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Resum 

El foc és un element natural de l'ecosistema, i té la capacitat de regenerar boscos i 

vegetació gràcies a la seva aportació per fer rebrotar i germinar la vegetació després del 

seu pas. No obstant això, actualment ja no es tracta d'un factor natural que modela el 

paisatge, sinó que s'ha convertit en una forta amenaça pels éssers vius i l'ecosistema 

que ens envolta, ja que aproximadament un 96 % dels incendis causats a Catalunya i a 

Espanya, estan associats a causes antròpiques, ja sigui intencionadament o per 

negligències. 

En aquest treball s'analitza un Gran Incendi Forestal (GIF) ocasionat a les Terres de 

l'Ebre, al nord de la població de la Torre de l'Espanyol. Va ser l'incendi més gran de 

Catalunya el 2019, en quant a abast i afectacions. Va tenir gran una repercussió als 

mitjans de comunicació de tota Espanya, ja que es seguia la seva evolució dia rere dia 

durant aproximadament onze dies que és el període que va estar en activitat fins que es 

va donar per extingit el dia 5 de juliol. 

L’objectiu principal d’aquest treball és el d’analitzar l’evolució, severitat i afectació 

d’aquest  GIF a partir de l’anàlisi d’imatges multiespectrals de diferents períodes 

temporals. El treball també analitza la recuperació de la superfícies cremada 9 mesos 

després de l’extinció de l’incendi. La cartografia de les zones cremades indica que un 

total de 6500 ha van ser devastades pel foc. La majoria d’aquesta superfície (99%) es va 

cremar durant el període de propagació de l’incendi (del 26/06/2019 fins 05/07/2019). 

La severitat de l’incendi es considera moderadament alta. L’incendi no va afectar de la 

mateixa manera a tots els usos del sòl, la tipologia d’ús de sòl més afectada va ser la 

vegetació escleròfil. Les superfícies agrícoles i de conreus van ser un element favorable 

per a l’extinció de l’incendi, mentre que l’orografia, el vent i el combustible van 

determinar la velocitat de propagació i la severitat. En quan al regeneració, s’han 

comptabilitzat un total de 876 hectàrees regenerades en el perímetre de l'incendi, sent 

les superfícies agrícoles i de cultius les que s’han regenerat més ràpidament. El treball 

mostra com la combinació de Sistemes d’Informació Geogràfica i Teledetecció són eines 

de gran ajuda per al diagnosis, planificació i suport d’actuacions post-incendi.   

Paraules clau: Incendi forestal, severitat, regeneració, usos del sòl, teledetecció, 

extinció, propagació, GIF. 
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Abstract 

The fire is a natural element of the ecosystem, and has the capacity to regenerate forests 

and vegetation thanks to its contribution to make burgeon and germinate the vegetation 

after its impact. Nevertheless, at present time it is not longer treated as a natural factor 

that models the landscape, since it has converted to a strong threat for the living beings 

and the ecosystem that surrounds us, since roughly a 96 % of the forest fires caused in 

Catalonia and in Spain, are associated at anthropic causes, was purposefully or 

associated to negligence. 

This project (Degree Dissertion)  analyses a Big Forest Fire (BFF) caused in the Terres de 

l’Ebre (Catalonia), at the north of the village of la Torre de l’Espanyol. It was the biggest 

fire in Catalonia in 2019, regarding to its extension and affectations. It had big media 

repercussion, it was extinguished the 5th of July. 

This project aims at analysing the evolution, severity and affectation of this BFF from the 

analysis of multispectral imagery of distinct temporal periods. The work also analyses 

the recovery of the burned surface 9 months after the extinction of the fire. Results 

indicate that the BFF burned a total of 6500 hectares. Most of this surface (99%) was 

burned during the period of the spread of the fire (between 26/06/2019 and 

05/07/2019). The severity of the fire is considered moderately high. The fire did not 

affect in the same way to all the soil uses, the soil use more affected was the sclerophyll 

vegetation. Agricultural lands and crops were a favourable element for the extinction of 

the fire, whereas the orography, the wind and the fuel (amount of vegetation etc.) 

determined the speed of the spread and the severity. In relation to the regeneration, a 

total of 876 hectares were regenerated within the burned surface, being the agricultural 

lands and crops those that have regenerated quickly. This project highlights how the 

combination of Geographic Information Systems and Remote Sensing provide useful 

tools for the diagnoses, planning and the support of post-fire restoration measures. 

Keywords: Forest Fire, severity, regeneration, uses of the soil, Remote sensing, 

extinction, spread, BFF. 
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1. INTRODUCCIÓ 
 

Els incendis forestals suposen un element connatural als paisatges mediterranis, 

exercint una selecció important per a les comunitats vegetals. No obstant això, encara 

que els incendis puguin tenir efectes beneficiosos per a l'ecosistema forestal, la 

incontrolada proliferació dels mateixos en els últims anys ha contribuït a agreujar els 

seus efectes. L'acció del foc no es limita a arrasar la vegetació present, sinó que produeix 

un impacte, de vegades irreversible, sobre l'ecosistema, infraestructures, habitatges i 

cultius. 

Els incendis forestals s'han convertit en les últimes dècades en un dels problemes 

ambientals més importants a Catalunya i la resta de l'Estat espanyol, i en els anys vinents 

es poden veure agreujats pels efectes del canvi climàtic. 

Per tant, aquest tipus de pertorbacions s'han de considerar com un perill on s'ha de fer 

èmfasis a les autoritats corresponents i s'haurien de desenvolupar mitjans i plans de 

prevenció, com per exemple el correcte manteniment del bosc o apostar per la pastura 

d'animals en zones amb elevat risc d'incendis. 

 

1.1. Els incendis forestals 
 

1.1.1. Característiques del foc 
 

El foc forestal és una reacció química, que implica la combustió de material vegetal i el 

consum d’oxigen, genera diòxid de carboni i vapor d’aigua mitjançant fum en forma de 

llum i calor (GRAF, 2002). 

Per iniciar la combustió, és necessari aplicar una quantitat de calor a un material 

combustible amb oxigen. Quan la temperatura d’aquest material arriba a cert valor el 

material entra en combustió. Aquest procés, inclou elements essencials com: 

combustible, oxigen i calor (GRAF, 2002). 
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Els tres elements presents han d’estar combinats correctament, sent necessari el 

combustible per alimentar la crema, la calor per poder iniciar i provocar la combustió, i 

per últim, el vent per donar per donar oxigen a la flama (GRAF, 2002). 

Segons en GRAF (2002) les principals fases de la combustió són: 

 

• Escalfament previ: La temperatura en arribar al punt d’ebullició, la fusta desprèn 

gasos en forma de vapor d’aigua. Es tracta de gasos poc inflamables però en 

augmentar la temperatura, el procés de dessecació es desplaça a l’interior 

d’aquesta. 

 

• Piròlisi: En augmentar la temperatura fins als 300 °C, provoca un canvi  del color 

de la fusta. És un indici de què ha començat el procés de piròlisi. És la 

descomposició química de la fusta per l’efecte de la calor. La fusta desprèn gasos 

inflamables i deixa carbó vegetal. 

 

• Punt d’ignició-autoinflamació o piròlisi activa: És necessita un detonant com 

una flama per a que es produeixi. Si no existeix aquest agent, necessitem una 

font de calor que faci que la fusta arribi a temperatures altes per aconseguir 

l’objectiu de l’auto ignició. 

 

• Combustió gasosa: Fase on es desenvolupen les flames. Un vegada s’inicia la 

ignició, les flames cobreixen tota la zona pirolitzada, augmenta la temperatura i 

la velocitat de pirolització. 

 

• Combustió sòlida: Procés on s’acaben les flames i comencen les brases. En 

disminuir la intensitat de la pirolització, no es produeix la combustió de la fase 

gasosa, l’aire en interaccionar amb la capa carbonitzada, pot produir la 

combustió si no tenim pèrdues de calor elevades. 
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• Refredament: Correspon a la pèrdua de calor a través de la reacció de 

combustió. 

 

El fenomen de foc forestal correspon al procés de reacció del foc i els combustibles que 
te al seu voltant. Segons Oliveres (2011), les propietats que controlen aquest procés són: 

• Ignitabilitat: Propietats del combustible per entrar en ignició. Depèn dels 

combustibles i d’una font de calor per produir en els combustibles les fases 

d’escalfament, piròlisi i ignició. 

 

• Sostenibilitat: Capacitat del combustible per poder continuar cremant durant la 

ignició. 

 

• Combustibilitat: Velocitat de crema del combustible. A més combustibilitat, més 

ràpid es propagarà als combustibles veïns. 

 

Aquestes tres propietats formen la inflamació dels combustibles. Gràcies a aquest 

procés, el foc s’inicia , és manté i és propaga per la vegetació forestal.  
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Parts de l’incendi 

 

Segons Oliveres (2011), de manera general, un incendi forestal es pot fragmentar en 
un total de 8 parts (Figura 1). 

 

Figura 1. Esquema de les diferents parts d’un incendi. Font: hermandadebomberos.ning.com 

 

 

 Origen: Ubicació de l’inici de l’incendi. 

 

 Cap: Normalment ens mostra la direcció cap a on està cremant l’incendi. És la 

part més calenta, perillosa i activa de l’incendi. 

 
 

 Flancs (Dret i esquerra): Els costats de l’incendi, situats paral·lelament a la 

direcció de propagació de l’incendi. Pot tindre foc actiu, però amb menys 

importància respecte al cap de l’incendi. 
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 Cua: És la part oposada del cap de l’incendi i és la que crema més lentament. Sol 

estar pròxima al punt d’origen de l’incendi i és la part més favorable per atacar 

l’incendi. 

 
 

 Perímetre: Correspondria a la línia de limitació de l’incendi o el mateix límit de 

l’incendi. Generalment en alguns punts no té foc actiu. 

 
 Dit: Fa referència a una àrea, normalment estreta, que és una extensió de 

l’incendi principal. Pot tindre perill si flanqueja al personal existent treballant a 

la zona. 

 
 

 Bossa: Correspon a l’àrea que no s’ha cremat entre l’incendi principal i qualsevol 

dels dits. 

 
 

 Illa: Àrea de combustible no cremada dintre del perímetre de l’incendi. 

 

 

1.1.2.  Tipus d’incendis forestals 
 

De manera general, els incendis forestals es poden classificar segons la morfologia en el 

seu inici, el combustible que afecta i per últim segons el patró de l’incendi. A continuació 

es descriuen les principals característiques de cadascuna d’aquestes tipologies. 

 

Segons la morfologia del foc en el seu inici (Oliveres, 2011) 

La morfologia que adapta l’incendi forestal en el seu començament, és un indicador 

previ del seu comportament en el futur. 
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Els bombers quan arriben, poden trobar un incendi en la seva fase inicial, amb una 

dimensió petita però la potencialitat pot ser desconeguda, fixar la forma és el primer 

objectiu a tindre en compte per analitzar-lo, tal com ens indica la Figura 2. Aquesta 

valoració especifica és essencial per plantejar els emplaçaments i els atacs 

corresponents. 

 

 
Figura 2. Tipologies de focs segons la morfologia. Font: Tipologia d’Incendis i Tàctiques Associades 

(Bombers Generalitat de Catalunya, 2011) 

 

Seguint els esquemes que ens mostra la  Figura 2, segons la morfologia, es poden 

identificar les següents morfologies: 

 

 1: Incendi on l’afecció del vent i el pendent no tenen importància. 

 

 2: Incendi on dominen els efectes del vent i el pendent. 

 
 

 3: Incendi on la seva direcció és causada per un vent fort. 

 
 

 4: Incendi sobre les crestes d’una serra. Indica que els vents que afecten l’incendi 

són importants. 
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 5: Incendi que es desplaça mitjançant les valls i els barrancs. Indica que l’incendi 

està controlat pels vents de convecció o topogràfics. 

 

Segons el combustible (Oliveres, 2011) 

 

• Focs de virosta (Figura 3): Són focs que el seu patró és consumir la matèria 

orgànica i totes les restes que queden per sota de la superfície del terra (arrels, 

fulles en estat de descomposició, matèria orgànica entre d’altres).  

Es pot donar que només vegem el fum que provoquen, solen ser d’intensitat 

baixa però la seva duració és de dies o setmanes. Són característics  de zones 

d’alta muntanya i són d’una freqüència molt escassa. 

 

 
Figura 3. Exemple de foc de virosta. Font: Tipologia d’Incendis i Tàctiques Associades (Bombers 

generalitat Catalunya, 2011) 

 

• Focs de superfície (Figura 4): Generalment són focs on es cremen fulles i 

branques mortes, restes d’explotacions forestals i vegetació arbustiva. 

Bàsicament, tot aquell material combustible situat per sobre la superfície del 

terra. Són la majoria de focs que es produeixen a Catalunya. Un exemple seria el 

foc de matolls. 
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Figura 4. Exemple de foc de superfície.  Font: Tipologia d’Incendis i Tàctiques Associades (Bombers 

generalitat Catalunya, 2011) 

 

• Focs de copes o capçades (Figura 5): Focs on cremen les copes dels arbres i pot 

avançar sense tindre cap relació existent amb el foc en superfície. Hi ha diferents 

categories: 

- Focs de copes de torxa: Les copes dels arbres s’encenen per la radiació produïda 

pel foc en superfície. Succeeix en pinedes clares amb matollar abundant que en 

ser cremat produeix afectacions a alguns arbres. 

- Foc de copes passiu: Crema conjunta de les copes al mateix temps causat pel foc 

de superfície. El foc avança per sobre i per sota dels arbres. 

- Foc de copes actiu: Hi ha una independència entre el desplaçament del foc de 

copes i el foc en superfície . Es produeixen quan el sotabosc queda sense cremar. 

Són els incendis amb un índex de destrucció, perillositat i rapidesa més alta, però 

són molt poc freqüents a Catalunya. 
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Figura 5. Exemple de foc de capçades. Font: Tipologia d’Incendis i Tàctiques Associades (Bombers 
generalitat Catalunya, 2011) 

 

Segons el patró de l’incendi (Oliveres, 2011) 

Bàsicament, el desenvolupament i la progressió de l’incendi està condicionat per tres 

factors: (a) el primer seria la tipologia del combustible (vegetació forestal), (b) la 

topografia on és produeix l’incendi i (c) el vent que el fa prendre diverses direccions. 

Un incendi depenent dels factors anteriors, si un d’aquests és molt favorable, pot seguir 

un patró únic de progressió, tot i que en la realitat és molt complexa. Els incendis 

manifesten una diversitat de patrons simultàniament en diferents zones i desenvolupen 

diferents patrons al llarg de la seva evolució. 

