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1.

ANTECEDENTS

En les darreres dècades s’ha fet paleses importants variacions en el comportament dels incendis
forestals arreu del territori català, aquests s’han vist modificats en funció de l’estructura del
paisatge que hi tenien associada. En termes generals, l’abandonament dels camps de conreu, la
important reducció de les activitats agroforestals i silvopastorals tradicionals, la disminució de
la presència del foc de baixa i mitjana intensitat a l’ecosistema i l’èxode rural han estat els
principals motius que han afavorit una major acumulació de combustible en superfície,
accentuada a partir de mitjans del segle passat.
Les conseqüències principals que s’hi fan més patents són un augment en superfície i en volum
de biomassa donant com a resultat un bosc continu i homogeni, baixa presència d’espais agraris
que el fragmentin i una estructura forestal densa, amb continuïtat entre els estrats herbacis,
arbustius i arboris que el converteixen en un espai extremadament vulnerable a patir incendis
d’alta intensitat.
D’altra banda, la major presència d’infraestructures i construccions a aquests espais però
desvinculats de la seva activitat, juntament amb un augment de la freqüentació com a espai
d’oci, esdevenen focus de risc per a la massa forestal i alhora elements que poden veure’s
afectats en cas d’incendi.
Aquesta tendència ha afavorit que a partir de la dècada dels 80 comencessin a donar-se lloc els
GIF (Grans Incendis Forestals) els quals afecten grans superfícies i es caracteritzen per superar
els mitjans d’extinció, sigui per intensitat o per velocitat de propagació.
La presència d’incendis d’aquestes característiques va propiciar el replantejament de si els
mitjans i els recursos presents eren els adequats per la realitat forestal i, en conseqüència, que
s’anessin modificant a mesura que també ho feia la dinàmica de comportament dels incendis.
Hi hagué un reforç dels sistemes de prevenció i sobretot dels cossos d’extinció fent-los cada
vegada més efectius i capaços de combatre i eliminar els incendis de baixa i mitjana intensitat.
Aquesta tendència tingué com a resultat l’eliminació de l’efecte del foc en quant que modelador
del paisatge i com a agent de l’ecosistema i, per tant, afavorí encara una major acumulació de
combustible als espais forestals, augmentant així les possibilitats d’ocurrència de GIF.
Altrament, en els últims anys s’està vivint un gir substancial en la forma d’entendre els incendis
forestals, s’està consolidant un canvi de paradigma per a donar resposta a la realitat actual.
Aquest canvi està basat en l’estudi i comprensió del comportament dels incendis que poden
ocórrer en funció de la zona i sota unes condicions meteorològiques concretes.
En aquest sentit, l’intens estudi que s’ha realitzat els darrers anys ha permès arribar a importants
conclusions amb aplicacions pràctiques en l’àmbit de l’extinció i de la prevenció d’incendis.
Pel cas de l’extinció, permeten anticipar-se al moviment que podrà tenir l’incendi, definir
prioritats d’actuació, establir una estratègia per a fer-hi front, han permès passar d’atacar
l’incendi a gestionar-lo.
Pel que fa a l’objecte del present Pla, en termes de prevenció d’incendis s’ha definit mesures
que permeten disminuir la probabilitat d’ignicions, reduir el risc que aquestes s’acabin
desenvolupant donant lloc a incendis, disminuir la vulnerabilitat dels elements que es trobin en
espais forestals, indicacions per a una gestió forestal adaptada a l’incendi esperat per evitar que
superi la capacitat d’extinció, adequació de les infraestructures utilitzades pels mitjans de
prevenció i extinció (punts d’aigua, vies de comunicació, punts de guaita, etc.) i l’elaboració de
normativa que regula les activitats i infraestructures que es desenvolupen als espais forestals i
les mesures de prevenció d’incendis forestals que s’hi ha d’aplicar.
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En aquest sentit, el present Pla s’elabora per donar compliment a les determinacions que
s’estableix a la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya on, a l’Article 40 del Títol III De
la conservació i la millora dels terrenys forestals, s’hi especifica que “Les entitats locals situades
en zones d’alt risc d’incendis forestals han de disposar d’un pla de prevenció d’incendis forestals
per a llur àmbit territorial”. Complementàriament, al Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual
s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals s’hi defineixen les zones i períodes
declarades d’alt risc d’incendi i hi incorpora l’enumeració dels municipis que així s’hi consideren,
entre ells el municipi de Cassà de la Selva.
Per tal d’actuar amb la màxima coherència es contextualitzarà el Pla per tal d’adequar-se i
respondre a les determinacions establertes a la planificació superior com és al Pla de Prevenció
d’Incendis Forestals del Perímetre de Protecció Prioritària les Gavarres (2005).

2.

ÀMBIT TERRITORIAL

Cassà de la Selva es troba a la meitat sud de la comarca del Gironès, a la província de Girona.
Limita al nord amb Llambilles (Gironès) i amb Cruiïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura (Baix
Empordà), a l’est amb Santa Cristina d’Aro (Baix Empordà), al sud amb Llagostera (Gironès) i a
l’oest amb Caldes de Malavella (la Selva) i amb Sant Andreu Salou i Campllong, ambdós del
Gironès.
El terme municipal compta amb una extensió de 4.528 hectàrees, el 53% de les quals (2.386 ha)
són de superfície forestal i on el 62% (2.830 ha) del terme forma part del Perímetre de Protecció
Prioritària del Massís de les Gavarres a la seva vessant nord i est; en canvi la banda sud i oest
està dominada pels espais agrícoles que ja formen part de la Plana de la Selva.
La vies de comunicació principals i amb més afluència de trànsit que arriben al municipi són la
carretera comarcal C-65, que uneix la ciutat de Girona amb Sant Feliu de Guíxols, i la comarcal
C-25, que un cop passat Riudellots de la Selva passa a denominar-se també com a Eix
Transversal. D’altra banda hi inicien la carretera comarcal GI-664 que uneix amb la Bisbal
d’Empordà creuant el massís de les Gavarres i, finalment, la carretera de la xarxa local GIV-6741
que uneix amb Caldes de Malavella.
Taula 1. Vies de comunicació

Carretera

Titularitat

C – 65 (Girona – Sant Feliu)

Generalitat

C – 25 (Riudellots de la Selva)

Generalitat

GI – 664 (la Bisbal d’Empordà)

Servei Territorial de
Carreteres de Girona

GIV – 6741 (Caldes de Malavella)

Diputació de Girona

C-250a (Tram urbà antiga C-65)

Ajuntament

Tot i que l’àmbit d’actuació del projecte és tot el terme municipal, la diagnosi territorial i la
planificació d’actuacions es centren en l’espai inclòs al Perímetre de Protecció Prioritària ja que
aquests, per definició, són espais amb un alt risc d’incendi forestal i amb una continuïtat de la
massa forestal que permetria el desenvolupament de GIF. En canvi la banda del terme municipal
que no està inclòs al PPP es tracta d’un paisatge clarament agrícola amb presència de taques
forestals aïllades.
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Figura 1. Àmbit d’estudi

3.

JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE

Els canvis en la configuració del paisatge i la major presència d’infraestructures als espais
forestals també s’ha posat de manifest al municipi de Cassà de la Selva, donant com a resultat
la configuració d’una massa boscosa molt vulnerable a patir incendis.
També destacar que al Pla de Prevenció d’Incendis Forestals (PPIF) del PPP les Gavarres s’hi
defineix les mesures de prevenció d’incendis a aplicar a escala de massís. D’aquesta manera,
serveix de marc de referència a partir del qual es desenvoluparan els PPI a escala municipal i
aquests puguin centrar-se en les particularitats del seu àmbit d’actuació i puguin concretar les
actuacions a escala local.
Així doncs, el context territorial i l’àmbit normatiu en matèria d’incendis forestals en el qual
s’emmarca el municipi fan palesa la necessitat de l’elaboració del Pla de Prevenció d’Incendis
Forestals a fi d’estudiar-lo i conèixer-ne els antecedents quant a afectació d’incendis històrics,
dels elements relacionats amb la capacitat de generar o patir un risc, d’aquells aspectes que
condicionen el comportament dels possibles incendis i d’aquelles infraestructures que
condicionen tant la prevenció com les actuacions d’extinció.

4.

OBJECTIUS DEL PLA

L’objectiu principal està emmarcat en realitzar una adequada avaluació de l’estat actual de
l’espai forestal del municipi i de les infraestructures i activitats que s’hi troba per tal de definir
els criteris per ordenar la gestió de les infraestructures de prevenció, reduir la vulnerabilitat i el
risc i minimitzar l’emergència produïda pels incendis forestals.
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4.1.

Objectius generals

- Descriure i avaluar aquells aspectes que es consideren rellevants per a la planificació de les
mesures de prevenció d’incendis al municipi: instruments de planificació del territori que hi
afecta, figures de protecció, àmbit normatiu, activitats socioeconòmiques, etc.
- Caracteritzar l’estat natural del municipi: estructures de vegetació, models de combustible
presents, configuració del relleu, meteorologia, etc.
- Enumerar i caracteritzar les infraestructures i mesures de prevenció d’incendis presents: xarxa
viària, xarxa de punts d’aigua, mesures de conscienciació ciutadana i de divulgació dels valors
del massís, mitjans de prevenció i extinció d’incendis propers, etc.
- Estudiar els incendis històrics representatius, les seves causes, comportament, condicions
meteorològiques en què es van desenvolupar, etc.

4.2.

Objectius específics

- Avaluar el risc i la vulnerabilitat davant els incendis
- Avaluar l’estat i adequació de les infraestructures i mesures de prevenció i extinció actuals a fi
de valorar-les i definir propostes de millora.
- Planificar i dimensionar una sèrie d’infraestructures estratègiques que permetin evitar o alentir
el desenvolupament d’un incendi forestal i reduir-ne la seva intensitat a fi de generar
oportunitats als mitjans d’extinció per a actuar-hi i per millorar la gestió de l’emergència.
- Assegurar que les infraestructures de prevenció presents i projectades garanteixin la seguretat
del personal i dels mitjans d’extinció i prevenció.
- Proposar i justificar tècnica i econòmicament les infraestructures, les actuals i les proposades.
- Establir prioritats per l’execució, posada en marxa de les actuacions proposades, de manera
que faciliti la gestió a realitzar per l’Ajuntament.
- Regular, conscienciar, formar i informar sobre pràctiques, activitats i infraestructures que
representen un risc o que poden incrementar la magnitud dels incendis
- Fomentar la pràctica d’activitats i actuacions, tasques d’informació, conscienciació, divulgació
i vigilància que minimitzin el número d’incendis forestals o la superfície afectada per aquests

5.