 

La identificació de la topologia de l’incendi és el primer pas per l’elaboració de 

prediccions sobre el seu comportament en un futur i la possibilitat d’aplicar estratègies 

i tàctiques per una extinció satisfactòria. Segons el patró és poden distingir: 

 

• Incendi de combustible: Incendis on el desenvolupament i la intensitat són 

causats per l’acumulació de combustible. L’incendi varia de comportament 

només quan hi ha falta de combustible o  les condicions meteorològiques són 

canviants. 
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• Incendis topogràfics: Les característiques dels vents locals, els diferents nivells 

d’escalfament dels combustibles per la seva orientació, i el pendent de els 

diferents vessants, així com l’orografia existent del territori determinarà la 

posició del foc i el patró de propagació de l’incendi topogràfic sobre el territori. 

 
 

• Incendis de vent: Incendis caracteritzats per la propagació de la direcció del vent 

corresponent, que s’adapten a la morfologia del terreny. Les carenes i valls 

orientades respecte a la direcció del mateix vent són variables a tindre en 

compte. Aquests tipus de focs segueixen un patró format principalment per la 

seva rapidesa i constant propagació, amb flancs estirats i cues amb baixa 

intensitat i lentes. 

 
 

• Incendis de convecció: Són incendis on hi ha una gran quantitat d’acumulació de 

combustible. La seva propagació està formada per una gran quantitat de focus 

secundaris, que es correlacionen entre si, i generen una alta intensitat i una alta 

transferència de calor provocant la formació de nous focus secundaris causats 

per la convecció. 

 

1.1.3. Impactes ambientals dels incendis forestals 
 

Els incendis poden tenir molts efectes degut a molts factors dels quals depèn l’incendi, 

factors com la biomassa present, la intensitat, el perímetre cremat, si hi ha indicis 

d’incendis anteriors en la zona, la tipologia del sòl, la humitat, el pendent i per últim la 

vegetació (Neary et al., 1999). 

El foc modifica i produeix canvis en la vegetació, el sòl, la fauna, la qualitat de les aigües, 

en processos més dinàmics com la hidrologia o la geomorfologia i inclús en canvis en la 

composició de la mateixa atmosfera (Prodon et al., 1987; DeBano et al., 1998; Shakesby 

i Doerr, 2006; Moody i Martin, 2009; Raison et al., 2009). 
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Impactes en els processos de degradació del sòl 

Respecte al sòl, un incendi forestal pot afectar de moltes formes, primerament podríem 

dir que afectaria a les mateixes propietats d’aquest com poden ser l’estructura, la 

porositat, la capacitat d’infiltració i acumulació d’aigua, és a dir, uns factors claus en el 

manteniment i desenvolupament dels ecosistemes terrestres (Powers et al., 1990). 

Quan tenim un incendi forestal, el foc s’encarrega de consumir la vegetació present en 

la capa superior del sòl, l’exposició d’aquest, pot afectar en fenòmens naturals com la 

pluja, ja que l’impacte de les gotes d’aigua sobre el sòl en exposició, provoca un 

tancament dels porus, el que pot donar com a resultat unes taxes d’escolament molt 

elevades. Per tant, pot acabar afectant la humitat del mateix sòl, reduint la disponibilitat 

d’aigua en aquest (Neary et al., 1999). 

La desertificació es relaciona amb l’avanç del procés en conversió en desert ocasionat 

per algun factor relacionat amb el clima o accions antròpiques. Quan ocorren desastres 

naturals o antròpics, hi ha un procés d’acceleració en l’erosió, els incendis forestals són 

un exemple clar (Mataix-Solera, 1999).  

També es tenen referències, que els impactes produïts en factors com la vegetació, la 

topografia i les propietats del sòl. En un cert termini, poden determinar el grau d’erosió 

post incendi (Cooke i Doornkamp, 1974). 

 

Impactes en les aigües  

La pèrdua de vegetació en el sòl, perjudica la capacitat de retenció i l’acumulació d’aigua 

(Martin i Moody, 2001). 

L’increment de l’escolament superficial disminueix la retenció d’aigua. En sòls cremats, 

a causa de l’increment de l’escolament i la corresponent erosió, s’observa una pèrdua 

notable dels nutrients que trobem en solució i absorbits en les partícules del sòl 

erosionat (Thomas et al., 1999). 

D’aquesta manera, les aigües que es drenen en sòls cremats tenen dificultats en 

penetrar el sòl, i també produeixen un potencial erosiu considerable. Aquestes aigües 
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són molt tèrboles a causa de l'alta presència de partícules i cendres en suspensió (Úbeda 

i Sala, 1996). 

El material en suspensió que contenen, així com els nutrients que porten en dissolució, 

afecta notablement a la qualitat de les aigües contaminant-les. A més a més, la 

sedimentació d'aquests materials es van dipositant als fons dels rius, embassaments, 

rierols, etc (Úbeda i Sala, 1996). 

Impactes en la vegetació 

El buidatge ecològic que hi queda després d’un incendi és temporal. Normalment 

després d’un incendi hi ha una gran activitat biològica i amb les pluges encara s’accelera 

més aquesta activitat (Mataix-Solera i Guerrero, 2007). 

Ens trobem amb espècies vegetals que a causa de les seves adaptacions tenen tendència 

a resistir i propagar el foc, inclús algunes han desenvolupat mecanismes reproductius i 

cicles vitals corresponents, que els hi donen una avantatja quan el foc hi és present. 

(Arianoutsou et al., 1993). 

Podríem classificar l’existència de dues classes d’espècies vegetals segons la seva reacció 

al foc: per una part, tenim les espècies rebrotadores i per l’altra espècies no rebrot 

adores o germinadores. Les primeres, tenen la capacitat de rebrotar després de patir un 

incendi, i en les segones, mor el que és la planta en si, però les llavors no. El rebrotament, 

és un dels millors mecanismes per la piro resistència. Les espècies vegetals 

desenvolupen generalment una escorça ampla i poc inflamable, per tant, actua d’aïllant 

tèrmic així es protegeix la planta per posteriorment desenvolupar el rebrotament. 

Cada planta rebrotadora disposa de vàries possibilitats de resistència en front de la 

magnitud de l’incendi i l’espai temporal de creixement. Alguns exemples típics de la 

conca mediterrània serien els següents: Quercus coccifera, Quercus ilex, Juniperus 

Oxycedrus, Erica multiflora, Chamaerops humillis (Arianoutsou et al., 1993). 

Per altra banda, les plantes germinadores que s’adapten als incendis retenen les llavors 

fins que són estimulades per la calor i la seva dispersió posterior. Un bon exemple són 

les pinyes que s’obren amb l’escalfor i dispersen els pinyons. En espècies com Pinus 

halepensis, Pinus brutia, Pinus pinaster, permet una ràpida regeneració dels pinars 
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(Arianoutsou et al., 1993). Aquesta regeneració és molt important per protegir el sòl de 

l’erosió. 

Impactes sobre la fauna 

La fauna és la que pateix més directament els efectes negatius d’un incendi, ja que en 

els moments del seu inici, és aquella que presenta una reducció de la mobilitat causada 

per l’ona de calor del mateix incendi o per altres processos com l’asfixia. Per exemple, 

la fauna d’invertebrats que es localitza normalment a la superfície del sòl es veu afectada 

amb una disminució considerable post incendi (Prodon et al., 1987). 

Un altre aspecte seria la destrucció dels ecosistemes i les cadenes tròfiques, ja que 

dificulten la regeneració de la fauna existent abans de l’incendi, principalment per la 

desaparició de la vegetació com aportació d’aliment i per les condicions aparentment 

extremes del sòl (Prodon et al., 1987). 

Altres espècies com aus o vertebrats de major mobilitat, poden escapar cap a zones 

localitzades al límit de l’incendi i aniran colonitzant progressivament la zona a mesura 

que es regeneri la vegetació. Però tot hi això, la fauna es veu afectada per la pèrdua del 

seu hàbitat, els recursos, els llocs de nidificació o refugi, és a dir, la important pèrdua de 

la qualitat dels ecosistemes (Prodon, 1987). 

Una repetició dels incendis en una mateixa zona, pot provocar la desaparició definitiva 

de les espècies més exclusives i es substitueixen per altres més generalistes, adaptades 

als espais sense coberta arbòria o molt escassa. 

Impactes sobre el paisatge la qualitat de l’atmosfera 

Un altre aspecte a analitzar correspondria als efectes sobre el paisatge. El paisatge és un 

element amb múltiples valors com estètics i emotius, culturals, científics, ecològics, etc. 

Quan es produeix un incendi forestal, s’afecten directament els ecosistemes i es 

malmeten la diversitat d’usos del bosc i el paisatge.  

La contaminació de l’aire és un altre dels problemes causats pels incendis forestals però 

amb menys consideració que els anteriors, tot hi que aquests alliberen grans quantitats 

a l’atmosfera de CO2, entre altres gasos i partícules (Sánchez et al., 2007) 
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Altres gasos alliberats en grans quantitats són els compostos nitrogenats i diversos 

hidrocarburs. Els compostos més contaminants s’alliberen quan la combustió és 

incompleta, en les combustions que fumegen posteriorment a l’incendi o bé quan el 

front del foc es desplaça ràpidament (Sánchez et al., 2007) 

Les partícules de carbó, el fum o les cendres produïdes, són altres aspectes que causen 

l’incendi i poden tindre diferents efectes com per exemple la visibilitat. 

 

1.1.4. Actuacions i tractaments en zones incendiades (Pre- i 
Post-incendi) 

 

Per tal de reduir en un futur la probabilitat de formació d’un incendi forestal, cal fer una 

sèrie d’actuacions i tractaments en zones amb potencialitat important o bé quan es 

produeix un incendi, també seria necessari una sèrie d’actuacions i tractaments per tal 

de recuperar en un futur les característiques ecològiques de les zones cremades i que 

no torni a succeir un episodi de magnituds similars. 

Respecte a actuacions i tractaments pre-incendi, trobem la silvicultura preventiva, 

prevenció a escala global i prevenció a escala local. 

Silvicultura preventiva d’incendis 

La silvicultura preventiva d’incendis consisteix fonamentalment en controlar i ordenar 

el combustible (Figura 6), vegetals vius i morts, del bosc en el temps i l’espai, reduint de 

manera significativa la combustibilitat de les estructures vegetals de les masses 

forestals, així s’aconsegueix augmentar la seva resistència a la progressió del foc (Vélez, 

1990). 

Els tres objectius de la silvicultura preventiva d’incendis bàsicament són els següents: 

• Disminució del nombre total de sinistres. 

• Reduir els danys, especialment en la superfície recorreguda, en cas de que 

l’incendi es produeixi. 

• Facilitar i donar seguretat a les labors d’extinció. 



Pol Fernández Rodríguez  Treball de Final de Grau 

21 
 

Entre tots els combustibles, els de menys de 25 mm de diàmetre són els que alimenten 

la combustió i afavoreixen al desenvolupament dels incendis, la continuïtat vertical i 

horitzontal dels combustibles fins, i afavoreixen els incendis de copes i les dificultats 

pròpies de l’extinció. 

La inflamabilitat de les espècies també és un factor important a tindre en compte, i 

depèn de factors com:  La fenologia de la planta, en aspectes com el contingut de l’aigua, 

la naturalesa de les substàncies que donen fet a gasos inflamables. 

També a les estructures anatòmiques dels teixits, sent les més inflamables les que tenen 

més superfície de contorn, arestes vives, branques i fulles fines i punxegudes. 

 

Figura 6. Classificació dels combustibles morts respecte el temps que tarden en assolir equilibri amb la 
humitat. Font: Fosberg, (1981). 

 

 

Prevenció a nivell global 

L’aplicació  de plans de prevenció d’incendis pot arribar a ser molt variable. Es tracta de 

definir una superfície equitativa per a que es puguin afavorir als mitjans de vigilància i 

l’extinció estiguin coordinats i compartits (Vélez,1990). 

Les línies generals de prevenció a nivell global son les següents: 

• Estructurar la vegetació en mosaic, per tal de classificar el tipus de vegetació, 

evitant la continuïtat en grans extensions d’un mateix tipus de massa forestal. 

D’aquesta manera podem actuar als fronts de l’incendi i el seu ritme d’avanç i 

poder facilitar la seva extinció quan es troben diverses masses forestals de 

diferent tipologia. 
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• Tenir present les masses mixtes, especialment a les especies rebrotadores, 

ofereixen més oportunitats de regeneració natural post incendi. 

• Sobre marges de rius o rierols, es mantindran o s’introduiran masses lineals, 

formades per especies  com chops o salzes, que actuen com a barrera dels 

incendis sempre que estiguin ben desbrossats. 

• Introduir amb les seves regulacions corresponents, el pasturatge. El bestiar 

ajuda al control del desenvolupament del sotabosc, ja que consumeixen 

combustibles de mida petita. 

• Afavorir la presència d’espècies arbustives piròfits passives. 

• Redacció i execució de plans comarcals de prevenció i extinció dels incendis 

forestals. On s’inclouen cartografia dels tipus de combustible, anàlisi de les 

causes i riscos d’incendi, i valoració de la coordinació i dificultats presents dels 

equips de vigilància i extinció. 

 

Prevenció a escala local 

Bàsicament tenim dues formes de prevenció a escala local, primerament a nivell estès a 

tota la superfície i en segon terme, limitada a estructures lineals. 

Respecte a nivell estès a tota la superfície tenim les següents actuacions (Serrada, 2002): 

• Clares, haurien de ser per sota i dèbils, per aconseguir diversos objectius: una 

disminució de la continuïtat vertical, manteniment de la humitat relativa, entre 

altres aspectes. 

• Podes, fins a la meitat de l’alçada mitjana de la massa forestal, sempre que 

aquesta superi els 5 metres. Són recomanables per reduir la combustibilitat i la 

propagació. 

• Desbrossament selectiu, en zones on hi hagi especies de major inflamabilitat. 

• Desbrossament manual amb moto desbrossadora, té com a avantatges que és 

de fàcil aplicació però té un cost d’execució més alt. 

• Desbrossament mecanitzat, amb tractors de cadenes i desbrossadora. Té un cost 

menor, sense tractament de restes i ràpida execució. Però té limitacions en 

temes de pendent, superfícies irregulars o espais reduïts amb massa abundant. 
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• Desbrossament amb cremes, o cremes prescrites. Es tracta d’un desbrossament 

manual, de baix cost. Però amb condicions d’aplicació restringides per factors 

com l’època, el tipus de sòl i pendent, tipologia de la massa. 

Els avantatges que te és que tenen una ràpida execució però poden causar greus 

afeccions al sòl, la fauna o la massa vegetal principal. 

• Eliminació o tractament de totes les restes, produïdes en les operacions 

anteriors. 

El que aconseguirem amb aquestes accions és primerament, separar per una part, les 

copes dels arbres respecte al sòl, així evitarem la continuïtat vertical. Per una altra 

banda, modificar el bosc per la disposició de la tipologia de combustible de major 

facilitat d’ignició. 

Per tant el que aconseguirem és un predomini del foc en superfície, que té una menor 

mobilitat, més facilitat d’extinció i menys afecció a la vegetació de massa més nombrosa. 

Respecte a les prevencions locals limitades a estructures lineals tenim les següents: 

• Xarxes de tallafocs: Són espais allargats amb una amplada entre 20 i 30 metres, 

en les quals s’eliminen tota mena de vegetació, deixant el sòl mineral al 

descobert (Figura 7a). 

Normalment es troben emplaçats sobre línies artificials, com camins, llindars 

dels boscos, en línies naturals on el pendent és màxim (Vélez, 1982). 

Tenen com a finalitat, facilitar la mobilitat dels medis terrestres d’extinció, 

d’aquesta manera es facilita l’atac d’extinció directa als fronts de l’incendi, així 

com l’aplicació indirecta que suposa el contrafoc. 

 

• Xarxa d’àrees tallafocs: Són espais allargats amb una amplada de 40 a 100 

metres, en les quals es procedeix a modificar el model de combustible. Se situen 

en els mateixos emplaçaments que els tallafocs tradicionals, i tenen la mateixa 

finalitat. 

 

• Línies de defensa: Són espais que es realitzen de forma manual en l’extinció. Són 

franges estretes, al voltant d’un metre, o camins nets de matolls que poden 
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utilitzar-se per la mobilitat pel bosc, i que en cas d’incendi poden netejar-se 

manualment per facilitar el contrafoc (Figura 7b). 

 
 

 

Figura 7. (a) Tallafocs.  Font: http://www.dival.es/sala-prensa/content/les-brigades-de-la-diputacio-
condicionen-90000-m2-dun-tallafocs-utiel   (b)  Línies de defensa. Font: (Bombers Generalitat) 

 

En quant les mesures post-incendi, trobem el procés de reforestació. 

Reforestació 

La reforestació té l’objectiu de recuperar la vegetació en el menor temps possible en 

una àrea afectada per un incendi. 

Per dur a terme aquesta reforestació s’han de tindre en compte diferents processos: 

• Primerament, hem de netejar la zona afectada retirant la fusta cremada que hagi 

pogut quedar present en el sòl, o altres tipus de rebuig, ja que aquesta dificulta 

la reforestació del terreny, a més a més, pot provocar plagues d’insectes cosa 

perjudicial en un terreny tan deteriorat. 

• El segon pas, procediria a recuperar i protegir aquells  arbres que han sobreviscut 

a l’incendi. Pot ser que les fulles o les branques estiguin cremades i el seu tronc 

estigui carbonitzat, però les arrels i l’interior del tronc estiguin en condicions 

òptimes que afavoreixin la seva recuperació. 

• El següent pas, correspondria al projecte en si mitjançant la reforestació. Per dur 

a terme aquest procés, hem de prendre mostres sobre el terreny i planificar amb 

consciència aquesta reforestació. 
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Tenint aspectes com el nombre d’arbres que es plantaran per hectàrea, l’espècie 

vegetal adient per produir aquesta reforestació, tot hi tenint en compte la 

vegetació present en la zona i la que existia abans de l’incendi. 

• Per últim, una vegada realitzat el projecte de repoblació i reforestació, es realitza 

la comprovació de la propietat del terreny cremat. Això és important quan 

l’incendi ha afectat milers d’hectàrees de terreny. D’aquesta manera, s’informa 

els propietaris de les parcel·les afectades, de la neteja i recuperació del terreny i 

si és possible la seva implicació.  

 

1.2. Els incendis forestals: anàlisis amb Sistemes 
d’Informació Geogràfica i Teledetecció. 

 

L’aplicació de Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG), la Teledetecció i els sistemes de 

posicionament global (GPS), han ofert un món nou respecte l’anàlisi i la recerca. La 

integració d’aquestes tecnologies és important, per tal de poder fer anàlisis pre-

incendis, durant i post-incendis. La interacció de les dades amb un SIG permet millorar 

la gestió i anàlisi de dades. 

 

1.2.1 Eines de modelització, SIG i Teledetecció 
 

Modelització per a l’anàlisi del comportament i el perill del foc 

La modelització permet simular diverses condicions i fenòmens que estan presents tant 

en la ignició com en la propagació dels incendis, per tal de planificar una resposta en cas 

d’incendi o plantejar reestructuracions per reduir la vulnerabilitat territorial. 

Tot i que establir uns criteris per a tipificar certs models es força complex, existeixen una 

varietat de models correctament classificats: 

• Models estàtics 

- Models establerts en la casualitat i en ocurrència dels incendis 

- Models meteorològics 
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• Models dinàmics 

- Models de tipologia de combustibles 

- Simulacions generals del comportament 

- Simulacions espacials del comportament 

 

Models estàtics 

Els models estàtics es basen en variables que no canvien al llarg de la seva aplicació del 

model. Normalment s’anomenen models bàsics de perill, ja que ens donen una 

informació generalitzada de la probabilitat d’ignició i la propagació. Variables com la 

topografia, vegetació i la història dels focs, són variables que es representen 

cartogràficament i que bàsicament no pateixen canvis. 

L’aplicació d’aquests models es realitzen per l’obtenció d’informació sobre les àrees més 

vulnerables i amb una altra probabilitat d’iniciació i propagació. Hi destaquem: 

• Models establerts en la casualitat i en l’ocurrència dels incendis, que permeten 

analitzar la distribució històrica dels focus de foc (Johnson i Van Wagner, 1985). 

Alguns s’han centrat en l’ocurrència causada per les persones (Martell i 

Bevilacqua, 1989) corresponent amb la influència humana a les zones de perill 

alt. 

• Models basats amb cartografia clàssica i SIG, on trobem el Mapa de risc d’incendi 

forestal de Catalunya elaborat per l’institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 

(ICGC). 

• Models meteorològics utilitzats per a calcular l’estat de la vegetació mitjançant 

el dèficit hídric (ICONA, 1982), l’evapotranspiració i les precipitacions (De Fusco 

et al, 1992), o finalment basats exclusivament en fenòmens meteorològics com 

podrien ser la caiguda de llamps. 
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Models dinàmics 

Els models dinàmics es basen en l’anàlisi del comportament canviant de l’incendi, en 

termes com la velocitat de propagació i la intensitat. A més, permeten simular el foc en 

condicions canviants tant meteorològiques, com de vegetació i terreny al pas del front 

de la flama. 

Aquests models s’utilitzen per planificar la distribució dels recursos i equipaments 

d’extinció, ja que permeten la reproducció del desenvolupament del foc, el seu 

comportament, i finalment si la zona afectada disposa de recursos i recorreguts òptims 

per la mobilitat. En aquest tipus de models hi destaquem: 

• Un dels principals objectius és la tipologia del combustible present en la zona, 

per estimar el comportament del foc, així poder determinar la perillositat de 

l’incendi, la supressió del foc i la planificació (Pyne, 1984). 

L’objectiu, és aconseguir models de combustible representatius, que 

proporcionin una descripció qualitativa de la tipologia de la vegetació, qualitat i 

quantitat del combustible viu o mort, profunditat del llit del combustible i 

finament la mida de les partícules (Shasby et al.,1981). 

 

• Un altre correspondria a la simulació general del comportament del foc, que 

permet reproduir el comportament d’un incendi en condicions favorables, 

calculant, la velocitat de propagació i la direcció del front de la flama. Per tant, 

permet l’assaig de pautes de comportament i zones perilloses i una correcta 

planificació (Deeming et al., 1972). 

Els primers estudis basats dirigits per l’USDA (U.S. Department Of Agriculture), 

se centraven en l’estudi de les relacions entre els combustibles i les variables que 

ajudaven als responsables de la gestió forestal. 

 

Els SIG per al suport a la gestió global dels incendis forestals 

Els diferents factors que intervenen en analitzar un incendi forestal, requereix d’un 

sistema que permeti una gestió general, tant en situacions d’emergència com per a 

planificar la prevenció. 
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Figura 8. Funcionalitat d’un SIG per gestionar els incendis forestals.  Font: (Fisher i Nijkamp, (1992)) 

 

Integració de diversos mòduls d’anàlisi 

L’anàlisi dels incendis forestals, inclouen molts factors que cal considerar a l’hora de 

l’elaboració d’un SIG. 

Aspectes com el perill d’ignició i propagació, el mateix comportament del foc entre 

d’altres, són aspectes dels incendis que s’han de poder analitzar en conjunt, tot hi que 

estan influenciats per fenòmens diferents, estan interrelacionats així que els hem de 

poder tractar en un mateix sistema. 

L’objectiu principal d’un SIG és d’implementar en un mateix sistema, un conjunt 

d’elements que necessita l’usuari per la presa de decisions. Un exemple en aquest camp 

seria el FMIS (Fire Management Information System), aquest SIG conté unes aplicacions 

com poden ser l’índex de perill, detecció del foc, propagació entre d’altres. Amb 

l’objectiu de donar suport a la presa de decisions. 

Un SIG que doni suport a la gestió dels incendis forestals, ha d’integrar una base de 

dades molt amplia i amb moltes funcionalitats, i lligar d’aquesta manera tots els 

possibles components que intervenen en els incendis forestals (Figura 8). 
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Sistema interactiu 

Un altre aspecte a tindre en compte en el desenvolupament d’un SIG és el disseny, el 

qual es basa principalment en un sistema d’interfase per l’usuari. 

Els factors a l’hora de dissenyar una interfase d’usuari fan referència a l’objectiu de 

l’aplicació, al conjunt de tasques i les característiques de l’usuari. 

 

D’aplicacions SIG basats en un sistema d’interfase cal fer menció al model Firestorm, 

que es basa a simular el comportament del foc, el FMIS, està basat en un sistema de 

diverses aplicacions, el mateix SIG que tenen els Bombers de la Generalitat de Catalunya 

entre d’altres. 

 

L’objectiu final d’un SIG d’interfase d’usuari és el de donar suport a la presa de decisions, 

planificar la prevenció dels incendis forestals, de manera que sigui intuïtiu, senzill i que 

en certa manera pugui ser utilitzat per una persona amb pocs coneixements dels 

sistemes d’informació. 

 

 

Us de la teledetecció  

 

Actualment, a Catalunya es disposa de dades LIDAR (de l’anglès Laser Imaging Detection 

and Ranging) d’alta resolució de tot el territori, gràcies al programa LIDARCAT de 

l’institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). A més a més, es disposen de vols 

fotogramètrics d’alta resolució (25 cm) ) i  imatges de satèl·lit multiespectrals, de les que 

podem extreure per exemple, índexs de  vegetació com l’índex de vegetació de 

diferència normalitzada (NDVI, de l’anglès Normalized Difference Vegetation Index) . 

 

Les dades LIDAR s’utilitzen per descriure la vegetació i la seva estructura (capçades i 

cobertes), en canvi les dades NDVI s’utilitzen per diferència i interpretar espècies o 

grups. Gràcies a l’anàlisi multiespectral en àmbits com el forestal, podem analitzar la 

potencialitat de les masses forestals, identificar les zones afectades per incendis o 

visualitzar els fronts del foc en el temps. 
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La teledetecció, es tracta d’informació obtinguda mitjançant satèl·lits, generalment i hi 

han de dos tipus: satèl·lits amb òrbites geoestacionàries i satèl·lits amb òrbites polars. 

 

• Satèl·lits amb òrbites Estacionaries: Es tracten de satèl·lits que sempre estan a 

la mateixa posició respecte a la terra.  

Aquests satèl·lits tenen un angle d’observació molt ampli i permeten estudiar 

fenòmens meteorològics. 

• Satèl·lits amb òrbites Polars: Es tracten de satèl·lits que proporcionen una visió 

més global de la terra, girant amb una inclinació a prop de la polar (90°). 

Aquests satèl·lits operen en una òrbita sincronitzada amb el sol, i permeten la 

recollida regular de dades en hores consistents i fer comparacions en llarg 

termini. 

 

La teledetecció s’encarrega d’analitzar els incendis forestals amb combinacions de 

bandes multiespectrals, que ens permetran  la visualització de les zones afectades. 

Mitjançant una composició RGB a través de les bandes del visible, obtindrem una 

composició de la imatge a color real, on podrem observar la localització dels incendis, el 

fum i la seva direcció. 

 

Per analitzar els incendis forestals ja finalitzats, utilitzarem les bandes de l’infraroig 

d’ona curta (SWIR, de l’anglès Short-Wave Infrared ), l’infraroig proper (NIR, de l’anglès 

Near Infrared) o el vermell visible (RED). 

La combinació d’aquestes bandes, podrem caracteritzar la vegetació viva, ja que es 

representarà en colors més verds, en canvi, a les zones afectades pel foc, es 

representaran amb un color magenta o vermellós. D’aquesta manera, podrem 

quantificar la superfície cremada o l’afecció. 
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Per l’anàlisi dels incendis en estat actiu, podem utilitzar unes bandes específiques per 

ens permetin eliminar el fum, i ens deixin a la vista les zones afectades. 

D’aquesta manera, podrem visualitzar els fronts i focus actius que no es podien 

visualitzar amb el fum. Per procedir aquesta anàlisi, s’utilitzen les bandes de l’infraroig 

d’ona curta (SWIR), l’infraroig proper i el vermell visible (RED). 

Amb les seqüències de les imatges satèl·lit, podem generar anàlisi de l’evolució temporal 

quan els incendis són de llarga durada o es dispersen pel territori. D’aquesta manera, 

podrem quantificar l’avanç de l’afecció forestal. 

Una de les aplicacions que més utilització té en el món de la teledetecció respecte a 

l’anàlisi dels incendis, correspon al quocient de crema normalitzada (NBR, de l’anglès 

Normalized Burn Ratio) és un índex dissenyat per destacar les zones cremades de les 

grans zones d’incendi. La fórmula combina l'ús de longituds d'ona d'infrarojos propers 

(NIR) i infrarojos (SWIR) (Keeley,2009). 