ELABORACIÓ, APROVACIÓ I VIGÈNCIA DEL PPI

El present Pla haurà de ser aprovat pel consistori municipal i, seguidament, serà entregat a la
Direcció General del Servei de Prevenció d’Incendis Forestals del Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya a fi de que en
formalitzi l’aprovació definitiva.
El termini de vigència d’aquest Pla de Prevenció d’Incendis és de 4 anys, tal com es recomana al
document “Metodologia per a la redacció de plans de prevenció d’incendis forestals”, elaborat
per la Direcció General del Medi Natural
Una vegada superat el termini de vigència es procedirà a una revisió del document i de les
actuacions previstes, no obstant, en cas que es produïssin modificacions substancials en alguns
dels aspectes determinants per a la valoració del risc i la vulnerabilitat del territori de l’àmbit
d’actuació en un termini inferior, es valorarà la conveniència de modificar-lo amb anterioritat.
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6.
6.1.

BASES DE L’ESTUDI TÈCNIC DEL PPI
Estat legal

6.1.1. Afectacions
6.1.1.1. Pla de Prevenció d’Incendis del Perímetre de Protecció Prioritària les Gavarres
Finalitzat en data de desembre de l’any 2005, el Pla fou encarregat pel Departament de Medi
Ambient i Habitatge, qui s’encarregava de la direcció tècnica, i redactat per la consultoria
Terradebosc amb la participació de diversos agents del territori com el Consorci de les Gavarres,
propietaris forestals i el Departament d’Interior.
Elabora una acurada diagnosi del massís i analitza quins són els incendis de disseny amb més
probabilitats d’ocurrència dins els límits del PPP a fi de definir les infraestructures de prevenció
idònies per evitar el desenvolupament de GIF.
Gràcies a aquest document s’ha implementat un seguit d’infraestructures com franges de
desacceleració, franges de vials i franges estratègiques per a la protecció de la forest; s’ha recollit
les que afecten al terme municipal de Cassà de la Selva a fi de respectar-les i de reforçar-les allà
on es cregui convenient.

6.1.1.2. Forests de gestió pública
La finca de Can Vilallonga és propietat de l’Institut Català del Sòl (INCASOL) i el Consorci de les
Gavarres en té cedida la gestió i l’usdefruit des de l’any 2002 mitjançant un conveni el qual té
vigència fins a l’any 2031. El Consorci hi desenvolupa programes vinculats a la gestió forestal,
gestió del patrimoni natural i cultural, projectes de recerca, accions vinculades als usos socials i
pedagògics, entre elles nombroses activitats educatives adreçades a escolars.
La finca, la qual es troba inclosa al PPP, té una superfície de 244 hectàrees i es tracta de la finca
forestal de gestió pública més gran del massís. D’aquestes, 227 hectàrees són forestals, 14 són
terres de conreu i 2 hectàrees són espais oberts on hi ha la masia i una bassa de captació d’aigua
de les Dues Rieres. Els hàbitats forestals més representats són els següents:
Taula 2. Hàbitats forestals predominants a la finca de Can Vilallonga

Hàbitat forestal

Superfície
(hectàrees)

Espècies acompanyants

Bosc irregular de sureda

49,56

Alzina i roure

Bosc mixt de sureda amb pi pinyer

32,88

Alzina i roure

Bosc alt de pinastre

62,96

Alzina surera

Bosc alt de pinassa

41,65

Alzina surera i pinastre

Bosc de ribera

38,85

Alzina surera, alzina i roure

La gestió de la finca, ordenada mitjançant Pla d’Ordenació Forestal, segueix les següents línies:
Camps de conreu: Dedicats al cultiu de farratges i a la pastura d’un ramat de 350 cabres.
Sureda: Treballs de regeneració i d’espelagrinat. S’està realitzant importants tasques de gestió
amb l’objectiu de recuperar la producció de suro, la qual havia estat abandonada en les darreres
dècades, afavorint els peus productors i la seva regeneració. Aquesta gestió converteix aquests
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espais en zones amb una estructura forestal menys vulnerable quant a l’afectació d’incendis,
s’elimina el combustible d’escala, i es redueix sensiblement la densitat del combustible de
superfície, format majoritàriament per espècies arbustives joves, evitant així la continuïtat
horitzontal en l’estat arbustiu i la vertical amb l’estrat arbori; d’altra banda, es redueix la densitat
de peus de l’estrat arbori que fa que la FCC (Fracció de Cabuda Coberta) sigui menor i, per tant,
que el potencial de foc de capçades disminueixi.
Pinedes: Es gestionen com a bosc regular, per aclarida successiva per reduir la densitat de pi i
per a afavorir la successió cap a la sureda. Tenen edats compreses entre els 30 i els 60 anys,
regenerats de forma natural a partir dels incendis que afectaren la zona, els anys 1947, 1972 i
1979.
Boscos de ribera: S’afavoreix el seu desenvolupament, es procura la seva conservació pel seu
valor ecològic i paisatgístic.

6.1.1.3. Instruments d’Ordenació Forestal de finques particulars: PTGMF i PSGF
A la següent taula s’hi fa un recull de les finques que disposen d’instrument d’ordenació forestal
vigent, aquests tenen la finalitat de facilitar la gestió de les finques forestals garantint la millora,
la sostenibilitat i la multifuncionalitat dels sistemes forestals, entre d’altres objectius. Per a les
finques iguals o superiors a 25 hectàrees la figura d’ordenació és el Pla Tècnic de Gestió i Millora
Forestal (PTGMF) i per a les inferiors ho és el Pla Simple de Gestió Forestal (PSGF)
Taula 3. Finques amb Instrument d’Ordenació Forestal vigent1

Nom de la finca

1

Superfície
(hectàrees)

Inclòs al
PPP

Casa Gran de Can Bota
Can Quaresma
Casa Nova de Can Bota
Can Cassà de les Serres
Cal Porré
Can Carbó i Can Casteyó
Heretat Manso Ballera
Castelló de Baix
Vinya de Santa Coloma
Can Barril
Mas Raballí, Punti i Anglas, La Roureda, Camp
Subida, Peça de Terra i Mas Gurí

212,02
3,83
87,41
148,10
17,34
39,41
23,09
1,38
2,29
29,58
44,21

SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
24,64 ha
NO

Can Dalmau
Can Mascordet
Can Xirgu
Can Sardanes
Can Frigola
Les Dues Rieres II
Les Dues Rieres
Mas Bassets
Mas de les Pinyes
Can Palau

17,29
4,25
29,79
46,10
32,18
19,71
29,32
169,47
5,09
22,61

NO
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ
SÍ

Font: Rabionet, Z.

6

6.1.2. Mesures de protecció
A continuació es fa menció d’aquelles mesures de protecció que afecten a l’àmbit d’aplicació del
Pla de Prevenció i que són més rellevants pel que fa a prevenció d’incendis.

6.1.2.1. Plànol de delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les
instal·lacions afectades per la Llei 5/2003
L’objectiu d’aquest plànol és el d’identificar les urbanitzacions, els nuclis de població, les
edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals afectats per la Llei 5/2003, de 22
d’abril, de mesures de prevenció d’incendis en aquests espais. En el moment de redacció del
present Pla, el plànol de delimitació es troba en procés d’aprovació.
Les principals mesures a adoptar als espais afectats per aquesta llei estan definides a l’apartat
6.1.3.

6.1.2.2. Municipi d’Alt Risc d’Incendi Forestal
Al Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis
forestals, s’hi declara el municipi com a zona d’alt risc d’incendi.

6.1.2.3. Pla d’Actuació Municipal (PAM)
Tal com es determina a l’Infocat (Pla Especial d’Emergències per Incendis Forestals), el municipi
disposa d’un PAM, la darrera actualització és de l’any 2013.
Al PAM, s’hi recull els edificis, les instal·lacions, els centres, les urbanitzacions, etc. que disposen
o han de disposar de Pla d’Autoprotecció segons el Catàleg d’Activitats i segons el Pla Infocat.
Tots els que hi apareixen són edificis o actes de titularitat municipal i es troben al nucli urbà.

6.1.2.4. Perímetre de Protecció Prioritària
El municipi està inclòs al PPP G4 les Gavarres, figura
definida al Pla Infocat com a “zones amb un gran risc
d'incendi forestal i amb una continuïtat de la massa
forestal en la qual es poden produir GIF; els límits
d'aquestes zones es corresponen amb grans
infraestructures de la xarxa viària, a corredors no
forestals ocupats per conreus, a nuclis de població, a la
xarxa hidrogràfica, etc.”.
Al PPP G4 en formen part 10 municipis del Gironès

(Bordils, Cassà de la Selva, Celrà, Girona, Juià, Llagostera, Llambilles, Madremanya, Quart i Sant
Martí Vell) i 11 del Baix Empordà (Calonge, Castell-Platja d’Aro, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní
de l’Heura, Forallac, la Bisbal d’Empordà, Mont-ras, Palafrugell, Palamós, Santa Cristina d’Aro,
Torrent i Vall-llobrega).
El conformen 30.452 hectàrees d’espai forestal i 8.381 de no forestals, sumant una extensió
total de 38.832. El municipi de Cassà representa un 7’3% del total del PPP, 2.830 ha, és a dir, un
62% del terme municipal hi està inclòs.
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6.1.2.1. Pla Especial d’Interès Natural (PEIN)
Aprovat pel Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel
qual s’aprova el Pla d’espais d’interès natural. Es tracta
de l’instrument de planificació de nivell superior que
estructura el sistema d’espais protegits de Catalunya i
l’integra dins el conjunt del territori, ja que el PEIN es
configura com un pla territorial sectorial enquadrat dins
del Pla territorial de Catalunya (1995).
Els seus principals objectius són els d’establir un sistema
d’espais naturals protegits representatiu de la riquesa paisatgística i la diversitat biològica del
territori de Catalunya i, per altra banda, de donar una protecció bàsica a aquests espais.
L’EIN les Gavarres té una extensió total de 28.683’09 hectàrees. El municipi de Cassà representa
un 6’9%, 1978’48 ha, és a dir, un 43’7% del terme municipal hi està inclòs.
En formen part 9 municipis del Gironès (Cassà de la Selva, Celrà, Girona, Juià, Llagostera,
Llambilles, Madremanya, Quart i Sant Martí Vell) i 11 del Baix Empordà (Calonge, Castell-Platja
d’Aro, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, Forallac, la Bisbal d’Empordà, Mont-ras,
Palafrugell, Palamós, Santa Cristina d’Aro, Torrent i Vall-llobrega).
Els principals motius de la seva inclusió al PEIN són que la seva situació fisiogràfica i orientació
variada li confereixen un notable grau de diversitat i, conseqüentment, se’l considera un bon
exemple de la diversitat dels ecosistemes, especialment forestals, propis del sector en què es
troba. Alhora reuneix importants recursos forestals, com el cas de la sureda i les pinedes de
pinastre, i és una important reserva de poblaments florístics i faunístics mediterranis.
A part de les determinacions de caràcter genèric que afecten a tots els espais inclosos al PEIN,
també conté els llistats d’espècies de flora i fauna estrictament protegides per a certs àmbits
territorials específics.
Les espècies de la flora estrictament protegides a l’àmbit de les Gavarres són:
Cistàcies:

Cistus ladanifer (Estepa ladanífera)

Lleguminoses: Adenocarpus telonensis (Escruixidor)
Teline linifolia o Genista linifolia (Ginesta linifòlia)
Rubiàcies:

Galium scabrum (Nom comú desconegut)

No consta cap espècie de fauna com a estrictament protegida a l’àmbit de les Gavarres.

Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge
És un dels instruments previstos pel desenvolupament del PEIN, conté la delimitació definitiva
dels espais inclosos i poden afegir-hi normes d’ordenació i protecció específiques que completin
el règim bàsic de protecció establert pel PEIN.
El Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge de les Gavarres va ser aprovat per
Acord de Govern l’any 2006 i actualment es troba en procés d’actualització.
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6.1.2.2. Xarxa Natura 2000
És la iniciativa política europea més important de
conservació de la natura. Una xarxa europea d’espais
naturals que té com a objectiu fer compatible la
protecció de les espècies i els hàbitats naturals i
seminaturals amb l’activitat humana que s’hi
desenvolupa per tal de mantenir un bon estat de
conservació dels hàbitats i espècies i evitar-ne el seu
deteriorament. Aquest marc legal també hi integra la
declaració dels Llocs d’Importància Comunitària (LIC), les Zones d’Especial Protecció per a les
Aus (ZEPA) i les Zones d’Especial Conservació (ZEC).
A Catalunya al 2006 es va aprovar les llistes definitives de LIC i de ZEPA que configuren la Xarxa
Natura 2000, amb modificacions entre l’any 2009 i 2014. Tots els espais que formen part del
PEIN estan inclosos a la Xarxa Natura 2000.
L’espai les Gavarres es declarà com a LIC i ZEC, té una extensió total de 28.541’92 hectàrees. El
municipi de Cassà representa un 6’8%, 1.934’14 ha, és a dir, un 42,8% del terme municipal hi
està inclòs.
En formen part 9 municipis del Gironès (Cassà de la Selva, Celrà, Girona, Juià, Llagostera,
Llambilles, Madremanya, Quart i Sant Martí Vell) i 11 del Baix Empordà (Calonge, Castell-Platja
d’Aro, Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura, Forallac, la Bisbal d’Empordà, Mont-ras,
Palafrugell, Palamós, Santa Cristina d’Aro, Torrent i Vall-llobrega).

6.1.2.3. Hàbitats d’Interès Comunitari (HIC)
Hàbitats així declarats per la Directiva 97/62/CEE, d’hàbitats d’interès comunitari. Aquesta
Directiva defineix un primer nivell de protecció i gestió dels espais de la xarxa natura 2000.
La Directiva 97/62/CEE, d’hàbitats d’interès comunitari defineix l’hàbitat natural com aquelles
zones, terrestres o aquàtiques, diferenciades per les característiques geogràfiques, abiòtiques i
biòtiques, tant si són totalment naturals com seminaturals. D’aquests hàbitats, considera que
són d'interès comunitari (HIC) aquells que compleixin alguna de les següents característiques:
- Que estiguin amenaçats de desaparició en la seva àrea de distribució natural
- Que tinguin una àrea de distribució reduïda, a causa de la seva regressió, o per les
característiques intrínseques de l’hàbitat
- Que siguin exemples representatius d'una o diverses de les regions biogeogràfiques que són a
la UE
A més la Directiva defineix els HIC prioritaris, que són aquells que estan amenaçats de
desaparició en el territori de la UE.
Els hàbitats naturals d'interès comunitari (siguin prioritaris o no) són hàbitats catalogats, no
protegits al conjunt del territori. El que s'ha de garantir, mitjançant la seva inclusió a la Xarxa
Natura 2000, és la conservació d'unes mostres prou significatives d'aquests hàbitats que
n'assegurin la conservació a tot el territori de la UE.
A la taula següent es mostra els HIC catalogats a l’espai àmbit d’aplicació del Pla.
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Taula 4. Hàbitats d’Interès Comunitari al municipi

Codi

Hàbitat d'Interès Comunitari

92A0 Alberedes, salzedes i altres boscos de
ribera
6510 Prats de dall de terra baixa i de la
muntanya mitjana (Arrhenatherion)
91E0 Vernedes i altres boscos de ribera afins
(Alno-Padion)
9340 Alzinars i carrascars
9330 Suredes
9540 Pinedes mediterrànies
TOTAL

Superfície
al municipi
0,78

% del terme
municipal
0,02

4,38

0,10

77,44

1,71

204,58
757,78
917,31
1962,26

4,51
16,70
20,21
43,23

6.1.3. Àmbit normatiu
S’ha fet un recull d’aquella normativa més rellevant pel que fa a l’objecte del present Pla i
d’aquells aspectes que s’hi consideren més destacats.

Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya
Dicta normes específiques per a la ordenació dels terrenys forestals en el marc del territori català
adequant-se a la especificitat de la realitat forestal de Catalunya i a les seves problemàtiques,
atenent tant aspectes econòmics i productius com conservadors i socials.
El Títol III, referit a la conservació dels terrenys forestals, incorpora normativa sobre la prevenció
d’incendis forestals, concretament sobre la creació de les Agrupacions de Defensa Forestal i
sobre la figura dels Plans de Prevenció d’Incendis Forestals.
A continuació es citen els articles a què es fa referència.
Article 33
Correspon al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca la planificació, la
coordinació i l'execució de les mesures i les accions que es realitzin per a la prevenció
d'incendis forestals, en col·laboració amb els altres Departaments de l'Administració,
les entitats locals, les Agrupacions de Defensa Forestal i els particulars.
Article 34
Amb la finalitat d'actuar coordinadament en la prevenció dels incendis forestals es
poden constituir Agrupacions de Defensa Forestal, d'acord amb el que estableix
aquesta Llei i les disposicions que la desenvolupen.
Article 35
Les Agrupacions de Defensa Forestal tenen personalitat jurídica i plena capacitat
d'obrar.
Article 36
36.1 Es crea, en el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, el Registre
d'Agrupacions de Defensa Forestal.
36.2 Les Agrupacions de Defensa Forestal s'han d'inscriure en el Registre que
estableix l'apartat 1.
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Article 37
Poden formar part de les Agrupacions de Defensa Forestal, els titulars de terrenys
forestals, les agrupacions d'aquests, els ajuntaments, les associacions que tenen per
finalitat la protecció de la natura i les organitzacions professionals agràries, d'acord
amb el que s'estableixi per reglament.
Article 38
Les Agrupacions de Defensa Forestal tenen prioritat en la concessió dels ajuts establerts
per la Generalitat en matèria forestal.
Article 39
39.1 El Consell Executiu pot declarar per decret zones d'alt risc d'incendi forestal, a
proposta del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
39.2 La declaració ha de tenir una vigència mínima d'un any.
Article 40
40.1 Les entitats locals situades en zones d'alt risc d'incendis forestals han de disposar
d'un Pla de Prevenció d'Incendis Forestals per a llur àmbit territorial, el qual ha de ser
tramès al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca per ser aprovat. la manca
d'aprovació expressa en el termini de tres mesos tindrà efectes estimatoris.
40.2 Els Plans de Prevenció d’Incendis Forestals han de contenir les mesures operatives
i administratives a prendre i els equips i les infraestructures a crear per a defensar-se
dels incendis forestals i disminuir-ne el risc.
40.3 Els propietaris dels terrenys forestals, les Agrupacions de Defensa Forestal i les
entitats locals de les zones d'alt risc d'incendi forestal tenen l'obligació de prendre les
mesures adequades per a prevenir els incendis forestals i han de fer pel seu compte els
treballs que els pertoquen en la forma, els terminis i les condicions continguts en el pla
de prevenció, amb els ajuts tècnics i econòmics establerts per l'Administració.
40.4 Les entitats locals, dins l'àmbit de llurs competències, poden establir les normes
addicionals de prevenció d'incendis per als terrenys forestals del terme municipal de
què es tracti.
Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals
S’hi regula les mesures que s’ha d’aplicar als terrenys forestals i a la franja de 500 metres que
els envolta. Entre elles les condicions que s’ha de complir tot l’any referides a línies elèctriques,
vies de comunicació, abocadors, etc. També regula les activitats en funció del període de risc,
defineix les zones i períodes d’alt risc d’incendi i les mesures que com a tals s’hi ha d’aplicar i,
finalment, defineix les infraccions i sancions en la matèria.
Quant a mesures a adoptar en l’àmbit de l’administració local destacar l’Article 13 i l’Article 17 i
destacar la inclusió del municipi de Cassà de la Selva a l’Annex a què fa referència l’article 17.3 .
Article 13
Ajuntaments
13.1 Amb independència de les mesures que s'estableixen en aquest Decret, els ens
locals, dins l'àmbit de les seves competències, adoptaran les mesures addicionals de
prevenció que considerin oportunes d'aplicació a les zones forestals del seu terme
municipal i les comunicaran al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
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13.2 Així mateix, les entitats locals a les quals no els sigui d'aplicació el que estableix
l'article 17.3 d'aquest Decret podran redactar un pla de prevenció d'incendis forestals
per al seu àmbit territorial, en els termes que estableix l'article 40 de la Llei 6/1988, de
30 de març, forestal de Catalunya, el qual haurà de ser tramès al Departament
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca per a la seva aprovació. En aquest cas, el pla inclourà
les mesures addicionals a què fa referència l'apartat anterior d'aquest article i complir
l'establert a l'apartat 17.4 d'aquest Decret.
13.3 Els ens locals, dins les seves competències i d'acord amb els recursos de què
disposin, col·laboraran amb els òrgans i agents del Departament d'Agricultura,
Ramaderia i Pesca a vetllar pel compliment de les previsions d'aquest Decret.
Article 17
Zones i períodes d'alt risc d'incendi
17.1 Es declaren zones d'alt risc d'incendi forestal durant el període comprès entre el 15 de
juny i el 15 de setembre, tots dos inclosos, les situades als termes municipals que figuren a
l'annex d'aquesta disposició.
17.2 Durant aquest període i en aquestes zones, excepte autorització expressa i excepcional
del director general del Medi natural, no es podran realitzar les activitats esmentades a
l'article 15, i no s'autoritzaran treballs forestals que generin restes vegetals.
7.3 Les entitats locals situades en zones d'alt risc d'incendi forestal han de disposar d'un pla
de prevenció d'incendis forestals en els termes que estableix l'article 40 de la Llei 6/1988,
de 30 de març, forestal de Catalunya, el qual s'inclourà en el Pla d'actuació municipal, una
vegada hagi estat homologat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.
17.4 En el cas que el territori de l'entitat local estigui situat dins del Pla d'Espais d'Interès
Natural (PEIN), els plans de prevenció d'incendis forestals han d'adequar-se al contingut
dels plans especials de protecció del medi natural i del paisatge a què fa referència l'article
8 del Decret 328/1992, de 14 de desembre.

Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions,
els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals
Pel desplegament de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya i del Decret 64/1995,
de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, es desenvolupà
la Llei 5/2003 a fi de determinar quines són les mesures de prevenció d’incendis a aplicar a les
zones d’interfase urbano-forestal. En el moment de l’elaboració de la Llei 5/2003, el seu àmbit
d’aplicació eren les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana i que
estiguessin situades a menys de cinc-cents metres de terrenys forestals, no obstant, mitjançant
la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic,
aquest s’amplià de forma que va passar a afectar a les urbanitzacions, els nuclis de població, les
edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals o en la franja de cinc-cents metres
que els envolta.
A l’Article 2 de la Llei 5/2003 s’hi fixa la obligatorietat dels ajuntaments a aprovar un plànol de
delimitació que defineixi els espais que seran afectats per aquesta llei. En el moment de redacció
del present Pla, el plànol de delimitació es troba en procés d’aprovació.
També especifica les mesures de prevenció que han de complir aquests espais, els procediments
establerts i les responsabilitats per a executar aquests treballs així com la obligatorietat que
disposin d’un pla d’autoprotecció contra incendis forestals.
Entre les determinacions a destacar hi ha els Articles 2 i 3:
Article 2
Plànol de delimitació de les urbanitzacions, les edificacions i les instal·lacions afectades
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1. Els ajuntaments han de determinar, mitjançant un plànol de delimitació, les
urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions afectades per
aquesta llei. Correspon al ple de cada ajuntament d’aprovar aquest plànol de delimitació,
el qual, un cop aprovat, s’ha de trametre al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural.
2. Els ajuntaments poden acordar amb ens supramunicipals i amb l'Administració de la
Generalitat els mecanismes de suport necessaris per a l'elaboració del plànol de delimitació
de les urbanitzacions, les edificacions i les instal·lacions afectades.
3. Als efectes d'aquesta Llei, són terrenys forestals els que tenen aquesta consideració
d'acord amb la Llei 6/1988, del 30 de març, forestal de Catalunya.

Article 3
Obligacions
1. Les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions a què fa
referència l’article 1 han de complir les mesures de prevenció d’incendis forestals següents:
a) Assegurar l’existència d’una franja exterior de protecció d’almenys vint-i-cinc metres
d’amplada al voltant, lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida que compleixi
les característiques que s’estableixin per reglament.
b) Mantenir el terreny de totes les parcel·les i zones verdes interiors a la franja de protecció
en les mateixes condicions que s’estableixin per a les franges de protecció.
c) Elaborar un pla d’autoprotecció contra incendis forestals que s’ha d’incorporar al pla
d’actuació municipal, d’acord amb el Pla de protecció civil d’emergències per a incendis
forestals a Catalunya (Infocat), segons el que estableix la Llei 4/1997, del 20 de maig, de
protecció civil de Catalunya.
d) Disposar d’una xarxa d’hidrants homologats per a l’extinció d’incendis que compleixi les
característiques establertes per decret.
e) Mantenir nets de vegetació seca els vials de titularitat privada, tant els interns com els
d’accés, i les cunetes.
2. S'han de regular per reglament la retirada i l'eliminació de les restes vegetals procedents
de la poda i la neteja.
DECRET 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les
urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana
Especifica totes les mesures a aplicar pel desplegament de la Llei 5/2003, de 22 d’abril, regula
els requeriments que s’hi preveu i els procediments per dur-los a terme. Defineix els aspectes
tècnics que han de complir els plànols de delimitació, els plans d’autoprotecció contra incendis
forestals, les franges exteriors de protecció, les parcel·les interiors, la xarxa d’hidrants, els vials
i cunetes, els residus de poda i neteja, els instruments econòmics, d’inspecció i control, el
sistema sancionador i d’infraccions, els òrgans competents i les responsabilitats.
Article 4
Plànol de delimitació
4.1 Correspon als ajuntaments l'elaboració i aprovació, per part del seu ple, d'un plànol
de delimitació que ha de determinar les urbanitzacions, les edificacions i les
instal·lacions, situades en el seu terme municipal, que s'incloguin en l'àmbit d'aplicació
d'aquest Decret.
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INFOCAT
Es tracta del Pla de Protecció Civil d’Emergències per Incendis Forestals a Catalunya, té l’origen
a la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya. Va ser aprovat l’any 1994 i se
n’ha fet diverses actualitzacions i revisions, sent la última actualització de l’any 2012 i la darrera
revisió de l’any 2014.
El seu objectiu principal és establir un marc jurídico-funcional per a fer front a les emergències
per incendis forestals a l’àmbit territorial català. Estableix els avisos, la organització i els
procediments d’actuació tant dels serveis de la Generalitat de Catalunya com de les altres
administracions públiques i entitats privades que puguin tenir un paper rellevant en la gestió
d’una emergència d’aquesta tipologia.
Seguint les directrius de planificació actuals de la Direcció General de Protecció Civil, defineix
quatre fases possibles atenent a la gravetat de la situació d’emergència: Pre-Alerta, Alerta,
Emergència 1 i Emergència 2. Pel que fa a la fase de Pre-Alerta, es defineix per situacions
potencials en què es poden produir GIF o situacions de risc col·lectiu o bé incendis forestals que
no requereixin de la intervenció de la totalitat dels grups d’actuació però que per les seves
característiques poden derivar en situacions d’emergència i que, per tant, requereixen d’un
seguiment proper i puntual de l’actuació. D’altra banda, el Pla Infocat es pot activar en la Fase
d’Alerta i en la Fase d’Emergència, en funció de les característiques de l’incendi forestal i dels
elements vulnerables afectats o possiblement afectats.
Pel que fa a la Fase d’Alerta, es procedeix a la seva activació davant d’aquelles situacions que
facin necessari l’establiment d’àmplies mesures preventives i de control. Per determinar
l’activació tant de la Fase de Pre-Alerta com la d’Alerta, es procedeix a la valoració conjunta de
varis indicadors. Pel que fa a la Fase d’Emergència, s’activa quan hi ha una situació greu
provocada per un incendi forestal. En funció de la seva gravetat es pot activar en la subfase
Emergència 1 o Emergència 2.
La importància de l’activació de les mencionades fases rau en el fet que cadascuna defineix les
actuacions dels mitjans de prevenció i extinció d’incendis, de les mesures de prevenció
d’incendis a aplicar i regula les activitats que es pot desenvolupar a aquests espais. Seguidament
hi ha el resum tant dels indicadors de cada fase com a les actuacions que en deriven.

Fase del Pla Infocat: PRE-ALERTA
Indicadors
-El mapa dinàmic de perill d'incendis forestals.
-El Pla Alfa (nivell 2).
-El SISCOM (nivell 1) o simultaneïtat d'incendis de nivell inferior.
-Altres indicadors que facin preveure un augment del nivell de vulnerabilitat i, per tant, de risc.
-En incendis en què la situació es pugui solucionar amb els mitjans habituals de gestió
d'emergències i l'afectació a la població sigui nul·la o reduïda.
-A criteri de la Direcció del Pla, quan es produeixin situacions potencialment greus de GIF.

Actuacions
-Difondre informació interna entre les institucions i organismes implicats.
-Fer reduir el risc d'incendi forestal.
-Mobilitzar i preparar accions orientades a intensificar la vigilància de zones forestals per part
dels diferents dispositius de vigilància i prevenció d’incendis forestals desplegats sobre el
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territori dins l'àmbit de les seves competències (control de columnes de fum, fer apagar els focs que
havien estat autoritzats excepte aquells que disposen d'un permís excepcional, control de la circulació
de vehicles per zones forestals predeterminades, vigilància des de punts de guaita estratègics, control
d'abocadors, etc.).
-Dur a terme accions orientades a la comprovar la disponibilitat de mitjans d'extinció.
-Informar, si escau, la població afectada.
-Cada organisme informa al CECAT de les actuacions fetes i iniciarà les tasques previstes en el seu pla
d’actuació.
En cas que hi hagi una previsió informant de la millora de les condicions meteorològiques,
s’envia la informació a les institucions i organismes implicats i també als mitjans de
comunicació social.

Fase del Pla Infocat: ALERTA
Indicadors
-El mapa dinàmic de perill d'incendis forestals.
-El Pla Alfa (nivell 3).
-El SISCOM (nivell 2) o simultaneïtat d'incendis de nivell inferior.
-Altres indicadors que facin preveure un augment del nivell de vulnerabilitat i, per tant, de risc.
-En incendis que, sense implicar risc per a les persones alienes a l’extinció i per als béns que
no siguin de naturalesa forestal, es preveu que tinguin una duració prou important com perquè
sigui necessària l’activació d’un dispositiu preventiu especial.
-En incendis que impliquin un cert perill per a les persones i sigui apropiat ordenar-ne el
confinament o l'evacuació.
-En incendis importants ja controlats on es fa necessari un control de la zona afectada als
efectes d’evitar que es produeixi una reactivació.
-Altres supòsits, a criteri del Director o Directora del Pla, que justifiquin l’activació d’un
dispositiu preventiu especial.

Actuacions
-Informar, seguint el pla d'avisos, als organismes i serveis involucrats per tal d’activar els seus
dispositius preventius enfront el risc d’incendis forestals.
-Realitzar actuacions preventives i sistematitzades en les diferents organitzacions d’acord amb
els respectius plans d’actuació, com ara la reorganització del personal als efectes
d’incrementar la disponibilitat d’efectius.
-Intensificar la vigilància de les zones forestals per part dels diferents dispositius de vigilància
i prevenció d’incendis forestals desplegats sobre el territori dins l'àmbit de les seves
competències.
-Dur a terme les reunions de coordinació necessàries per a decidir les actuacions adequades
en cada moment a través del Comitè Tècnic de Seguiment. Aquestes reunions tenen lloc
ordinàriament al CECAT tot i que la Direcció del Pla pot designar altres llocs en funció de
l'emergència.
-Valorar el control d’accessos a alguns massissos afectats pel risc molt alt o extrem d'incendi
forestal (concretant per a cada cas com s'han de dur a terme les mesures) i les accions que
s’estimin adients per a minimitzar el risc.
-Valorar la importància de l'incendi forestal i adequar les actuacions per a fer front a l'incendi
en qüestió.
-Fer el seguiment oportú de les tasques a realitzar.
-Informar a la població en els casos en què escaigui
-Valorar convocar el Consell Assessor.
-Constituir, si la Direcció del Pla ho creu oportú, el Gabinet d'informació, que redacta
comunicats per mantenir informats els mitjans de comunicació social.
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Fase del Pla Infocat: EMERGÈNCIA 1
Indicadors
El Pla INFOCAT s’activa en fase d'Emergència 1 quan es produeixi un incendi o conjunt
d’incendis simultanis que tinguin efectes importants però limitats i/o localitzats sobre el territori.
Aquesta circumstància s’avalua a partir de la informació procedent del Grup d'intervenció i
també del Grup d'avaluació dels incendis i dels riscos associats i en base als criteris següents:
-Grau d’afectació a la població i actuacions sobre la mateixa (informació, evacuació,
d’urbanitzacions, barris perifèrics, barris de nuclis urbans, etc.).
-Extensió (nombre de municipis afectats, nombre d’hectàrees afectades depenent del tipus de
terreny, etc.) (per exemple >500 ha).
-Mitjans necessaris.
-Altres supòsits, a criteri de la Direcció del Pla, que justifiquin l’activació d’un dispositiu
preventiu especial.