Una vegetació sana mostra una reflectància molt elevada en el NIR i una baixa 

reflectància en la porció SWIR de l’espectre, tot el contrari del que es veu en zones 

devastades pel foc. Les zones cremades recentment demostren una baixa reflectància 

en el NIR i una alta reflectància en el SWIR, és a dir, la diferència entre les respostes 

espectrals de la vegetació sana i les zones cremades assoleixen el punt àlgid a les regions 

del NIR i del SWIR (Keeley,2009). 

Per beneficiar-se de la magnitud de la diferència espectral, el NBR utilitza la relació entre 

bandes NIR i SWIR, segons la fórmula que es mostra a continuació. Un valor NBR alt 

indica vegetació sana mentre que un valor baix (negatiu) indica terrenys nus i zones 

cremades recentment. Les àrees no cremades normalment s’atribueixen a valors 

propers a zero (Keeley,2009). De manera específica, el NBR es calcula com: 
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1.2.2 Oportunitats futures 
 

Xarxa de sensors per la detecció d’incendis forestals 

 

Actualment, l’avanç tecnològic fan que problemes ambientals com els incendis, tinguin 

nous mitjans de detecció i prevenció. 

Un d’ells és la WSN (de l’anglès, Wireless Sensor Network), que està formada per 

dispositius petits, integrats en un sistema amb capacitats de comunicació de ràdio 

(Figura 9). Els elements principals que composen la WSN són, nodes sensorials els quals 

recullen informació mitjançant sensors autònoms espacialment distribuïts per 

monitoritzar condicions físiques o ambientals, com temperatura, humitat, pressió 

atmosfèrica entre d’altres. 

També compta amb nodes coordinadors que recullen tota la informació enviada per 

cada node sensorial, el Gateway, que interconnecta la xarxa WNS amb una xarxa TCP/IP 

i finalment una estació base que recull tota la informació de la xarxa pel seu posterior 

processament (Bahrepour et al., 2008). Un altre model que també s’utilitza és el model 

de Weissberger (Figura 10). 

 

 

 

 

Figura 9. Elements principals d’una WSN. Font: Revista Tecnològica ESPOL 
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Figura 10. Model Weissberger. Font: Revista Tecnològica ESPOL 

 

Actuacions i prevencions d’incendis a través de drons i robots 

La incorporació dels drons, en els incendis forestals s’està portant a terme de forma 

progressiva, tot i que es preveu que en un futur seran una eina molt utilitzada tant en la 

prevenció com l’extinció.  

La resta de la flota aèria (helicòpters, avions i avionetes), no poden volar quan es pon el 

sol, ja que per motius de seguretat ho tenen prohibit, en canvi, les aeronaus no 

tripulades com els drons (Figura 11), poden ser molt útils inclús en la foscor. 

Es poden utilitzar drons per monitoritzar el bosc, identificar les zones afectades, però 

també per detectar punts calents a través de l’ús de càmeres tèrmiques o elaborar 

mapes de risc. Els més utilitzats són els drons d’ala fixa, són poc versàtils i de difícil 

manipulació, però tenen una gran autonomia de vol. Són perfectes per cobrir grans 

extensions de terreny durant molt temps. 

L’any 2013, es va autoritzar per primer cop a Espanya, l’ús civil de drons per la vigilància 

i prevenció d’incendis. Era un dron d’uns 80 quilos de pes, amb quatre hores 

d’autonomia i una velocitat fins a 120 km/h. 

Respecta a l’extinció, s’han dissenyat diversos prototips que són capaços d’escampar 

líquids o un sòlid en pols que ajudin a apagar l’incendi. El seu ús s’assimilaria a les 

avionetes o helicòpters existents actualment, però sense assumir riscos per part dels 

pilots o els cossos d’extinció sobre el terreny. 
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Figura 11. Dron en un incendi forestal. Font: https://cursodedrones.es/drones-en-incendios-una-valiosa-
herramienta-para-salvar-vidas/ 

 

 

Respecte al món dels robots (Figura 12), el desenvolupament per combatre el foc pot 

ser una bona eina en la lluita directa contra els incendis. Un aspecte on seria útil la 

utilització de robots, correspondria al manteniment del bosc causat per l’abandonament 

de les àrees rurals i l’escàs manteniment dels boscos, on l’actuació com robots 

desbrossadors, poden ser una eina per a la prevenció.  

D’aquesta manera es podria accedir en àrees de difícil accés i també realitzar maniobres 

per recolzar el treball terrestre dels equips d’extinció. 

En un altre terme, els robots també estarien pensats per combatre els incendis, amb 

robots com el ‘Thermite’, que té un aspecte de vehicle blindat i bombeja fins a 160 litres 

d’aigua per minut (Figura 12a). 

Des del 2012, la marina dels Estats Units està treballant en el projecte SAFFIR (Figura 

12b), es tracta d’un robot amb forma humana amb l’objectiu que pugui desenvolupar 

les tasques d’un bomber. Compta amb càmeres infraroges per veure a través del fum, 

té una autonomia de 30 minuts, i està equipat amb una espècie d’extintors per apagar 

el foc.    

 

https://cursodedrones.es/drones-en-incendios-una-valiosa-herramienta-para-salvar-vidas/
https://cursodedrones.es/drones-en-incendios-una-valiosa-herramienta-para-salvar-vidas/
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Figura 12 . (a) Robot Thermite. Font: https://www.fayerwayer.com/2012/10/thermite-es-el-primer-
robot-bombero-del-mundo/   (b) Robot SAFFIR. Font: 

https://www.muycomputer.com/2015/02/06/robot-bombero/amp/ 

 

1.3. Hipòtesis i objectius 
 

Aquest Projecte de Final de grau de Geografia s’ha portat a terme tenint en compte 

l’antecedent del passat 26 de juny de 2019, quan es va produir un incendi forestal de 

grans magnituds als termes municipals de la Torre de L’Espanyol, Flix, Maials i Bovera, i 

es va estendre fins a 18 quilòmetres respecte al seu punt inicial. 

La hipòtesi d’aquets treball recau en que l’anàlisi multi-temporal d’imatges de satèl·lit 

multiespectral disponibles de forma gratuïta ofereixen una oportunitat per a l’estudi 

evolutiu dels incendis forestals des del punt de vista de la seva severitat i afectació, la 

relació d’aquesta amb els usos del sòl, i avaluar la regeneració de la vegetació post-

incendi com a eines de diagnosis i planificació.   

L’objectiu principal d’aquest treball és el d’analitzar l’evolució, severitat i afectació de 

l’incendi forestal de la Torre de l’Espanyol. De manera específica, el treball incorpora 

l’anàlisi d’imatges multiespectrals de múltiples períodes: abans, durant i després de 

l’incendi. Aquestes imatges han permès el càlcul de diferents índexs espectrals per tal 

de (I) identificar i cartografiar zones cremades i així veure l’evolució de l’incendi durant 

el període d’expansió i d’extinció, (II) calcular la severitat de l’incendi i la seva evolució 

per cada períodes, (III) analitzar l’ús de sòl amb major afectació i els usos on el foc crema 

de manera més severa i, finalment, (IV) estudiar la regeneració de la zona cremada 9 

mesos després de la seva extinció.  
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2. ÀREA D’ESTUDI: L’INCENDI DE LA TORRE DE 
L’ESPANYOL 

 

L’incendi de la Torre de l’Espanyol (Ribera d’Ebre, Tarragona), va ser un incendi que es 

va generar al terme municipal d’aquest municipi, el dia 26 de juny del 2019 al migdia 

(Figura 13). 

 

Va ser un dels incendis més importants dels últims anys a Catalunya. El foc es va 

propagar pels diferents termes dels municipis dels voltants: Bovera, Flix, Vinebre i 

Maials. Van participar un gran nombre d’efectius a les tasques d’extinció on van treballar 

més de 300 bombers de la Generalitat i més de 200 efectius de l’UME. 

L’incendi es va donar per perimetrat el dissabte 29 de juny del 2019, el dia 30 es va 

declarar controlat i finalment el dia 7 de juliol es va donar per extingit. 

 

L’equipament dels efectius terrestres estava format bàsicament per camions bomba, 

vehicles nodrisses i buldòzers. Per part dels mitjans aeris estava format per helicòpters, 

avionetes i hidroavions. 

 

El despoblament, la sequera i les altes temperatures van contribuir a l’extensió de 

l’incendi. Les terres de l’Ebre han estat perdent molta població durant els últims anys, 

ja que estan formades bàsicament per zones rurals i agrícoles i la majoria dels municipis 

no superen els  5000 habitants. 

 

El despoblament, és una de les causes que afavoreix la magnitud i violència de l’incendi, 

ja que a causa de l’abandonament dels camps que podrien actuar com a tallafocs, la 

mala gestió dels boscos entre altres factors com l’onada de calor i la baixa pluviometria 

dels mesos anteriors, van ser els desencadenants de tal fenomen catastròfic.  

Per tant, a continuació procedirem a fer l’anàlisi general de la situació de l’incendi en el 

territori, i els diversos factors que s’han de tenir en quan s’estudia un territori afectat 

per un fenomen catastròfic natural o antròpic com són els incendis forestals. 
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2.1. Localització 
 

L’incendi es localitza a les Terres de l’Ebre, concretament es va iniciar al nord del terme 

municipal de la Torre de L’Espanyol, i va afectar altres termes de Flix (a l’oest), Palma 

d’Ebre i Bovera (a l’est) i finalment al nord al terme municipal de Maials (Lleida). 

Respecte a la topografia (Figura 13), es localitza al voltant de diverses serres com la serra 

del Rovelló molt pròxima a l’inici de l’incendi, serra de les crestes de Faro o la serra de 

les Vallfenoses. 

 

Altres serres o elements topogràfics pròxims a l’incendi però que no van tindre 

afeccions, són les serres corresponents als municipis de Riba Roja d’Ebre o d’Almatret a 

la part oest, o el parc natural del Montsant a l’est. 

 

Com es pot apreciar a les (Figures 13 i 14), podem interpretar que la magnitud de 

l’incendi va ser molt important, i va assolir aproximadament uns 18 quilòmetres en línia 

recta en el territori i va afectar unes 6800 hectàrees. Per tant estem parlant en 

terminologies més tècniques d’un GIF (Gran Incendi Forestal). 
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Figura 13. Localització topogràfica de l’incendi.  Font: Elaboració pròpia a través del mapa topogràfic 
1:100.000 del ICGC. 
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Figura 14. Localització de l’incendi en Ortoimatge.  Font: Elaboració pròpia a través de l’Ortofoto 
1:25.000 del ICGC. 
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2.2. Causes físiques i climatològiques en el 
desenvolupament de l’incendi 

 
Causes físiques  

L’inici físic del foc va ser causat per la combustió d’un abocament de gallinassa d’una 

granja al nord del terme municipal de la Torre de L’Espanyol. 

L’autocombustió dels fems és un fenomen on es produeix la fermentació, i juntament 

amb altes temperatures pot causar la ignició. Cal puntualitzar que el femer no estava 

habilitat per aquest fi ni complia les mesures de seguretat corresponents. Aquest factor 

més les causes climatològiques que parlarem a continuació, doncs van desencadenar 

l’incendi forestal. 

 

Causes climatològiques 

L’incendi es va iniciar en un escenari amb condicions molt desfavorables: es va produir 

a la zona més seca, i amb una alta propagació a causa del fort vent on va anar saltant 

conreus i llançant focus secundaris durant el primer dia de crema. Es va generar un 

ambient de foc a sota de la columna concretament al cap de l’incendi, i es van registrar 

51 °C, humitats relatives per sota del 7% durant el dia i durant la nit assoleixen fins al 

14%. L’estat de propagació generalment va ser per capçades passiu, amb una velocitat 

de propagació mitjana de 2000m/h i una distància de carrera màxima de 4km/h. 

Respecte a la tipologia de l’incendi, va ser un incendi de vent amb relleu el primer dia, i 

de cara al segon dia el vent va disminuir i va ser més topogràfic amb alguna garbinada. 

La situació sinòptica present en l’inici de l’incendi, estava formada per una advecció sud 

amb marinades molt fortes (compensació Atlàntic-Mediterrani). L'incendi s’inicia amb 

garbinada molt forta, de 40 a 60 km/h i ratxes a 90 km/h. El vent l'empeny cap al sud-

est, en la primera vall que es troba l'incendi, pel pendent i el contravent, dirigeix el flanc 

dret i genera noves carreres que tendeixen a progressar i crear focus secundaris. 
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Aquest fet va provocar una confusió inicial respecte a el flanc principal de progressió, ja 

que no es sabia si era l'esquerra o el dret. Tal i com és mostra en la Figura 15. 

 
Figura 15. Escenari inicial de l’incendi. Font: La Torre de l’Espanyol, RETE, 26/06/2019 Bombers de la 

Generalitat 

 

 
Figura 16. Primeres carreres del foc amb el vent. Font: La Torre de l’Espanyol, RETE, 26/06/2019 

Bombers de la Generalitat 
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En les següents imatges observem detalls de carrera, salts de focus secundaris i carreres 

de contravent que es van produir durant l’incendi, i la progressió de la línia d’aigua (línies 

creades per les mànigues d’aigua dels bombers) corresponent tal i com observem a les 

Figures 16 i 17. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Focus secundaris i carreres de contravent. Font: La Torre de l’Espanyol, RETE, 26/06/2019 
Bombers de la Generalitat 

 

 

2.3. Dotacions que han treballat en l’incendi i la seva 
localització corresponent 

 
En l’extinció de l’incendi van intervenir diverses administracions titulars tant de 

Catalunya com d’Espanya, amb un gran nombre d’efectius i d’unitats diverses. 

La Taula 1 mostra les administracions i la seva aportació d’efectius i unitats 

corresponents a les diverses tipologies: 
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Taula 1. Efectius i unitats d’intervenció. Font: Elaboració pròpia a través del recull d’informació en varis 
mitjans de comunicació. 

 

 

La Figura 18 mostra els emplaçaments dels vehicles, les dotacions dels Bombers de la 

Generalitat de Catalunya que han treballat en l’incendi, i els seus punts d’emplaçament 

de manera aproximada durant l’extinció de l’incendi, ja que els diferents medis 

terrestres es mouen constantment pel territori, i és molt dificultosa una reconstrucció 

en l’espai-temps de la seva posició exacta. Per tant, sempre tenint en compte els flancs 

dret i esquerra, i posicionant de manera generalitzada els diferents medis terrestres. 
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Figura 18. Punts d’emplaçament dels vehicles    Font: Elaboració pròpia amb dades facilitades pels 
Bombers de la generalitat 
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2.4. Avaluació de danys personals i materials 
 

Segons les dades oficials l’incendi va cremar un total de 6500 hectàrees 

aproximadament, es van desallotjar una cinquantena de persones que estaven en les 

seves cases o masies. La majoria van fer nit a diversos equipaments de Flix cedits per la 

causa. 

Durant l’incendi es van tallar diverses carreteres afectades com la T-714 entre la Torre 

de l’Espanyol i Cabacés, la T-2237 de Vinebre a la Palma d’Ebre, la C-12 de Maials a Flix, 

la T-703 de la Palma d’Ebre a la C-233, la C-233 de Bovera a Flix i la C-12, de Maials a Flix. 

Respecte als danys personals, no es va lamentar cap afectació al respecte, però sí que 

es van produir danys materials com l’afectació a diverses masies, granges i cases, pèrdua 

de maquinària agrícola, es van cremats ramats de més de 200 ovelles, presents en 

granges o que estaven pasturant per la zona afectada.  

2.5. Gestió de l’incendi 
 

La gestió de l’incendi va ser molt variant durant la seva propagació, primerament es va 

calcular que tenia una potencialitat (Figura 19) per afectar a un perímetre de 20000 ha, 

l’obertura del flanc dret a causa del contra vent, va crear un punt de confusió a l’inici, 

en un principi el flanc que progressava més ràpidament corresponia  a l’esquerra, ja que 

aquest estava a favor de vent però el que  generava carreres amb més potencialitat era 

el dret. 

Quan els bombers detecten aquest problema, comencen a fixar com a objectiu un terç 

del flanc dret, i això provocaria que es tancaria la potencialitat que tenia d’obrir-se cap 

a la dreta, direcció a la massa forestal situada a la Bisbal de Falset i fins a arribar al 

Priorat. 

El cap del foc, estava situat pròxim a una zona agrícola forestal en estat 

d’abandonament, però que contenien tres bosses on es podia frenar el cap. Tot tenint 

en compte la disposició també de les carreteres Flix-La Palma, Flix-Bovera i a la C-12 Flix-

Maials. 
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Figura 19. Potencialitat inicial de l’incendi.  Font: Elaboració pròpia amb dades facilitades pels Bombers 

de la Generalitat de Catalunya. 

 

Després dels primers moments, on s’organitza l’atac inicial a la cua de l’incendi i es 

produeixen les tasques inicials d’evacuació de persones civils en masies i cases, es 

comença a configurar la primera imatge de l’escenari potencial. 

Un cop analitzat aquest escenari, hi ha dos grans bosses forestals a valorar la seva 

afectació, la bossa situada a la dreta cap al Priorat i l’esquerra situada en direcció a 

Almatret. Tenint en compte aquests punts de risc i perillositat, es fixen prioritats i 

objectius tàctics per evitar la propagació del cap en direcció a aquests punts. 

El flanc dret té una complexitat a tindre en compte, ja que conté molts barrancs 

perpendiculars a la línia, que ha de fer descendent en el contravent. Això provoca que 
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el flanc s’obri i eixampli la progressió de carreres endavant. Aquesta és la part més 

perillosa i crítica en les primeres hores de l’incendi. 

Respecte al cap (Figura 20), es tracta de dirigir-lo cap a conreus i les cremes produïdes 

pels mateixos bombers, per alentir-lo, però tot hi així és molt ràpid, ja que provoca focus 

secundaris a 500 metres de distància i alguns fins hi tot a 3 quilòmetres. 

Per tant, el cap es massa ràpid i perillós a causa de la localització geogràfica, i es destina 

l’objectiu de confinar la C-12 i d’aquesta manera evitar la bossa de massa forestal 

d’Almatret. 

 
Figura 20. Actuacions tàctiques i estratègiques inicials. Font: La Torre de l’Espanyol, RETE, 26/06/2019 

Bombers de la Generalitat 

Un cop apostada la proposta d’utilitzar la C-12 com a eix de confinament, es conté 

l’incendi entre la C-12 i els conreus de la Palma i Bovera, i intentar neutralitzar el cap 

quan es localitzi als conreus de Llardecans i Maials. Respecte al potencial evitat el primer 

dia, es van prioritzar tota la part del flanc esquerre, i el flanc dret. 

Respecte al segon dia, es va evitar el potencial del cap de l’incendi, localitzat al nord 

d’aquest, es va acabar d’evitar la potencialitat al nord-oest del flanc dret, i es van 

començar a realitzar les tasques i operacions corresponents a la part nord-est de 

l’incendi. 
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Finalment al tercer i quart dia, es va acabar d’evitar la potencialitat al nord-est de 

l’incendi, i d’aquesta forma es van reduir les possibilitats d’expansió cap aquestes zones 

i reduint el combustible format per massa forestal densa, que hagués provocat una 

afecció més important i augmentar encara més la perillositat i l’augment de dotacions 

de treball en l’extinció.  

 

  

Figura 21. Tàctiques i Maniobres. Font: Elaboració pròpia amb dades facilitades pels Bombers de la 
Generalitat. 

 

El primer objectiu tàctic que tenim marcat en groc en la Figura 21, es tracta d’estabilitzar 

el flanc dret abans que entrés a Bovera. 

Les accions que es van dur a terme van ser les següents:  

1 

 

 

 

 

  

2 

3 
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• Línies d’aigua juntament amb mitjans aeris. 

 

• Maquinària pesant més foc tècnic. 

 
• Plans d’evacuació segura més definició de zones segures. 

 
• Definició del perímetre. 

 

El segon objectiu tàctic marcat en groc en la Figura 21, correspon a la contenció de 

l’incendi a la C-12 i estabilitzar el flanc esquerre. 

Les accions que es van dur a terme van ser les següents: 

• Cremes en eixamplament aprofitant les zones de cultius. 

 

• Cremes en eixamplament a la C-12, amb combinació de les línies d’aigua. 

 
• Definició del perímetre. 

 

Finalment, el tercer objectiu tàctic marcat en groc en la Figura 21, era d’estabilitzar el 

cap de l’incendi als camps de cultiu de Maials i Llardecans. 

Les accions que es van dur a terme van ser les següents: 

• Cremes en eixamplament a la carretera C12. 

 
• Cremes en eixamplament als marges dels cultius a la zona de Llardecans tal i com 

és mostra en la Figura 22a. 
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Figura 22 a i b. Cremes GRAF i eixamplament de pistes amb Maquinària Pesant i EPAF. Font: La Torre de 
l’Espanyol, RETE, 26/06/2019 Bombers de la Generalitat 

 

3. METODOLOGIA 
 

El projecte s’ha realitzat amb informació de diferent índole i procedència, per tant, en 

alguns dels casos el format original requereix tractament amb diversos programes per 

l’obtenció de dades. 

Per dur a terme el tractament de les dades ha estat necessari l’ús de l’ArcGIS i el 

Microsoft Office Excel.  

 
3.1. Imatges de Satèl·lit i Informació Cartogràfica de 

Referència 
 

Les imatges les vam extreure del programa Sentinel (European Space Agency; ESA). 

L’objectiu del programa Sentinel és substituir les actuals missions d’observació de la 

Terra més antigues, com la missió ERS, o que actualment estan al final de la seva vida 

operativa. D’aquesta manera s’assegurarà una continuïtat de les dades perquè no hi hagi 

buits en estudis en curs i es continuï millorant la informació disponible, lliure per als 

usuaris. 
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Cada missió es centra en un aspecte diferent de l’observació de la Terra; Supervisió 

atmosfèrica, oceànica i terrestre i les dades seran útils en moltes aplicacions. 

• Sentinel-1: Amb els objectius de la vigilància terrestre i oceànica, Sentinel-1 està 

compost per dos satèl·lits en òrbita polar que operen dia i nit, i realitzen imatges 

de radar, que els permeten adquirir imatges independentment del clima. El 

primer satèl·lit Sentinel-1 es va llançar a l'abril del 2014. 

• Sentinel-2: L’objectiu de Sentinel-2 és la supervisió terrestre i la missió està 

composta per dos satèl·lits en òrbita polar proporcionant imatges òptiques d’alta 

resolució. La vegetació, el sòl i les zones costaneres es troben entre els objectius 

de seguiment. El primer satèl·lit Sentinel-2 es va llançar el juny de 2015. Aquesta 

serà la missió utilitzada en aquest treball. 

• Sentinel-3: L’objectiu principal de Sentinel-3 és l’observació marina, i estudiar la 

topografia de la superfície del mar, la temperatura del mar i la superfície 

terrestre, el color dels oceans i la terra. Completat per tres satèl·lits, l'instrument 

principal de la missió és un altímetre de radar, però els satèl·lits en òrbita polar 

porten diversos instruments, incloses les imatges òptiques. 

• Sentinel-4: És dedica al control de la qualitat de l’aire. L’instrument Sentinel-4 

UVN és un espectròmetre portat a bord de satèl·lits de Tercera Generació 

Meteosat, operats per EUMETSAT. La missió pretén proporcionar un control 

continu de la composició de l’atmosfera terrestre a alta resolució temporal i 

espacial i les dades s’utilitzen per donar suport al seguiment i la previsió a 

Europa. 

• Sentinel-5: És dedica al control de la qualitat de l’aire. L’instrument Sentinel-5 

UVNS és un espectròmetre portat a bord dels satèl·lits MetOp de segona 

generació. La missió pretén proporcionar un control continu de la composició de 

l'atmosfera terrestre. Proporciona dades de cobertura global i àmplia per 

supervisar la qualitat de l’aire a tot el món. 
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Tal i com s’ha esmentat, la missió que nosaltres utilitzarem per aconseguir les imatges, 

correspon a la Sentinel-2.  

Les característiques específiques són (Taula 2):  

• Imatge multiespectral amb dades de 13 bandes en l’espectre visible, en 

l’infraroig proper i d’ona curta. 

• Cobertura global sistemàtica de les capes de terra de 56° S a 84° N. 

• Freqüència cada 5 dies, mantenint els mateixos angles de visió. En latituds altes, 

realitza labors cada 5 dies, però amb diferents angles de visió. 

• Resolució espacial de 10m,20m i 60m. En el nostre cas correspon a 10m. 

• Ampli camp de visió de 290km. 

• Segueix una política de dades lliures i en obert. 

 

Taula 2. Bandes i característiques corresponents del satèl·lit Sentinel-2   Font: 
https://www.satimagingcorp.com/satellite-sensors/other-satellite-sensors/sentinel-2a/ 
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Les imatges han estat descarregades de la pàgina web de la ESA: 

https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home 

Bandes espectrals utilitzades: 

• Banda 4 (RED, Vermell) 

• Banda 8 (NIR, Infraroig Proper) 

• Banda 12 (SWIR, Infraroig Proper d’Ona curta) 

Pel que fa a les capes de cartografia bàsica utilitzada, s’ha sigut obtinguda del centre de 

del Institut Geogràfic Nacional (IGN) a través del centre de descarregues del Centre 

Nacional de Informació Geogràfica. 

(http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/catalogo.do?Serie=SIOSE). 

Concretament les vam descarregar en l’apartat d’informació geogràfica temàtica, que 

es tracta d’informació geogràfica que abasta dades topogràfiques i temàtics, concebuda 

per a la seva explotació mitjançant Sistemes d'Informació Geogràfica (SIG) i amb 

capacitat de servir de suport tant a consultes geogràfiques, com a la generació de 

productes cartogràfics. De manera específica, s’han descarregat els següents productes: 

• CORINE Land Cover. 

• CartoCiudad. 

• l’Ortofoto 1:25.000 del ICGC. 

• Mapa topogràfic 1:100.000 del ICGC. 

 

3.2. Tractament de les imatges de satèl·lit i informació 
cartogràfica 

 

Respecte al tractament de les imatges de satèl·lit, com em comentat a l’apartat anterior, 

la missió de Sentinel-2 treballa amb una freqüència de pas (temporal) de 5 dies, per tant 

vam obtenir les imatges de les dates del 25 de juny de 2019 (un dia abans de produir-se 

l’incendi), del 30 de juny (data on es va donar per controlat l’incendi), 5 de juliol (data 

https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home
http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas/catalogo.do?Serie=SIOSE


Pol Fernández Rodríguez  Treball de Final de Grau 

54 
 

on es va donar per extingit l’incendi) i finalment el dia 11 de març del 2020 (per veure 

l’estat actual de la zona cremada i si hi ha indicis de rebrots en algunes zones). 

La combinació d’aquestes dades ens permetran abordar els objectius específics dels 

treball. 

Primerament amb el programari ArcGIS, vam carregar totes les imatges de la nostra zona 

d’estudi (Figura 23) descarregades de la web de la ESA, com hem comentat en apartats 

anteriors. Un cop carregades les imatges, abans de començar a utilitzar les dades per a 

l'estudi s'ha de tenir en compte que totes les dades han d'estar en el mateix sistema de 

referència. El sistema de referència que s'ha utilitzat és la projecció 

ETRS_1989_UTM_Zone_30N. 

 

 

Figura 23. Inserció imatge de satèl·lit a ArcGIS   Font: Elaboració pròpia a través del programa ArcGis 

 

El següent pas al tractament i manipulació de les imatges, correspon a crear una imatge 

multibanda amb totes les bandes necessàries per realitzar els càlculs i processos que 

explicarem a continuació. En total les imatges composades tenen 5 bandes:, la blava 

(Blue, B2), la verda (green, B3), la vermella (red, B4), la de l’infraroig pròxim (NIR, B8) i 
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la de l’infraroig d’ona curta (SWIR, B12). A composar les imatges multibanda, l’ordre 

d’aquetes en cada imatge creada va ser: B2 passa a ser la Banda 1 de la nova imatge; B3 

passa a ser la Banda 2 de la nova imatge; B4 passa a ser la Banda 3 de la nova imatge; 

B8 passa a ser la Banda 4 de la nova imatge; i B12 passa a ser la Banda 5 de la nova 

imatge (Figura 24). Aquestes equivalències són necessàries a tenir en compte alhora de 

fer els càlculs dels índexs espectrals. 

 

 

Figura 24. Detecció de les bandes multiespectrals a ArcGIS   Font: Elaboració pròpia a través del 
programa ArcGis 

 

 

Així, un cop identificades les bandes corresponents, vam procedir a calcular el índexs 

NDVI i el NBR per les dates corresponents a les imatges, que en el nostre cas 

corresponen a les imatges del dia 25/06/2019, 30/06/2019, 05/07/2019 i finalment 

11/03/2020. 
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NDVI 

L’índex de vegetació diferencial normalitzat o NDVI, ajuda a diferenciar la vegetació 

d'altres tipus de cobertura de terra (artificial) i determinar el seu estat general. També 

permet definir i visualitzar àrees amb vegetació al mapa, així com detectar canvis 

anormals en el procés de creixement. 