Actuacions
-Determinar l'abast de l'incendi forestal i valorar i analitzar les situacions de risc provocades
per l'incendi.
-Dur a terme les accions més adients per a fer front a l'emergència i aplicar les mesures de
protecció a la població, als béns i al medi ambient.
-Fer difusió, seguint el pla d'avisos, de la informació recollida a partir del diferents centres de
coordinació dels grups actuants i altres organitzacions involucrades en la gestió de
l'emergència.
-Establir control d'accessos a les vies que menen a la zona afectada.
-Determinar la zona d'afectació del GIF i valorar l'evacuació de la població en els casos
necessaris.
-Convocar el Consell Assessor, si no s'ha convocat.
-Fer executar les ordres emanades del Consell Assessor.

Fase del Pla Infocat: EMERGÈNCIA 2
Indicadors
El Pla INFOCAT s’activa en fase d'Emergència 2 quan es produeixi un GIF o conjunt d’incendis
simultanis els efectes dels quals afectin una extensió important del territori. Aquesta
circumstància s'avalua a partir dels criteris anteriorment esmentats (per exemple, que posi en
perill greu nuclis importants de població, duració superior a 48 hores, requeriment de mitjans
externs a Catalunya, etc.).

Actuacions
El CECAT ha de fer el seguiment puntual de l'emergència a través de les informacions que
arribin des del CCA, des dels diferents centres de coordinació i a través de les dades que
arribin del Grup d’avaluació dels incendis forestals i dels riscos associats.
La Direcció del Pla INFOCAT ha de decidir les mesures a prendre o canvis d'estratègia, i ha
de decretar la fi de l'emergència basant-se en la informació procedent del CCA o, si escau,
dels Grups d'actuació, de les recomanacions del Consell assessor i l'assessorament del Grup
d'avaluació dels incendis forestals i dels riscos associats a través del CECAT, un cop
restablerta la normalitat i minimitzades les conseqüències de l’incendi forestal. Des del CECAT
es transmetrà la fi de l'emergència a tots els estaments involucrats.
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Per a planificar i gestionar l’emergència és necessari un acurat coneixement del risc present al
territori i per fer-ho és necessari una avaluació que permeti determinar-ne la perillositat, la
vulnerabilitat dels elements que s’hi poden veure afectats i l’exposició dels elements vulnerables
al perill. Com a resultat d’aquest estudi, l’Infocat ha pogut establir una categorització dels
municipis en funció del nivell de perill que se’ls atribueix, un mapa dinàmic de perill d’incendi
en funció de les condicions diàries i un mapa de vulnerabilitat segons les seves característiques
intrínseques. Aquesta informació ha permès determinar les mesures idònies a aplicar en cada
cas en funció del grau de perill i de vulnerabilitat que presenten. Una d’aquestes mesures és
l’elaboració d’un Pla d’Actuació Municipal (PAM), el qual recull les actuacions del municipi en
relació a una emergència per incendis forestals i també les actuacions dirigides a garantir
l’operativitat dels mitjans humans i materials de què disposa el municipi
A l’Infocat també s’hi determina les activitats i espais que estan obligats a adoptar mesures
d’autoprotecció i que han de redactar un Pla d’Autoprotecció (PAU). N’han de disposar aquelles
activitats que poden generar situacions de risc col·lectiu, de catàstrofe o de calamitat pública
(com són els incendis forestals, entre d’altres) i també els que poden resultar afectats de manera
especialment greu per situacions d’aquest caràcter com són, per exemple, les urbanitzacions
que es troben en espais forestals, tal i com determina la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures
de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions
i les instal·lacions situats en terrenys forestals.
També defineix la figura dels Perímetres de Protecció Prioritària (PPP), es tracta d’una zonificació
de les masses forestals basada en que són àmbits territorials amb un gran perill d’incendi
forestal i que, degut a la continuïtat de la massa forestal, poden patir incendis forestals que
esdevinguin GIF. Aquesta zonificació permet elaborar una planificació a nivell de massís, a
l’escala idònia quan es tracta de definir infraestructures de prevenció per a fer front als Grans
Incendis Forestals.
Determina quins són els períodes amb un major risc d’incendi, fet que condicionarà les mesures
a aplicar quant a prevenció d’incendis en funció de la zona i del grau de risc associat.
Pel que fa al municipi de Cassà de la Selva se’n poden extreure una sèrie de determinacions:
- Està obligat a disposar d’un Pla d’Actuació Municipal per Incendis (PAM)
- Està considerat un municipi amb una Vulnerabilitat Alta
- A la “Relació no exhaustiva d’urbanitzacions en zona forestal” com a elements vulnerables hi
consta els Refugis de les Gavarres i la Urbanització Mas Cubell
- Forma part del Perímetre de Protecció Prioritària G4 les Gavarres

DECRET 181/2002, de 25 de juny, de reestructuració parcial del Departament de Medi Ambient
Estableix que li correspon a la Direcció General de Prevenció de Riscos del Medi Natural, entre
d’altres, la funció d’aprovar els Plans de Prevenció d’Incendis Forestals d’acord amb les
determinacions del Decret 414/2000, de 27 de desembre, d’adscripció del Cos d’Agents Rurals
al Departament de Medi Ambient i d’assignació de funcions en matèria de prevenció d’incendis.
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DECRET 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a
adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures
D’acord amb el que estableix la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya,
aquest decret regula les actuacions destinades a adoptar les mesures d’autoprotecció i els
mitjans personals i materials necessaris per afrontar situacions de risc i d’emergència a les
empreses i, en general, les entitats i els organismes que poden resultar afectats de manera
especial per situacions de greu risc col·lectiu, intern o extern, de catàstrofe o de calamitat
pública, i també a les activitats, els centres i les instal·lacions i les seves dependències, públics i
privats, que poden generar aquestes situacions.
Entre el llistat d’activitats i centres d’interès per a la protecció civil de Catalunya hi consten les
“Urbanitzacions i nuclis de població situats en terrenys forestals o en la franja de 500 m que els
envolta, les obres dels quals no estiguin recepcionades per l’Ajuntament, o que no estiguin
inclosos en un pla de protecció civil municipal. Es pot admetre un pla únic per a diferents
urbanitzacions i nuclis de població, sempre que es prevegin els riscos particulars de cada un i
sempre que es consideri l’efecte dòmino entre ells”.
Referent a incendis forestals, també fa referència a que els plans d'autoprotecció esmentats al
Decret 64/1995, a la Llei 5/2003 i al Decret 123/2005 han d'incloure, a més del risc d'incendi
forestal, la resta de riscos que afecten els elements que estan obligats a elaborar el pla
d'autoprotecció. Cal que aquests plans adaptin el seu contingut a fi que compleixin l’índex mínim
establert a l’annex II del Decret 30/015. La tramitació d'aquests plans d'autoprotecció ha de
seguir el procediment establert al Decret.

6.2.

Estat socioeconòmic

6.2.1. Poblament
El municipi de Cassà compta amb 9.922 habitants (Idescat, 2014) que es distribueixen en 11
entitats de població; d’aquestes, la que té un major poblament és el nucli, aplegant gairebé el
93% del total. Per altra banda, el terme es divideix en 10 veïnats amb població disseminada,
d’aquests, els que formen part del Perímetre de Protecció Prioritària, és a dir, es situen a la
banda est del nucli i de la carretera C-65, són els veïnats de Llebrers de Dalt, Matamala, Les
Serres i Verneda; en canvi els que es troben a la banda oest i, per tant, fora dels límits del PPP,
són els veïnats de Llebrers de Baix, Sangosta, Mosqueroles, Mont-roig, Esclet i Serinyà.
Taula 5. Habitants per entitat de població

Nom de l'entitat de població
Cassà de la Selva
Veïnat de la Verneda
Veïnat d'Esclet
Veïnat de les Serres
Veïnat de Matamala
Veïnat de Mont-roig
Veïnat de Mosqueroles
Veïnat de Sangosta
Veïnat de Serinyà
Veïnat de Llebrers de Baix
Veïnat de Llebrers de Dalt
TOTAL

Població (2013)
9.182
96
39
104
108
84
34
61
64
79
48
9.899
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6.3.

Estat natural

6.3.1. Geologia i edafologia
Per a l’anàlisi de les característiques del substrat de l’àmbit d’estudi s’ha tingut en compte el
mapa de classes litològiques d’importància forestal, elaborat per Conesa et al. (2007) a partir de
les classes litològiques del mapa geològic de Catalunya 1:50.000 de l’ICC.
D’aquest se’n pot extreure que aproximadament la meitat est del terme, el qual majoritàriament
és forestal, està ocupat per materials silicis àcids, d’origen ignis-metamòrfics; d’aquests se
n’obté el sauló per meteorització química, el qual contribueix a que els sòls que es formin siguin
força permeables i que els materials que s’hi desenvolupa mostrin un pH de caràcter neutre o
moderadament àcid.
La major part del terme que forma part de la depressió de la Selva i els terrenys propers al pas
de les principals rieres està format per materials al·luvials-col·luvials. Aquest agrupa materials
tipus graves, sorres, argiles i llims de terrasses fluvials, en dipòsits d’edat quaternària. Sovint es
situen propers al corrent superficial que els ha generat, el que comporta la presència d’un nivell
freàtic pròxim a la superfície i que acostumin a donar lloc a sòls fèrtils, fet que al municipi queda
reflectit amb presència de terrenys agrícoles als espais dominats per aquest substrat. Aquests
materials estan ben airejats, són molt permeables i majoritàriament són neutres o bàsics.
En menor mesura es pot trobar gresos/conglomerats que per regla general poden donar sòls
bàsics, es tracta de materials d’origen sedimentari però deslligats dels processos fluvials recents;
al municipi es poden trobar en forma de taques aïllades entre els terrenys ocupats per materials
al·luvials-col·luvials. Aquests materials poden contribuir a donar lloc a sòls de reacció
lleugerament bàsica pel fet que les partícules que els formen són de naturalesa carbonatada.
De forma gairebé residual trobem materials silicis bàsics, gresos/conglomerats que donen sòls
àcids i materials carbonatats (sedimentaris-metamòrfics), els quals es presenten a la meitat est
del terme.

Figura 2. Mapa de classes litològiques

6.3.2. Orografia
El terme municipal de Cassà es pot dividir en dos àmbits clarament diferenciats,
geomorfològicament la meitat oest i el sud del terme forma part de la depressió de la Selva i la
franja que ocupa des del nord al sud-est del municipi ja és integrant del massís de les Gavarres.
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Prenent com a referència la carretera comarcal C-65, que transcorre el terme de Nord a Sud i
que alhora és el límit del Perímetre de Protecció Prioritària, la seva banda oest és clarament
planera; la seva alçada oscil·la entre els 95 i els 152 metres, sent la part més elevada la zona
ocupada pel nucli urbà. Es caracteritza per tenir un paisatge amb mosaic agroforestal tot i que
amb predominança de l’espai agrícola i per la presència de nombroses masies i d’un important
entramat de camins que les connecten.
En contraposició, a la banda est del límit del PPP es pot trobar un paisatge eminentment forestal
i muntanyós, amb presència de zones agrícoles en aquells espais on hi ha un menor pendent i
que majoritàriament són coincidents amb el pas de les principals rieres del municipi. Oscil·la
entre els 120 metres i els 425. Entre els punts més elevats destacar l’Era de la Llaca amb 415
metres, el qual es troba al peu del Puig Gros (462 m) i que pertany al terme de Cruïlles, Monells
i Sant Sadurní de l’Heura. Altres cims presents al municipi són, de nord a sud-est, el Puig Ventalló
(233.5 m), Puig de la Castellana (238.7 m), Puig Germà (269.4), Puig de les Miloques (258.9 m),
Puig Narius (247.9), Puig de l’Esquella (265.8) i el Puig del Castell (287.5 m). També destacar la
Serramala i la Serra Llarga que, juntament amb la carena que transcorre entre el Mas Bassets i
el Puig Castell fins arribar a les Planes d’en Castelló, són les tres carenes més importants que es
poden trobar al municipi per la seva llargada i pendent, les tres són paral·leles entre sí i tenen
una disposició sud-oest – nord-est. Es pot veure el seu perfil topogràfic a les Figures 3, 4 i 5.
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Figura 3. Perfil topogràfic de Serramala
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Figura 4. Perfil topogràfic de la carena del Puig Castell
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Figura 5. Perfil topogràfic de la Serra Llarga
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S’ha establert categories en funció de l’alçada que permeten comprovar amb claredat l’augment
d’altitud des de la banda oest cap a l’est. Tal com es mostra a la Taula 6 i a la Figura 6, el 54% del
terme es troba entre els 95 i els 150 metres d’alçada, ocupant principalment la meitat Oest i la
part Sud. Entre els 151 i els 200 metres es troba una franja en disposició Nord-oest – Sud-est i
que ocupa gairebé el 24% del municipi, aquesta marca en bona mesura l’espai on comença el
massís de les Gavarres. A partir d’aquesta l’altitud va augmentant fins a arribar a l’extrem est de
terme, fins a l’Era de la Llaca, la zona més elevada.
Taula 6. Superfície segons altitud

Altitud (m)

Superfície (ha)

%

95 - 150

2465,63

54,32

151 - 200

1075,90

23,70

201 - 250

698,02

15,38

251 - 300

232,17

5,12

301 - 350

53,45

1,18

351 - 400

11,98

0,26

401 - 425

1,70

0,04

Figura 6. Mapa de classes d’altitud (m)

6.3.2.1. Pendent
Gairebé un 60% de la zona de treball té un pendent inferior al 10%, el qual es considera com a
molt suau, aquest en gran mesura coincideix amb la zona que es troba entre els 95 i els 150
metres d’altitud. D’altra banda, gairebé el 20% de la superfície té un pendent d’entre el 10 i el
25%, considerat com a suau, sumant així un 80% de la superfície de l’àmbit d’estudi que seria
apte per a treballs mecanitzats. Pel que fa al terreny amb un major pendent, superior al 25%,
aquest es concentra sobretot a l’eix en disposició Nord-oest – Sud-est que formen els turons de
Puig Rodó, Puig d’en Vall-llobera, Puig Germà, Puig de les Miloques, Puig Segalar, Puig Narius,
Puig de l’Esquella i el Puig del Castell fins arribar a la Serra Llarga. També destacar que una part
important del terreny amb pendent abrupte, superior al 50%, es concentra als espais per on
discorren les principals rieres del municipi.
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Taula 7. Superfície segons pendent

Pendent (%)

Superfície (ha)

%

< 10%

2714,20

59,80

10 - 25%

877,19

19,33

25 - 35%

283,58

6,25

35 - 50%

246,84

5,44

50 - 100%

302,24

6,66

> 100%

114,81

2,53

4538,85

100,00

Superfície segons el pendent

> 100%
50 - 100%
35 - 50%
25 - 35%
10 - 25%
< 10%

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

Figura 7. Gràfic de la superfície segons el pendent (ha)

Figura 8. Mapa de pendents
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6.3.2.2. Orientacions

Superfície segons la orientació
Nord (315,5 - 45)
Est (45 - 135,5)
Sud (135,5 - 225,5)
Oest (225,5 - 315,5)
Sense orientació marcada
0

100

200

300

400

500

600

Figura 9. Gràfic de la superfície segons la orientació (ha)

Per avaluar les orientacions s’ha discriminat els terrenys amb un pendent inferior al 10% i aquells
que queden fora del Perímetre de Protecció Prioritària.
Es pot observar que les orientacions predominants amb diferència són la sud i l’oest, fet que
resulta desfavorable ja que són les que reben una major radiació solar. Als pendents amb
orientació sud hi dominaran els combustibles fins amb un baix contingut en humitat i les
temperatures mitjanes i màximes seran més elevades que a la resta de vessants, el que provoca
que els incendis que afecta als terrenys amb aquesta orientació cremin a major intensitat. Els
combustibles que ocupen els pendents encarats a l’oest són de transició entre els combustibles
fins que es troba a les vessants sud i els combustibles més pesats i amb major contingut
d’humitat dels pendents amb orientació nord, aquestes vessants no assoleixen una temperatura
tant elevada com la sud, no obstant, el seu escalfament i, per tant, el descens de la humitat, és
més distès en el temps.
La Figura 12 mostra, per cadascuna de les orientacions principals, les hores en què assoleixen
una major temperatura i comparativament, les orientacions que s’escalfen més.
A la taula 8 s’hi pot veure per a cada orientació, la superfície que representa, havent-ne extret
prèviament els terrenys amb pendent inferior al 10% i els que queden fora del PPP.
Taula 8. Superfície segons la orientació

Orientació

Superfície (ha)

Percentatge (%)

Sense orientació marcada

28,94

1,87

Nord (315,5 - 45)

267,31

17,30

Est (45 - 135,5)

245,63

15,89

Sud (135,5 - 225,5)

518,43

33,55

Oest (225,5 - 315,5)

485,01

31,39

1545,33

100,00
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Figura 10.

Figura 11.

Mapa d’orientacions

Escalfament del terreny segons la orientació2

6.3.3. Clima i meteorologia
Cassà de la Selva té un clima Mediterrani Prelitoral Nord2. Presenta uns hiverns moderats i uns
estius calorosos, les temperatures mínimes hi afecten els mesos de gener i desembre i les
màximes el juliol i agost, sent l’únic mes àrid el juliol. Concentra les precipitacions a la tardor i a
la primavera, destacant els mesos de maig i octubre. La precipitació mitjana anual oscil·la entre
els 650 mm i els 750 mm, tot i així es pot trobar importants contrastos entre anys secs que no
arribin als 600 mm (com els anys 2009 i 2012) i anys plujosos al voltant dels 1.000 mm (com els
anys 2002 i 2010).
Les gràfiques publicades pel SMC dels resums meteorològics anuals per estació mostren quins
són els vents dominants al municipi. Observant els informes dels darrers deu anys es pot
observar una clara predominança dels vents de nord-est, en un segon bloc hi afecta els
provinents de l’est, sud-est, sud i sud-oest i, finalment, els provinents de nord i oest apareixen
sense una afectació destacable.
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Als resums anuals per estació entre els anys 2001 i 2014 s’hi pot extreure la següent informació:

Taula 9. Dades meteorològiques pel període 2001 - 2014

Dades pel període 2001 - 2014
13 – 15 ºC

Temperatura mitjana
Temperatura màxima mitjana

20 – 22 ºC

Temperatura mínima mitjana

7 – 9 ºC

Temperatura màxima absoluta

39.5 ºC (juliol 2009)

Temperatura mínima absoluta

-10.7 ºC (febrer 2012)

Velocitat mitjana del vent (a 2 m)

0.8 – 1.7 m/s

Direcció dominant (a 2 m)

Nord-est

Humitat relativa mitjana

73 – 86 %

L’estació meteorològica de referència de la Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques
(XEMA) del Servei Meteorològic de Catalunya es situa al mateix terme municipal. Pel que fa a
l’estació meteorològica gestionada per la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) es situa a
l’Aeroport de Girona – Costa Brava, al terme municipal de Vilobí d’Onyar.

Taula 10.

Informació de l’estació meteorològica de referència

Municipi

UTM X

UTM Y

Altitud (m)

Data alta

Cassà de la Selva

494032

4636047

171

08.03.1993
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6.3.4. Xarxa hidrogràfica
Tot el terme es troba a la conca hidrogràfica de la Riera Gotarra, afluent del riu Onyar. La
principal riera que modela el paisatge cassanenc és la Riera de Verneda, conca de la qual ocupa
gairebé la totalitat del municipi; els seus principals afluents són la Riera de Vilallonga, la Riera
d’en Mercader, la Riera del Vernegà i multitud de torrents. D’altra banda, també discorren pel
municipi la Riera de Susvalls i el seu principal afluent, la Riera Seca, i la Riera de la Cagarella.

Figura 12. Mapa de la xarxa hidrogràfica

6.3.5. Ocupació del sòl i estructura de la vegetació
6.3.5.1. Mapa de cobertes del sòl de Catalunya del CREAF
Al Mapa de Cobertes del Sòl de Catalunya (Versió 4) a escala 1:5.000 s’hi representa la “matèria
física present a la superfície de la Terra”3; comprèn les cobertes bàsiques del sòl de caire forestal,
agrícola i urbà partint de la fotointerpretació d’ortofotomapes a escala 1:2500 de l’Institut
Cartogràfic de Catalunya, que compten amb una resolució de 0.25 m, i d’informació de suport
com la base topogràfica, cartografia d’hàbitats, el Mapa Forestal de España, etc. La superfície
mínima de captura és de 500 m2, compta amb 241 categories i 5 nivells de llegenda jeràrquica.
La informació de base utilitzada correspon a l’any 2009.
Del MCSC se’n pot extreure que més de la meitat del municipi (2.393 ha) està considerat com a
terreny forestal i que, d’aquest, 1998 hectàrees corresponen a arbrat dens, 171 d’arbrat clar i
gairebé 100 de matollars, caldrà prendre especial atenció a aquestes àrees ja que, a priori, són
les que poden presentar una major combustibilitat.