Es calcula amb la següent expressió:  

NDVI = (NIR-RED) / (NIR + RED) 

On NIR és llum infraroja propera i RED és llum vermella visible. 

De manera general, els valors de NDVI entre 0,2 i 0,4 corresponen a àrees amb vegetació 

escassa i per sota d’aquests valors, es considera que no hi ha vegetació o és molt escassa 

, la vegetació moderada tendeix a variar entre 0,4 i 0,6; qualsevol cosa per sobre de 0,6 

indica la major densitat possible de fulles verdes. 

Per procedir a calcular en NDVI de les nostres imatges del projecte, vam fer els càlculs 

corresponents mitjançant les bandes 3 (RED) i 4 (NIR), tal com indica la formula 

esmentada anteriorment, vam obtenir com a resultat el NDVI de cada imatge. 

Un cop vam tindre les capes NDVI,  vam re classificar la simbologia en 6 classes amb els 

següents límits: -0,2; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1. Com a resultat final, vam aconseguir NDVI per 

a les dates del 25/06/19, 30/06/19, 05/07/19 i 11/03/20 (veure figures NDVI en els 

annexos). 

 

NBR 

El següent pas, vas ser la manipulació el tractament de les imatges per tal d’aconseguir 

el NBR, en aquest cas, utilitzarem les bandes de les imatges corresponents a la 4 

(infraroig proper) i la 5 (infraroig d’ona curta). 

Tal i com s’ha vist a la introducció, el NBR es calcula amb la següent expressió:  

NBR = (NIR-SWIR) / (NIR+SWIR) 
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Mitjançant els càlculs corresponents a través de la fórmula inserida al programa ArcGis, 

obtinguérem els resultats del NBR per les dates 25/06/19, 30/06/19, 05/07/19 i 

finalment per la data 11/03/19 (veure figures respecte els NBR als annexos). 

 

 

3.2.1. Usos del sòl i combustible 
 

Per obtenir les dades dels usos del sòl i el combustible, hem utilitzat les dades del 

CORINE Land Cover, que es tracta d’un mapa d’ocupació del sòl en Espanya a escala 

1:100.000, corresponent al projecte Europeu Corine Land Cover, la versió que nosaltres 

hem utilitzat per l’obtenció de les dades correspon a la del 2018. 

El sistema geogràfic de referencia que utilitza es el ETRS89 en la península, Illes Balears, 

Ceuta y Melilla, y WGS84 en las Illes Canàries. La unitat de descàrrega és de tota Espanya, 

i el format correspon a una geodatabase (.gdb). 

Una geodatabase és un conjunt de dades geogràfiques de diferents classes que estan 

emmagatzemats en una carpeta comuna de sistema d'arxius o en un sistema 

d'administració de bases de dades relacionals. 

En el nostre cas, només vam utilitzar la tipologia d’usos de sòl que havia present en la 

geodatabase, i vam fer el tractament i la manipulació de les dades per tal d’adaptar les 

dades a la nostra àrea de treball, vam inserir les dades descarregades al nostre programa 

per tal de la manipulació i el tractament necessari, en el nostre cas, com ja teníem la 

nostra àrea de treball assignada, doncs el procediment que vam utilitzar va ser adaptar 

la base de dades descarregada en l’àmbit estatal, i vam tindre que realitzar un retall 

sobre la nostra àrea de treball, d’aquesta manera només tenim els usos del sòl i el 

combustible present en l’àrea d’estudi. 
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3.2.2. Zones cremades i severitat de l’incendi en base a l’anàlisi 
d’informació multiespectral 

 

 

Per analitzar les zones cremades i la severitat de l'incendi hem utilitzat dues 

aproximacions, una més quantitativa o analítica i una altra més visual o qualitativa a 

partir de l’observació de la cartografia resultant. Respecte a la qualitativa, la 

metodologia es focalitza en la representació d'acord amb l'elaboració de mapes de 

severitat i zones cremades. Quant a la metodologia quantitativa, es focalitza en gràfics i 

taules on ens representen bàsicament les hectàrees afectades respecte a el nivell de 

severitat de cada període d'estudi, i diferents valors d'anàlisi del NBR respecte a els usos 

del sòl. 

Primerament vam procedir a aconseguir els NBR per a cada període d’estudi, i 

seguidament, vam procedir a calcular la diferència dels NBR entre diferents períodes per 

fer els corresponents anàlisi de severitat. 

La diferència entre el NBR pre-incendi i el post-incendi, s’utilitza per calcular el dNBR, i 

els resultats es poden utilitzar per calcular la severitat de la superfície cremada.  

A continuació s'exposa la fórmula que hem utilitzat per calcular el dNBR: 

dNBR = NBR pre-incendi  -  NBR post-incendi 

Aquesta formula s’aplica generalment per analitzar la situació abans i després de 

l’incendi, però en el nostre cas, hem calculat diferents períodes d’anàlisis que creiem 

convenients per analitzar millor l’evolució de la severitat de l’incendi. 
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Els períodes analitzats corresponen als següents: 

• Període de Propagació. NBR del dia 25/06/2019 menys NBR del dia 30/06/2019 

(que correspon al dia abans de l’incendi i al dia que és va donar per estabilitzat 

l’incendi). 

• Període d’Extinció. NBR del dia 30/06/2019 menys NBR del dia 05/07/2019 (que 

correspon al dia que és va donar per estabilitzat l’incendi respecte al dia que és 

va donar per extingit). 

• Totalitat del Període de Crema. NBR del dia 25/06/2019 menys NBR del dia 

05/07/2019 (que correspon a la totalitat de crema produïda en l’incendi). 

• Període de Recuperació (post-incendi). NBR del dia 05/07/2019 menys NBR del 

dia 11/03/2020 (que correspon al últim dia de l’incendi respecte l’estat actual de 

l’incendi). 

 

Seguidament, per realitzar l’anàlisi de la severitat de l’incendi amb més qualitat i 

precisió, vam realitzar una reclassificació per cada dNBR de cada període esmentats 

anteriorment. La reclassificació es tracta de  re classificar un valor alhora o grups de 

valors d'una sola vegada utilitzant camps alternatius, basant-se en criteris, com intervals 

especificats (per ex. agrupar els valors en 6 intervals), o per àrea (per ex. agrupar els 

valors en 6 grups que contenen la mateixa quantitat de cel·les). Les eines estan 

dissenyades per a permetre canviar fàcilment diversos valors d'un ràster d'entrada a 

valors alternatius, desitjats o especificats. 

Tots els mètodes de reclassificació s'apliquen a cada cel·la dins d'una zona. És a dir, en 

aplicar un valor alternatiu a un valor existent, tots els mètodes de reclassificació 

apliquen el valor alternatiu a cada cel·la de la zona original.  

Per realitzar la reclassificació corresponent dels períodes de dNBR, hem utilitzat com a 

referència la taula de nivells de severitat proposada per la USGS (United States 

Geological Survey) tal com es mostra en la Taula 3: 
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Taula 3. Nivells de severitat de l’incendi.  Font: http://un-spider.org/es/advisory-support/recommended-
practices/recommended-practice-burn-severity/in-detail/normalized-burn-ratio 

 

 

Els valors del dNBR ens donaran la severitat de l’incendi (Taula 3), per tant valors entre 

-0,5 i -0,251, ens indiquen que hi ha una regeneració alta de l’incendi, valors entre -0,250 

i -0,101 ens indiquen una regeneració baixa, valors entre -0,1 i +0,099 ens indiquen que 

no hi ha agut afectacions en quant a la crema, valors entre +0,100 i +0,269 indiquen una 

severitat baixa, valors entre +0,270 i +0,439 indiquen valors amb severitat 

moderadament baixa, valors entre +0,44 i +0,659 ens indiquen que hi ha una severitat 

moderadament alta i finalment, els valors situats entre +0,660 i +1,3 ens indiquen que 

la severitat és alta. 

Per sintetitzar els resultats d’una manera conjunta quantitativa i creuar-los amb els usos 

del sòl per abordar de manera òptima els objectius específics del treball, s’han elaborat 

els següents gràfics: 

 

• Variabilitat de la severitat de l'incendi a partir del NBR. 

• Evolució de la severitat de l'incendi a partir del dNBR. 

• Evolució de la Superfície afectada durant les diferents fases de l’incendi. 

• Usos del sòl afectats durant les diferents fases de l’incendi (severitat). 

• Usos del sòl afectats durant l’incendi (hectàrees). 

 

 

Nivell de Severitat Rang dNBR (no escalat)
Regeneració Alta (post-incendi) (-0,500 fins -0,251)

Regeneració Baixa (post-incendi) (-0,250 fins -0,101)
Sense Crema (-0,100 fins +0,099)

Severitat Baixa (+0,100 fins +0,269)
Severitat Moderadament Baixa (+0,270 fins +0,439)
Severitat Moderadament Alta (+0,440 fins +0,659)

Severitat Alta (+0,660 fins +1,300)
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4. RESULTATS I DISCUSSIÓ 
 

4.1. Usos del sòl i combustible 
 

Com ha resultat respecte als usos del sòl i el combustible presents dintre del perímetre 

de l’incendi, hem obtingut un mapa (Figura 25) corresponent als diferents usos del sòl 

per tal d’analitzar visualment quina classe de vegetació hi era present durant l’incendi 

abans de ser afectada. 

Respecte als usos del sòl i el combustible (Figura 25) present en el perímetre de l’incendi, 

destaquem els següents: 

• Terra de cultiu fora de zones de regadiu (0,044% de la zona). 

• Arbres i arbustos fruiters (3,86% de la zona). 

• Oliveres (28,48% de la zona). 

• Sistemes de cultius complexos (6,13% de la zona). 

• Superfícies agrícoles amb espais naturals (5,95% de la zona). 

• Bosc de coníferes (22,85% de la zona). 

• Vegetació escleròfil (30,13% de la zona). 

• Bosc i vegetació arbustiva canviant (2,52% de la zona). 

 

Com hem vist, tenim molta varietat respecte a la vegetació present, això ens indica 

doncs que possiblement algunes zones l’afectació va ser més greu que unes altres 

depenent de la tipologia de sòl i el combustible present en aquest, ja que la progressió 

de l’incendi possiblement va ser diferent depenent de les zones que anava cremant, més 

endavant, analitzarem a través de la severitat, quins usos del sòl van tindre més 

afectació i quins van tindre una menor afectació o no es van cremar, i com van afectar 

el comportament del mateix incendi.  
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Figura 25. Tipologia d’usos del sòl i combustible   Font: Elaboració pròpia a través de dades del CORINE 
Land Cover 
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4.2. Evolució temporal de l’incendi 
 

Variabilitat de la severitat de l'incendi a partir del NBR 

 

L’índex NBR mostra una relació de valors compresos entre -1 i 1. On els valors negatius 

il·lustren zones afectades pel foc mentre que valors positius representen zones vegetals 

sanes o en fase de regeneració si prèviament ha existit un incendi. Els mapes del NBR 

per cada període es presenten als annexes.  

En quan als valors mitjans NBR dintre de l’àrea afectada per l’incendi (Figura 26), els 

valors més alts els trobem a l'inici de l'incendi i a l'estat actual, períodes on l'afecció de 

l'incendi era nul·la com el cas del dia abans de l'incendi o hi ha una certa recuperació de 

les zones cremades. Contràriament, el 30/06/19 i el 05/07/19 els valors mitjans del NBR 

se situen en negatiu entre els -0,2 i -0,1 i ens donen indicis doncs que en aquestes dates 

doncs tenim una afectació més notable respecte les zones cremades. 

El mateix succeeix en certa manera amb els valors màxims (Figura 26), on el valor més 

pròxim a 1 correspon a la data 11/03/20 i la resta de dates tenen valors entre 0,6 i 0,5, 

això ens indica que en les dates 30/06/19 i 05/07/19 també hi ha zones no cremades, 

però en aquest cas no és tanta la diferencia com en el valor mitjà. Respecte al valor 

mínim (Figura 26) s’observa el valor més gran el 25/06/19 que correspon a l'estat pre-

incendi, i la resta tenen valors més baixos situats entre -0,5 i -0,7 on ens indiquen que 

tenim un gran nombre zones cremades. 
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Figura 26. NBR Màxim, Mitjà i Mínim.  Font: Elaboració pròpia 
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Evolució de la severitat de l'incendi a partir del dNBR 

 

La diferència entre el NBR obtingut de les imatges (Dnbr), s’utilitza per calcular la 

severitat de l’incendi entre períodes pel conjunt de l’àrea afectada per l’incendi. 

El dNBR s’utilitza per fer referència al nivell d’afectació causat pel foc respecte a 

l’ecosistema o algunes de les seves característiques (Key y Benson,2006). 

La Figura 27 mostra la variació del dNBR mitjà, mínim i màxim entre períodes. Les barres 

d’error s’han calculat a partir de la desviació estàndard dels dNBR dintre de la zona 

d’afectació de l’incendi. El període corresponent al període de Propagació del 

25/06/2019 i 30/06/2019 mostra un valor mitjà de 0,44, el que indica un nivell de 

severitat mitjà corresponent a moderadament alt (Taula 3). El valor màxim del dNBR 

obtingut ha estat de 0,975 mentre que el mínim ha estat de -0,1641 (Figura 27), on els 

valors màxims indiquen un nivell de severitat alt, i els mínims corresponen a un nivell de 

severitat de regeneració baixa que en aquest aspecte seria un valor anormal, que 

segurament es pot confondre amb alguna zona on no ha patit afectacions respecte a la 

crema. 

Pel que fa al període d’Extinció (del 30/06/2019 i 05/07/2019), mostra un valor mitjà de 

-0,02 (Figura 27), el que indica un nivell de severitat mitjà on l’afectació de la crema és 

nul·la (Taula 3). Respecte als valors màxims i mínims (Figura 27), el valor màxim ha estat 

de 0,5623 i el mínim de -0,2739, on els valors màxims ens indiquen un nivell de severitat 

moderadament alt i els mínims corresponen a un nivell de severitat corresponent a 

regeneració baixa que en aquest aspecte seria un valor anormal, que segurament es pot 

confondre amb alguna zona on no ha patit afectacions respecte a la crema. 

Respecte al període de totalitat de la Crema (del 25/06/2019 i 05/07/2019), mostra un 

valor mitjà de 0,42 (Figura 27), el que indica un nivell de severitat mitjà corresponent a 

moderadament Baix (Taula 3). El valor màxim del dNBR obtingut ha estat de 0,933 

mentre que el mínim ha estat de -0,158 (Figura 27), on els valors màxims indiquen un 

nivell de severitat alt i els mínims on l’afectació de la crema nivell de severitat 

corresponent a regeneració baixa que en aquest aspecte seria un valor anormal, que 
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segurament es pot confondre amb alguna zona on no ha patit afectacions respecte a la 

crema. 