3

Segons definició del CREAF
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Taula 11.

Coberta
(Nivell 1)
Terrenys
forestals

Coberta
(Nivell 1F)
Arbrat dens

Arbrat clar
Matollars
Prats i
herbassars

Aigües
continentals
Conreus

Improductiu
natural
Aigües
continentals
Conreus

Improductiu
artificial

Improductiu
artificial

Cobertes del sòl

Coberta (Nivell 3)
Boscos densos (no de ribera)
Plantacions de coníferes no
autòctones
Plantacions d'eucaliptus
Boscos en franges de protecció
Boscos densos de ribera
Plantacions de pollancres
Plantacions de plàtans
Boscos clars (no de ribera)
Matollars - Boscos tallats arreu
Matollars
Prats i herbassars - Boscos tallats
arreu
Prats i herbassars
Sòls nus forestals
Embassaments
Conreus llenyosos (no vinyes)
Vinyes
Conreus herbacis (no arrossars)
Conreus en transformació
Hivernacles
Conreus abandonats - prats
Basses agrícoles
Urbanitzat residencial lax
Urbanitzat residencial compacte
Zones industrials i comercials
Granges
Cementiris
Zones verdes urbanes
Basses urbanes
Carreteres
Zones verdes viàries
Zones d'esport i lleure (excepte
càmpings i camps de golf)
Zones d'extracció minera
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Superfície
(ha)
1869,46
1,16

%

%

%

41,19
0,03

44,02

52,73

11,97
5,09
86,32
13,36
10,69
171,61
1,94
97,98
3,08

0,26
0,11
1,90
0,29
0,24
3,78
0,04
2,16
0,07

106,10
14,66

2,34
0,32

0,32

0,07

0,00

0,00

0,00

119,25
4,05
1602,06
34,09
0,42
5,19
2,42
70,41
121,31
87,77
48,43
0,69
5,21
0,16
24,68
7,90
3,40

2,63
0,09
35,30
0,75
0,01
0,11
0,05
1,55
2,67
1,93
1,07
0,02
0,11
0,00
0,54
0,17
0,07

38,89

38,89

8,38

8,38

7,92
4538,86

0,17
100,00 100,00

3,78
2,20
2,41

100,00

Figura 13. Mapa de cobertes del sòl
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6.3.5.2. Mapa d’hàbitats de Catalunya del DAAM
La Cartografia dels Hàbitats a Catalunya (CHC50), a escala 1:50.000, és una adaptació de la
classificació dels hàbitats CORINE adaptada a la realitat catalana; aquesta permet identificar tots
els hàbitats naturals, els seminaturals i els artificials, de tal manera que cobreix tot el territori.
Aquesta adaptació ha estat elaborada per la Universitat de Barcelona, obtenint així la Llista dels
Hàbitats de Catalunya (LHC). Alguns d’aquests hàbitats estan definits a la Directiva Hàbitats la
qual defineix la figura dels Hàbitats d’Interès Comunitari.
S’ha emprat la Versió 2 de la CHC50, elaborada entre els anys 2008 i 2012, la qual actualitza la
Versió 1 i utilitza les ortoimatges del ICGC del 2008.
Taula 12.

Hàbitats de Catalunya

Àrees urbanes i industrials, inclosa la vegetació ruderal
associada
Àrees urbanitzades, amb claps importants de vegetació
natural
Pedreres, explotacions d'àrids i runam
Conreus herbacis extensius de regadiu
Conreus herbacis extensius de secà
Conreus abandonats
Prats dalladors
Fruiterars principalment de regadiu
Plantacions de pollancres (Populus spp.), plàtans (Platanus
orientalis var. acerifolia) i altres planifolis de sòls humits
Plantacions d'eucaliptus (Eucalyptus spp.)
Freixenedes de Fraxinus angustifolia
Vernedes (de vegades pollancredes) amb ortiga morta
(Lamium flexuosum)
Matollars (estepars i brolles) silicícoles
Màquies amb barreja d'alzina (Quercus ilex) i roures
(Quercus spp.)
Boscos mixtos d'alzina (Quercus ilex) i roures (Quercus
faginea, Q. pubescens...)
Rouredes (de Quercus pubescens, Q. x cerrioides), sovint
amb alzines (Q. ilex)
Boscos mixtos de surera (Quercus suber) i pins (Pinus spp.)
Pinedes de pi pinyer (Pinus pinea), sovint amb sotabosc de
brolles o de bosquines acidòfiles
Pinedes de pinastre (Pinus pinaster), amb sotabosc de
brolles o de bosquines acidòfiles
Pinedes de pinastre (Pinus pinaster), o repoblacions, sense
sotabosc llenyós
Suredes amb sotabosc clarament forestal
Suredes amb sotabosc de brolla acidòfila
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Municipi
Superfície
%
(ha)
261,37
5,76

PPP
Superfície
%
(ha)
105,60
3,86

100,65

2,22

100,65

3,68

14,44
415,95
1534,20
8,72
4,38
142,30
10,40

0,32
9,16
33,80
0,19
0,10
3,14
0,23

9,05
25,74
613,09
8,72

0,33
0,94
22,42
0,32

-

-

-

-

11,76
24,60
51,08

0,26
0,54
1,13

11,76
0,04
51,08

0,43
0,00
1,87

16,78
13,61

0,37
0,30

16,78

0,61

-

-

44,86

0,99

44,16

1,62

84,65

1,86

1,76

0,06

252,00
534,31

5,55
11,77

252,00
480,96

9,22
17,59

449,49

9,90

449,49

16,44

57,53

1,27

57,33

2,10

106,25
399,53
4538,86

2,34
8,80
100,00

106,25
399,53
2733,98

3,89
14,61
100,00

Hàbitat (Codi de la unitat de la llegenda de la CHC i descripció)
42y - Pinedes de pi pinyer (Pinus pinea), sovint amb sotabosc de brolles o de bosquines acidòfiles, de la terra baixa catalana
42w - Pinedes de pinastre (Pinus pinaster), amb sotabosc de brolles o de bosquines acidòfiles, de la terra baixa catalana
42x - Pinedes de pinastre (Pinus pinaster), o repoblacions, sense sotabosc llenyós
45d - Boscos mixtos d'alzina (Quercus ilex) i roures (Quercus faginea, Q. pubescens...), de terra baixa i de l'estatge submontà
45i - Boscos mixtos de surera (Quercus suber) i pins (Pinus spp.)
32n - Matollars (estepars i brolles) silicícoles de terra baixa
32c - Màquies amb barreja d'alzina (Quercus ilex) i roures (Quercus spp.), de les terres mediterrànies
41m - Rouredes (de Quercus pubescens, Q. x cerrioides), sovint amb alzines (Q. ilex), de terra baixa
45a - Suredes amb sotabosc clarament forestal
45b - Suredes amb sotabosc de brolla acidòfila, de l'extrem oriental dels Pirineus i dels territoris ruscínic i catalanídic septentrional
44f - Vernedes (de vegades pollancredes) amb ortiga morta (Lamium flexuosum), de la terra baixa plujosa i de l'estatge submontà
44l - Freixenedes de Fraxinus angustifolia, de terra baixa
83b - Fruiterars, principalment de regadiu: sobretot conreus de pomeres (Pyrus malus), de presseguers (Prunus persica), de pereres (Pyrus communis) i d'altres rosàcies
83h - Plantacions d'eucaliptus (Eucalyptus spp.)
83g - Plantacions de pollancres (Populus spp.), plàtans (Platanus orientalis var. acerifolia) i altres planifolis de sòls humits
38c - Prats dalladors, generalment amb Gaudinia fragilis, de la terra baixa plujosa, als territoris ruscínic i catalanídic septentrional
82c - Conreus herbacis extensius de secà
82b - Conreus herbacis extensius de regadiu o de contrades molt plujoses
87a - Conreus abandonats
86a - Àrees urbanes i industrials, inclosa la vegetació ruderal associada
86b - Àrees urbanitzades, amb claps importants de vegetació natural
86c - Pedreres, explotacions d'àrids i runam

Figura 14.

Mapa dels Hàbitats de Catalunya
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6.3.5.3. Tipologies Forestals Arbrades. CPF
Taula 13.

TIPOLOGIA FORESTAL ARBRADA
Altres forestals arbrats
Plantacions d'eucaliptus
Plantacions de plàtans
Boscos mixtos de pinassa i pi roig de
l'àmbit prepirinenc i central
Plantacions de pollancres
Pinedes de pi pinyer
Formacions mixtes de pi pinyer i altres
pins i frondoses
Pinedes mixtes de pi pinyer i pinastre
Formacions mixtes de pi pinyer i alzina
(o carrasca)
Formacions mixtes de pi pinyer i surera
Formacions mixtes de pi pinyer i roures
Plantacions de pinastre
Plantacions de pi insigne
Boscos mixtos de roure martinenc i
pins mediterranis
Boscos mixtos d'alzinar i pi pinyer
Suredes
Boscos mixtos de surera i arboç
Boscos mixtos de surera i pi pinyer
Boscos mixtos de surera i pinastre
Boscos mixtos de surera i alzines
Boscos mixtos de surera i roures
Boscos de ribera de trams baixos nordorientals
TOTAL

Tipologies Forestals Arbrades

Espècie

Eucalyptus sp.
Platanus x
hybrida
Pinus nigra

MUNICIPI
Superfície
%
(ha)
69,51
3,25
12,37
0,58
4,55
0,21

PPP
Superfície
%
(ha)
46,09
2,36
6,68
0,34
2,10
0,11

52,31

2,45

52,31

2,68

Populus sp.
Pinus pinea
Pinus pinea

21,54
153,75
40,57

1,01
7,20
1,90

12,15
93,23
33,47

0,62
4,78
1,72

Pinus pinea
Pinus pinea

41,86
6,55

1,96
0,31

36,69

1,88
0,00

Pinus pinea
Pinus pinea
Pinus pinaster
Pinus radiata
Quercus
humilis
Quercus ilex
ilex
Quercus suber
Quercus suber
Quercus suber
Quercus suber
Quercus suber
Quercus suber
Formacions de
ribera

70,06
8,74
343,28
0,56
93,40

3,28
0,41
16,07
0,03
4,37

65,97

3,38
0,00
17,10
0,00
4,52

15,64

0,73

469,74
50,26
436,83
136,00
23,97
12,88
71,91

21,99
2,35
20,45
6,37
1,12
0,60
3,37

2136,27
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333,32
88,02

0,00
469,10
50,26
436,83
136,00
23,97
12,88
50,15
1949,22

24,07
2,58
22,41
6,98
1,23
0,66
2,57

Tipologia Forestal Arbrada
Altres forestals arbrats
Qii Ppa - Boscos mixtos d'alzinar i pi pinyer
Qh Pm - Boscos mixtos de roure martinenc i pins mediterranis
Qs Qii - Boscos mixtos de surera i alzines
Qs Au - Boscos mixtos de surera i arboç
Qs Ppa - Boscos mixtos de surera i pi pinyer
Qs Ppr - Boscos mixtos de surera i pinastre
Qs Qu - Boscos mixtos de surera i roures
Qs - Suredes
Ppa Bmm - Formacions mixtes de pi pinyer i altres pins i frondoses
Ppa Qii - Formacions mixtes de pi pinyer i alzina (o carrasca)
Ppa Qu - Formacions mixtes de pi pinyer i roures
Ppa Qs - Formacions mixtes de pi pinyer i surera
Ppa Ppr - Pinedes mixtes de pi pinyer i pinastre
Pr - Plantacions de pi insigne
PnPRE Ps - Boscos mixtos de pinassa i pi roig de l'àmbit prepirinenc i central
Ppa - Pinedes de pi pinyer
Ppr - Plantacions de pinastre
Eu - Plantacions d'eucaliptus
Plh - Plantacions de plàtans
Po - Plantacions de pollancres
RIB - Boscos de ribera de Trams baixos nord-orientals

Figura 15.