 

 

Figura 27. Valor màxim, mitjà i mínim dNBR (Les barres indiquen +/- la desviació estàndard dels valors)   
Font: Elaboració pròpia 
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Les Figures 28,29,30,31, mostren la distribució de dNBR en la zona d’afectació de 

l’incendi. 

El mapa corresponent al període de Propagació (Figura 28), ens mostra que els valors de 

severitat 0,1 a > 1,3 que són els valors que indiquen ‘crema’ a diferents nivells (Taula 3) 

estan distribuïts en pràcticament la totalitat de la superfície. S’observen zones molt 

localitzades (petites extensions) amb una severitat alta, valors que correspondrien a 

dNBR superiors al 0,660. Aquestes àrees, les localitzem primerament a les zones més 

properes al límit municipal de Maials, concretament a la vall de Sant Joan, la Punta de la 

Creu (296 m) i la punta de la Tossa (377 m), també localitzem severitats altes a la part 

nord-est de l’incendi, concretament al voltant de la Punta de la Senyora (262m), també 

localitzem severitats altes a la part central de l’incendi, concretament a les zones 

pròximes a la carretera C-233 i T-703,  i per últim a la part més meridional de l’incendi, 

localitzem les zones amb més severitat concretament a les zones pròximes a la carretera 

T-2237 i a la serra del Rovelló, ja que aquesta es localitza pròxim a l’origen i va ser la 

primera zona important afectada en l’incendi. 

Per tant respecte a les severitats més altes, tenen tendència a concentrar-se en algunes 

valls i serres, per tant un altre factor a tindre en compte és el pendent, i juntament amb 

el Vent amb relleu del primer dia i el vent topogràfic amb garbinada del segon, ens indica 

que la severitat va afectar considerablement aquestes zones.  

La resta de les zones del mapa, van ser afectades majoritàriament per severitats 

moderadament altes i baixes que corresponen a valors entre 0,1 i 0,439 (Taula 3). També 

observem que tenim zones no cremades en el mapa corresponents a valors entre -0,1 i 

0,099 (Taula 3), i aquestes zones es localitzen principalment a la part central-est de 

l’incendi, concretament als voltants de la carretera C-233 i zones pròximes a la Punta 

Qüerna, situades a la part més pròxima amb el límit municipal de Bovera. Tenim també 

algunes zones no cremades de menor magnitud que les anteriors, a la part sud-est de 

l’incendi. 

Respecte al mapa corresponent al període d’Extinció (Figura 29), veiem que quant a la 

severitat hi ha un domini de les zones sense cremar i severitats baixes que corresponen 

a valors entre -0,1 i 0,269 (Taula 3), i per tant com ens trobem en període d’extinció de 
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l’incendi és lògic que obtinguem com a resultats aquests valors, ja que pràcticament no 

hi ha crema continuada en l’incendi tot hi que encara està actiu, i en el mapa podem 

identificar alguna zona amb severitats moderadament altes, molt possiblement són 

causades per la crema d’alguna soca o alguna zona que no s’havia extingit 

completament el foc i doncs només que rebufés el vent, aquestes zones es reviuen 

provocant novament flames i cremes al seu voltant. 

Quant al mapa corresponent a la totalitat del període de Crema (Figura 30), observem 

moltes similituds amb el mapa del període de Propagació (Figura 28), aquest resultat 

ens indica doncs que el període de l’incendi i que més ‘crema’ es va produir, van ser 

bàsicament els primers dies de l’incendi com podem comprovar en la Figura 31. 

Veiem alguna diferència quant a les zones no cremades, corresponents a valors entre -

0,1 i 0,099 (Taula 3), que com succeïa en el període de Propagació (Figura 28) es 

localitzen principalment a la zona central-est de l’incendi i al sud-est, i doncs apreciem 

un mínim augment quant al nombre de zones cremades, però a la resta de severitats, 

en els mapes les similituds són considerables i no hi ha diferencies aparents.  

Les anàlisis per al període de recuperació o regeneració es presenten de manera 

detallada a la secció 4.4. 
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Figura 28. Període de Propagació   Font: Elaboració pròpia 
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Figura 29. Període d’Extinció    Font: Elaboració pròpia 
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Figura 30. Totalitat del període de Crema    Font: Elaboració pròpia 
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Figura 31. Evolució de les diferents fases actives de l’incendi    Font: Elaboració pròpia 
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Evolució de la superfície afectada durant les diferents fases de l’incendi 

La magnitud de l’incendi va ser molt important, i va assolir aproximadament uns 18 

quilòmetres en línia recta en el territori i van cremar unes 6500 hectàrees segons els 

Bombers de la Generalitat i els Agents Rurals. Aquestes hectàrees es van cremar 

principalment entre el 26 i 30 de juny.  Respecte a l’evolució de les hectàrees cremades 

basant-se en els diferents nivells de severitat obtinguts amb els valors de dNBR (Figura 

32), s'hi destaca: 

 

• Període de Propagació (25/06/19 i 30/06/19): La Figura 32, indica que els nivells 

de severitat amb un major nombre d'hectàrees afectades correspon als nivells 

de severitat moderadament baixa, moderadament alta i severitat alta, les quals 

sumen un total de 5404 hectàrees i sumen un percentatge respecte al total del 

78%, per tant és un indici clar que en aquest període la severitat de l'incendi va 

ser molt important, i va tindre una afectació molt gran quant a zones cremades. 

Respecte a les zones no cremades tenim un total de 116 hectàrees i correspon a 

un percentatge respecte al total del 2%.  

• Període d’Extinció (30/06/19 i 05/07/19): Seguidament, en el període d’Extinció 

com es mostra en la Figura 32, tenim doncs que el nivell de severitat més 

important en aquest període correspon a la severitat sense cremar amb un total 

de 6792 hectàrees afectades i suma un percentatge respecte al total del 99%, 

per tant l'incendi entre aquestes dates doncs no va patir grans canvis quant a 

zones cremades i la severitat corresponent. 

• Totalitat del període de crema (25/06/19 i 05/07/19): Respecte a la totalitat del 

període de Crema com es mostra en la Figura 32, indica semblances respecte al 

període de Crema (Figura 32) quant als nivells de severitat amb un major nombre 

d'hectàrees afectades correspon als nivells de severitat moderadament baixa, 

moderadament alta i severitat alta, les quals sumen un total de 5290 hectàrees 

i sumen un percentatge respecte al total del 78%, per tant podem deduir doncs 

que les hectàrees cremades es van produir principalment durant el període de 

Propagació i la resta de períodes actius de l’incendi doncs gairebé no hi ha una 

variació aparent respecte al nombre d’hectàrees. En quant les àrees no 
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cremades tenim un total de 160 hectàrees i correspon a un percentatge respecte 

al total del 2%. 

Per tant analitzant els períodes anteriors doncs podem extreure que la severitat de 

l'incendi en el seu inici va ser alta quant a l’afectació d’hectàrees cremades, però a 

mesura que van anar passant els dies, la seva evolució ha sigut d'un descens 

considerable tot hi la gran quantitat d'hectàrees amb zones cremades és notable. 

Les anàlisis per al període de recuperació o regeneració es presenten de manera 

detallada a la secció 4.4. 

  

                                                    

                                         

                       Figura 32. Superfície afectada durant les diferents fases de l’incendi    Font: Elaboració pròpia 
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4.3. Principals usos del sòl afectats 
 

Usos del sòl afectats durant les diferents fases de l’incendi (severitat) 

A continuació, analitzarem les diferents tipologies d’usos del sòl que van ser afectats en 

cada període d’estudi respecte la severitat de l’incendi, per realitzar tal anàlisi, hem 

utilitzat el valor dNBR mitjà, ja que ens donarà la mitjana de la severitat per cada 

tipologia d’ús del sòl i d’aquesta manera, sabrem com va ser l’afectació i la progressió 

de l’incendi quant al tipus de vegetació afectada. 

• Període de Propagació (25/06/19 i 30/06/19): Les Figures 33 i 34, ens mostren la 

severitat de l'incendi respecte a la tipologia dels usos del sòl. Tal com mostra la 

Figura 33, els valors mitjans del dNBR més alts, superiors a 0,440, corresponen a 

una severitat moderadament alta (Taula 3), s’inclouen els usos del sòl com el 

bosc de coníferes, vegetació escleròfil, i bosc amb vegetació arbustiva canviant. 

Quant als valors entre 0,2 i 0,4, que fan referència a severitats baixes i severitats 

moderadament baixes (Taula 3), on les tipologies d'usos del sòl més afectades 

són els sistemes de cultius complexos, oliveres, arbres i arbustos fruiters i terres 

de cultiu fora de zones de regadiu. 

• Període d’Extinció (30/06/19 i 05/07/19): En el període d’Extinció (Figura 33) els 

valors mitjans del dNBR se situen en valors entre -0,04 i 0, que corresponen a 

una severitat sense crema (Taula 3). L’afectació és igual per a tots els usos del 

sòl. 

• Totalitat del període de Crema (25/06/19 i 05/07/19): Respecte a la totalitat del 

període de Crema com es mostra en la Figura 33, tenim moltes semblances 

respecte al període de Propagació, on podem observar que els valors dNBR 

mitjans més alts, superiors a 0,440 que corresponen a una severitat 

moderadament alta (Taula 3), s’inclouen els usos del sòl com el bosc de 

coníferes, vegetació escleròfil, i bosc amb vegetació arbustiva canviant. Quant 

als valors entre 0,2 i 0,4, que fan referència a severitats baixes i severitats 

moderadament baixes (Taula 3), corresponen a les tipologies d'usos del sòl com 

sistemes de cultius complexos, oliveres, arbres i arbustos fruiters i terres de 

cultiu fora de zones de regadiu. 
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Per tant, podem extreure que les tipologies d'usos de sòl corresponents bàsicament a 

superfícies de cultius com les oliveres, els arbres i arbustos fruiters i les terres de cultiu 

fora de zones de regadiu, van patir els efectes de l'incendi en menor afectació, ja que 

tenen menys vegetació en aquest sentit, i la vegetació existent està distribuïda d'una 

forma més dispersa i per tant la velocitat de propagació és molt baixa en aquest aspecte. 

En canvi les tipologies que més es van veure afectades i amb una severitat més 

important, corresponen a tipologies d'usos de sòl on la vegetació és molt més densa 

comparada amb les tipologies de les terres de cultiu. Els boscos de coníferes en primer 

lloc, seguit de la vegetació esclerofil·la i el bosc de vegetació arbustiva canviant i per 

últim les superfícies agrícoles amb espais naturals, són les tipologies d'usos de sòl més 

afectades. 

 

Figura 33. Usos del sòl afectats durant les diferents fases de l’incendi    Font: Elaboració pròpia 
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Figura 34. Període de Propagació respecte als usos del sòl    Font: Elaboració pròpia 
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Usos del sòl afectats durant l’incendi (hectàrees) 

La superfície total cremada seguint les nostres anàlisis és de 6517 ha. En quan als usos 

de sòl afectats respecte a la superfície cremada (Figura 35), els usos amb més afectació 

primerament tenim la vegetació escleròfil amb un 31% respecte al total i amb unes 2012 

hectàrees cremades pel foc, seguidament, tenim les oliveres amb un 27% respecte al 

total i una afectació de 1775 hectàrees, a continuació, tenim el bosc de coníferes amb 

un 23% respecte al total i unes 1528 hectàrees cremades. Aquests tipus dus del sòl, en 

conjunt són els que més es van cremar durant la propagació de l’incendi, ja que entre 

els 3 sumen un 81% de la superfície cremada. 

Respecte a la resta d’usos del sòl, tenim amb menys afectació respecte a la superfície 

cremada usos com les superfícies agrícoles amb espais naturals amb una afectació del 

6% respecte al total i unes 385 hectàrees cremades, seguit dels sistemes de cultius 

complexos amb una afectació també del 6% respecte al total i unes 397 hectàrees 

cremades, a continuació tenim els arbres i arbustos fruiters amb una afectació del 4% 

respecte al total i unes 245 hectàrees cremades, i finalment tenim el bosc i vegetació 

arbustiva canviant amb una afectació del 3% respecte a la superfície total i 167 hectàrees 

cremades. 

Cal destacar que a la Figura 35 no tenim la tipologia d’ús del sòl corresponent a les terres 

de cultiu fora de zones de regadiu, ja que gairebé no es podia visualitzar en el gràfic, la 

seva afectació correspon a un percentatge molt per sota de l’1% i es van cremar 

solament 2 hectàrees de la superfície total cremada. 
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Figura 35. Percentatge de la superfície cremada per cada tipologia d’ús del sòl    Font: Elaboració pròpia 
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4.4. Seguiment de les zones cremades: recuperació i 
situació actual 

 

A continuació analitzarem i farem el seguiment de les zones cremades i la seva situació 

actual, primerament analitzarem l’afectació respecte als NBR i dNBR com hem fet 

anterior ment amb els períodes de propagació, extinció i totalitat de la crema, però en 

aquest cas, només analitzarem el període de Recuperació el qual ens indica la situació 

actual respecte l’últim dia de l’incendi. 

Anàlisi respecte als NBR i dNBR 

Respecte al període de Recuperació (del 05/07/2019 i 11/03/2020), mostra un valor del 

NBR mitjà del -0,14 (Figura 27), el que indica un nivell de severitat mitjà equivalent a 

regeneració baixa (Taula 3). Respecte als valors màxims i mínims (Figura 27), el valor 

màxim ha estat de 0,466 i el mínim de -1,13, on els valors màxims ens indiquen que hi 

ha un nivell de severitat moderadament alt i els mínims corresponen a regeneració alta, 

ja que ens donen valors inferiors a -0,5 i per tant podem dir que tenim zones existents 

amb una recuperació pràcticament total. 

Seguidament, com es mostra en la Figura 32, els nivells de severitat més importants els 

situaríem en zones sense cremar amb 3251 hectàrees i amb un percentatge del 47% 

respecte a el total, seguit del nivell de severitat baixa amb 2693 hectàrees i un 

percentatge del 39%. Aquest últim valor, tot i que seguint la classificació estaria 

classificat com crema amb baixa severitat no és així donat a que la crema per aquest 

període és inexistent. Es tracta d’àrees considerades que la regeneració ha estat nul·la, 

per sota dels límits de detecció d’aquesta metodologia. També s’observen un total 875 

hectàrees entre les dues tipologies de regeneració de les zones cremades, que 

correspon a un percentatge respecte al total del 14%. 

Respecte al mapa del període de Recuperació (Figura 36), on ens centrarem en els valors 

<-0,5 i -0,101, que indiquen creixement de la vegetació post incendi. Aquestes zones es 

localitzen primerament a la part nord de l’incendi, concretament al terme municipal de 

Maials i a la vall de Sant Joan, a la part central de l’incendi també tenim recuperació de 

la vegetació en zones pròximes a la carretera C-233 I T-703, i per últim a la part més 
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meridional de l’incendi, concretament a la localització entre la serra del Rovelló i la 

carretera T-2237. Aquesta recuperació de la vegetació va lligada en certa manera 

primerament amb la topografia i segon als usos del sòl que veurem a continuació en els 

apartats corresponents. 
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Figura 36. Severitat de l’incendi durant el Període de Recuperació  Font: Elaboració pròpia 
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Anàlisis respecte els usos del sòl 

Respecte al període de Recuperació, tal i com es mostra en les Figures 33 i 37, observem 

que els valors mitjans dNBR se situen entre -0,1 i -0,25, on els valors entre -0,1 i -0,2 que 

corresponen a una regeneració baixa de la vegetació (Taula 3), s’inclouen els usos del 

sòl com el bosc de coníferes, vegetació escleròfil, bosc amb vegetació arbustiva canviant, 

superfícies agrícoles amb espais naturals i finalment les oliveres. La resta de valors 

situats per sobre de -0,25, que fan referència a una  regeneració alta de la vegetació i 

s’inclouen els usos del sòl com les terres de cultiu fora de zones de regadiu, arbres i 

arbustos fruiters i els sistemes de cultiu complexos.  

Respecte a la regeneració, en els sistemes de cultiu complexos, les oliveres, arbres i 

arbustos fruiters i les terres de cultiu fora de zones de regadiu, serà més ràpida, ja que 

la seva afectació va ser o nul·la o d'una severitat molt baixa comparada amb les 

tipologies mencionades anteriorment i com estem parlant de terres de cultiu, si es 

veuen afectades no té importància, ja que es pot llaurar la terra i plantar novament, cosa 

que en el bosc és pot fer mitjançant el procés de la reforestació però es un procés més 

laboriós i lent. 
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Figura 37. Període de Recuperació respecte els usos del sòl  Font: Elaboració pròpia 
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4.5. Diagnosis 
 

L'incendi de la Torre de l'Espanyol es va iniciar el dia 26 de juny del 2019 i va cremar 

durant un total d'11 dies. El dia 30 de juny es va donar per controlat. En total van cremar 

unes 6500 hectàrees, aquest valor té similituds al que indiquen als bombers (6200ha) 

segons als seus informes (La Torre de l'Espanyol, RETE, 26/06/2019. N.S.G. (192604625), 

2019). Segons la informació consultada, la causa de l'incendi va ser causat per la 

combustió d'un abocament de gallinassa d'una granja al nord del terme municipal de 

Torre de L'Espanyol. Es va propagar direcció al terme municipal de Bovera, a causa del 

vent de garbinada molt fort, amb ratxes mitjanes de 60 km/h, ja que el vent tenia la 

peculiaritat de ser Sud-est, i la primera vall que es troba l'incendi correspon a la serra 

del Rovelló, ja que per pendent i contravent, va anar progressant pel flanc dret i 

generava carreres endavant en aquesta direcció, llençant focus secundaris en direcció 

Nord-oest. 

La carretera C-12 va tindre un paper important de tallafocs, ja que al nord-oest de 

l'incendi, on es localitzen les serres del terme municipal d'Almatret, on hi havia una 

vegetació molt abundant i molt combustible vegetal per ser cremat, i doncs els bombers 

van fer cremes controlades i diverses tàctiques, perquè el foc a causa dels focus 

secundaris no saltés la carretera i pogués penetrar al terme municipal d'Almatret, on 

s'hagués propagat amb una rapidesa molt gran i les dimensions de l'incendi haguessin 

crescut notablement. Quant a tasques per combatre i extingir-lo hagueren fet un gir de 

90 graus en aquest sentit. 

Segons els resultats d’aquest treball, els principals usos del sòl cremats són, 

primerament la vegetació escleròfil (31%), oliveres (27%) i finalment el bosc de coníferes 

(23%) els quals sumen un 81% del total de la superfície cremada i unes 5316 hectàrees. 

L'ús menys afectat va ser el bosc i vegetació arbustiva (167 hectàrees, i un 3% del total 

de la superfície cremada). 

La severitat mitjana de l’incendi va ser moderadament Alta, per tant ens indica que 

l’afectació de l’incendi sobre les zones cremades va ser important. La severitat més alta 

es va observar durant el període de propagació, ja que va ser el període d’afectació 
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màxima. Les zones que més es van cremar amb més severitat, corresponen a l’ús del sòl 

de bosc de coníferes, ja que el bosc de coníferes es situen a les zones més altes de 

l’incendi com són les serres, que en la nostra àrea geogràfica d’estudi les tenim situades 

per sobre dels 200 m, per tant amb factors com el pendent i el vent que proporcionen 

una velocitat de propagació molt més alta que la resta de zones, i per tant condicionen 

la severitat.  

Un altre aspecte a destacar és que aquests boscs de coníferes contenen espècies que 

produeixen com a fruit les pinyes, i aquestes pinyes en estar en contacte amb el foc 

s'incendien i es formen boles incendiàries que tenen molta perillositat, ja que creen nous 

focus secundaris en zones allunyades tal i com es va presentar a la introducció d’aquest 

treball. 

Les zones de crema amb menys severitat, corresponen a les tipologies d'usos de sòl 

formades per superfícies agrícoles i cultius, arbres i arbustos fruiters, zones de cultiu 

fora de zones de regadiu, oliveres i els sistemes de cultiu complexos. Aquestes zones van 

patir els efectes de l'incendi en menor escala, a causa de factors com el poc combustible, 

estan localitzades en zones planes, amb una distribució més dispersa, més tasques de 

manteniment durant l'any, i per tant, la velocitat de propagació del foc en arribar en 

aquestes zones és molt baixa i els bombers poden treballar en l'extinció amb més 

eficàcia. 

Per tant podem dir amb tota seguretat que el cap del foc quan va arribar a les terres de 

cultiu de Maials formades principalment per oliveres, no va tindre més continuïtat i els 

bombers el van poder extingir amb eficàcia, igualment succeeix al flanc dret quan arriba 

a les zones de conreu pròximes al terme municipal de Bovera que estan formades per 

oliveres i superfícies agrícoles amb espais naturals. Per tant, la tipologia d’ús del sòl i el 

combustible present en l’incendi va jugar un paper molt important quant a la propagació 

i a l’extinció d’aquest. 

Respecte a la situació, els resultats indiquen com existeix una recuperació parcial de la 

vegetació en algunes zones. Actualment hi ha unes 876 hectàrees regenerades en el 

perímetre de l'incendi. Els usos de sòl que originalment formaven part d'aquestes zones 

són superfícies agrícoles, com les oliveres, sistemes de cultius complexos, superfícies 
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agrícoles amb espais naturals, arbres i arbustos fruiters i també tenim alguna zona amb 

regeneració que va tenir una afectació més notable en quant a severitat, com és el cas 

de la vegetació escleròfil. Aquest darrer cas es deu a que conté especies vegetals com 

matollars, nombroses espècies d'arbustos i herbes anuals i perennes, que es 

caracteritzen per la seva ràpida recuperació en terrenys degradats com és el cas en un 

incendi forestal. 

La resta d'usos de sòl que no formen part de superfícies agrícoles, tindran una 

regeneració més lenta que podrien durar diversos anys com és el cas del bosc de 

coníferes, on la severitat de l'incendi durant la propagació van estar afectats per una 

severitat molt alta. 

Per tant, al tractar-se d’una zona mediterrània, la vegetació que hi era present no era 

massa abundant com podem tenir en altres zones atlàntiques o continentals, i podem 

afirmar, que la zona de l’incendi es regenerarà en un període de temps relativament 

curt, en comparació en incendis produïts en altres zones on la tipologia d’usos del sòl i 

la vegetació tenen una regeneració més lenta, sent necessari llargs períodes de temps 

per a la recuperació total d’aquesta. Cal destacar també que després d’un incendi, els 

grups dels bombers com els EPAF o els GRAFS, fan labors i tasques de neteja de la zona, 

per tal de facilitar la regeneració de la vegetació.   

5. CONCLUSIONS 
 

Aquets treball analitza l’evolució, severitat i afectació de l’incendi forestal de la Torre de 

l’Espanyol. Les anàlisis d’imatges multiespectrals de múltiples períodes temporals han 

permès (I) identificar i cartografiar zones cremades i així veure l’evolució de l’incendi 

durant el període d’expansió i d’extinció, (II) calcular la severitat de l’incendi i la seva 

evolució per cada períodes, (III) analitzar l’ús de sòl amb major afectació i els usos on el 

foc crema de manera més severa i, finalment, (IV) estudiar la regeneració de la zona 

cremada 9 mesos després de la seva extinció. La hipòtesi del treball queda validada en 

base als resultats. 
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De manera específica, les conclusions d’aquest treball són: 

1. En l’àmbit metodològic, la utilització de les imatges de satèl·lit per a la realització 

d’anàlisis multiespectrals en l'àmbit forestal, ens permeten analitzar i identificar 

zones afectades per incendis amb molta precisió. El càlcul de diferents índexs 

espectrals, poden ajudar-nos a analitzar l'afecció d'un incendi, tant en el moment 

de l'esdeveniment com a posteriori. A través dels SIG es poden visualitzar i 

analitzar els resultats, eines bàsiques per representar els resultats de manera 

visual i interpretar els resultats de les anàlisis al creuar-ho amb altra informació 

de base disponible. 

 

2. L’incendi va cremar un total de 6517 ha, un 31% d’aquestes associades a 

vegetació escleròfil, un 27% a oliveres, un 23% a boscos de coníferes, un 6% a 

sistemes de cultius complexos, un 6% a superfícies agrícoles amb espais naturals, 

un 4% a arbres i arbustos fruiters i finalment un 3% a boscos de vegetació 

arbustiva canviant. 

 

3. Els resultats de les anàlisis de severitat indiquen: 

 
• S’observa que la severitat mitjana de l’incendi durant el període de 

crema correspon a una severitat moderadament alta. 

• Durant el període de propagació de l’incendi, és quan es produeix el 

nombre d’hectàrees cremades més important i les severitats més altes. 

• Durant el període d’extinció, gairebé no tenim diferencies en quan a 

zones cremades, tot hi que observem algunes severitats moderades que 

les podríem relacionar amb petits focus actius com soques d’arbres que 

es reviuen gràcies al vent, o zones no extingides completament de les 

flames del foc. 

• En quant a la totalitat del període de crema, podem afirmar que els 

resultats són similars al període de propagació tot que també hem 

observat un augment poc significant d’algunes àrees no cremades en 

l’incendi. 
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• Factors com el vent, el pendent i l’orografia, són elements a tindre en 

compte per entendre aquestes diversitats de severitat. 

 

4. Els resultats de les anàlisis de severitat en relació als usos del sòl indiquen: 

 

• S’observa que l’incendi no va afectar de la mateixa manera a tots els usos 

del sòl. 

• Les severitats més altes van afectar tipologies de sòl bàsicament 

formades per boscos, on la vegetació és més abundant i extensa com el 

cas del bosc de coníferes o el bosc escleròfil. 

• Les severitats més baixes van afectar tipologies de sòl formades per 

superfícies agrícoles i de conreus, com les oliveres, arbres i arbustos 

fruiters, sistemes de cultiu complexos, superfícies agrícoles amb espais 

naturals o cultius fora de les zones de regadiu. 

• Existència d’una relació entre la propagació de l’incendi i la tipologia 

d’usos de sòl, ja que la progressió va ser molt diferent respecte a les 

superfícies agrícoles on la velocitat de propagació del foc era més lenta 

en comparació amb tipologies formades per boscos, on la propagació era 

més ràpida. 

• Les superfícies agrícoles i de conreus van ser un element favorable per a 

l’extinció de l’incendi. 

 

5. Els resultats en relació als principals canvis observats en el seguiment de les 

zones cremades (recuperació o regeneració) indiquen: 

 

• Podem afirmar l’existència d’una regeneració de la vegetació respecte a 

l’últim dia de l’incendi. 

• El grau de severitat influeix en la regeneració. 

• Actualment tenim comptabilitzades unes 876 hectàrees regenerades en 

el perímetre de l'incendi. 
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• No totes les tipologies d’usos del sòl es regeneraran de la mateixa forma 

ni de la mateixa rapidesa en el temps. 

• Els usos del sòl que es regeneraran més ràpidament corresponen 

bàsicament a les superfícies agrícoles i de cultius, com les terres de cultiu 

fora de zones de regadiu, arbres i arbustos fruiters, oliveres i sistemes de 

cultius complexos. 

• En canvi els usos de sòl que es regeneraran més lentament en el temps 

correspon a les tipologies d’usos de sòl com boscos o superfícies naturals 

com és el cas del bosc de coníferes o la vegetació escleròfil. 

 

Finalment, amb la verificació de la hipòtesis inicial es conclou que l’anàlisi multi-

temporal d’imatges de satèl·lit multiespectral disponibles de forma gratuïta ofereixen 

una oportunitat per a l’estudi evolutiu dels incendis forestals des del punt de vista de la 

seva severitat i afectació, la relació d’aquesta amb els usos del sòl, i avaluar la 

regeneració de la vegetació post-incendi com a eines de diagnosis, planificació i suport 

d’actuacions post-incendi.   
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7. ANNEX 
 

7.1. Mapes NBR 
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Figura 38. NBR del dia 25/06/2019   Font: Elaboració pròpia 
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Figura 39. NBR del dia 30/06/2019   Font: Elaboració pròpia 
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Figura 40. NBR del dia 05/07/2019  Font: Elaboració pròpia 
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Figura 41. NBR del dia 11/03/2020   Font: Elaboració pròpia 
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7.2. Mapes NDVI 

 
Figura 42. NDVI del dia 25/06/2019   Font: Elaboració pròpia 
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Figura 43. NDVI del dia 30/06/2019   Font: Elaboració pròpia 
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Figura 44. NDVI del dia 05/07/2019    Font: Elaboració pròpia 
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Figura 45. NDVI del dia 11/03/2020   Font: Elaboració pròpia 
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7.3. Xarxa de camins i carreteres 
 

 

Figura 46. Xarxa de camins i carreteres en el perímetre de l’incendi.    Font: Elaboració pròpia 
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