Mapa de les Tipologies Forestals Arbrades
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6.3.5.4. Mapa de models de combustible del CREAF
Per determinar els models de combustible al municipi, s’ha utilitzat com a base el mapa de
models de combustible elaborat pel CREAF.
Els models de combustible, definits per Rothermel el 1983 i adaptats a la península ibèrica
mitjançant claus fotogràfiques per l'ICONA el 1989, depenen de l'estructura del bosc o formació
vegetal (quantitat de material viu o mort) i descriuen el possible comportament del foc en cas
de produir-se un incendi forestal.
Es divideixen en quatre grups segons per on es podria propagar el foc: pastures, matollar,
fullaraca i restes vegetals.
Hi ha tretze tipus de combustibles que van des dels pastures, passant per les gramínies, matolls
i zones arbustives, fins l'arbrat. Es poden agrupar en quatre classes de combustibles: pastures,
matoll, fullaraca sota arbrat i brancada. La mida, forma, disposició, compactació, composició
química, i humitat del combustible variaran en cada un d'aquests grups.
Grup de Pastures: Vegetació herbàcia. Models de l’1 al 3.
Model 1. L'incendi es conduït per la pastura, per les plantes herbàcies. Els incendis són a nivell
de superfície i es desplacen amb rapidesa a través de l'herba seca i material associat. Si existeix
arbrat no es veu afectat per l’incendi.
Model 2. L'incendi es propaga principalment pels combustibles fins, ja siguin morts i secs. Són
incendis superficials que cremen plantes herbàcies, fullaraca, i branquetes mortes caigudes dels
arbusts o arbres situats per sobre. La propagació del foc es troba condicionada, en qualsevol cas,
per les plantes herbàcies que formen la pastura. Les acumulacions disperses de combustible
poden incrementar puntualment la intensitat de l'incendi, que en condicions de foc poden
originar focus secundaris.
Model 3. Els incendis que es produeixen en aquest combustible són els més intensos en el grup
de pastures i mostren una gran velocitat de propagació sota la influència del vent, i fins i tot,
poden creuar cursos d'aigua estàtics.
Grup de Matolls. Tot tipus de matoll o garriga. Els regenerats joves o repoblacions passen per
aquest estat els primers anys. Models del 4 al 7.
Model 4. Aquest és un model que comporta incendis de gran intensitat que es propaguen amb
rapidesa i encenen els materials llenyosos dels grups forestals secundaris superiors propers. Al
costat del fullatge inflamable, hi ha material llenyós mort que contribueix significativament a
augmentar la intensitat de l'incendi. També es pot presentar una capa de fullaraca caiguda
profunda que dificulti els treballs d'extinció.
Model 5. En aquest model, l'incendi es propaga principalment pels combustibles superficials,
com la fullaraca i les pastures, sobretot amb vents fluixos. Els incendis normalment no són molt
intensos pel fet que la càrrega de combustibles superficials és petita, els matolls no són madurs
i presenten poc material mort, i el fullatge conté poques substàncies volàtils. Els matolls solen
ser baixos, però poden cobrir totalment la zona.
Model 6. Incendis que es propaguen per la capa de matolls, on el fullatge és més inflamable que
el model 5, però que necessita de la presència de vents moderats a forts (<13km/h). Sense
l'ajuda del vent, el foc només consumirà les parts baixes i els combustibles superficials. En
conjunt és més inflamable que el model anterior.
Model 7. L'incendi és conduït pel matollar, però també pel combustible acumulat al sòl forestal.
El foc és capaç de no perdre la sostenibilitat a humitats més altes del combustible mort, degut a
l'alta inflamabilitat dels combustibles vius.
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Grup Fullaraca sota arbrat: Acícules de pi, sotabosc d'alzina, roure o faig, etc. Models del 8 al
10.
Model 8. Aquest model de combustible generalment produeix incendis de baixa intensitat, amb
flames curtes i velocitats de front de foc lentes. Únicament en condicions ambientals molt
negatives (humitats molt baixes, vents forts i altes temperatures), pot arribar a comportar-se
perillosament. La vegetació es troba constituïda per un bosc dens, on manca el sotabosc i
existeix una clara discontinuïtat vertical entre els combustibles superficials i les capçades dels
arbres. El sòl es troba cobert per una capa continua de fullaraca compactada.
Model 9. L'incendi es propaga per la superfície amb una velocitat de propagació superior al
model anterior i presenta una alçada de flama més alta. La concentració de materials llenyosos
morts contribueix a un possible entorxament passiu d’arbres, crear focus secundaris, i l'incendi
de copes. És molt semblant al model anterior, però el bosc es troba format per espècies de fulles
més grans, formant un estrat de fullaraca menys compacte i més airejat.
Model 10. Aquests combustibles presenten combustibles a nivell del terra i superficials amb una
major intensitat que els altres models de fullaraca sota arbrat. Els combustibles morts a terra
inclouen gran quantitat de llenyoses de 10 cm o grans branques. El coronament, focus
secundaris, i incendi de copes són més freqüents en aquest model de combustible, donant lloc
a serioses dificultats en els treballs d'extinció.
Grup de Brancada: Branques i puntes de capçada deixades al sotabosc, així com els troncs dels
arbres menuts després de les aclarides. Models 11 i 12.
Model 11. Els incendis són mitjanament actius en el brancatge i altres combustibles barrejats
amb les restes llenyosos. No obstant això, el potencial de l'incendi és limitat a causa del
espaiament i a la baixa càrrega de combustible, l’ombratge de la capa profunda o la immaduresa
dels combustibles fins.
Model 12. Aquests combustibles poden produir incendis de ràpida propagació, de gran
intensitat, capaços de generar guspires. Quan s'inicia un incendi, normalment es manté fins que
troba una interrupció o un canvi en els combustibles. Bosc fortament aclarit, on les restes de
l'esporga o de les aclarides són de major diàmetre que en el model anterior. La impressió visual
està dominada pel brancatge, la major part amb un diàmetre menor de 6 centímetres. La càrrega
de combustible és de 50 a 80 tones per hectàrea i sembla estar ben distribuït. Gran quantitat de
fulles encara es troben en branques caigudes i encara no es troben seques del tot.
Model 13: Grans acumulacions de restes de diàmetre superior a 7,5 cm recobreixen tot el sòl. El
material inferior a 7,5 cm, generalment, representa només el 10% del total. Quantitat de
combustible: 100-150 t/ha. El foc es propaga ràpidament per les zones on hi ha una capa
contínua de combustible fi. La intensitat augmenta més lentament quan crema el material
gruixut.
La classificació dels models de combustible permet determinar la perillositat de cada estructura
forestal. A la següent taula es fa una relació d’aquests dos conceptes.

Taula 14.

Perillositat dels models de combustible

Perillositat

Model de Combustible

Molt elevada

4, 6, 7

Elevada

11, 12, 13

Moderada

1, 2, 3, 5, 10

Baixa

8, 9
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Taula 15.

MODEL DE COMBUSTIBLE
1
2
4
5
6
7
9
Regadius i vinyes
Conreus herbacis de secà
Improductiu natural
Improductiu artificial

Models de combustible

MUNICIPI
Superfície
%
(ha)
3
0,07
109
2,40
526,5
11,60
201
4,43
491,25
10,82
903,75
19,91
47,5
1,05
1206,75
26,59
888,75
19,58
9
0,20
152
3,35

PPP
Superfície
(ha)
0
34,5
471,75
187,5
406,25
898
47,25
38,25
592,25
4
52,25

%
0,00
1,26
17,27
6,86
14,87
32,87
1,73
1,40
21,68
0,15
1,91

Models de combustible
Grup de les pastures

Grup dels matollars

Grup de la fullaraca

1

4

9

2

5

16 - Conreus herbacis de secà

6

18 - Improductiu natural

7

19 - Improductiu artificial

Figura 16.

Altres formacions
15 - Regadius i vinyes

Mapa dels Models de Combustible
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6.3.5.5. Mapa de models d’inflamabilitat del CREAF
La inflamabilitat específica és una mesura de la facilitat amb què una determinada espècie pot
emetre una flama davant d'un focus calòric constant. La inflamabilitat d'una espècie depèn de
factors propis, com ara la seva capacitat per mantenir un determinat grau d'humitat, la quantitat
i naturalesa de substàncies volàtils inflamables que conté i la seva relació superfície-volum, però
també depèn de condicions externes com ara el clima, les variables meteorològiques actuals i
precedents, el tipus de sòl, etc. Un darrer factor a destacar és l'estacionalitat en el grau
d'inflamabilitat que presenten algunes espècies i que, sovint, està relacionat amb la seva
fenologia. El grau d'inflamabilitat agrupa les espècies en 4 grups:
- Espècies inflamables tot l'any (eucaliptus, alzina, pi blanc)
- Espècies altament inflamables durant l'estiu (pi pinyer, gatosa, romaní)
- Espècies moderadament inflamables (garric, arboç, ginebró)
- Espècies poc inflamables (olivera, boix, llentiscle)
Per a la definició dels models d’inflamabilitat presents al municipi s’ha emprat la informació
inclosa a la segona edició del mapa elaborat pel CREAF, el qual es basa en el grau d'inflamabilitat
de les espècies presents en el Tercer Inventario Forestal Nacional a Catalunya (IFN3, 2000-2001)
i en el seu percentatge de recobriment. Per a la seva elaboració, l'assignació dels models es va
definir atenent als següents criteris:
Es va determinar la fracció de cabuda coberta (FCC) total i la de les espècies molt inflamables
per als estrats arbori i arbustiu-herbaci. Si l'FCC de l'estrat arbustiu-herbaci era com a mínim del
70% o menor però la fullaraca era compacta, el model d'inflamabilitat es determinava a partir
de l'FCC de les espècies molt inflamables d'aquest estrat. Si per contra, l'FCC de l'estrat arbustiuherbaci no arribava al 70% o tot i ser superior la fullaraca era laxa, el model d'inflamabilitat es
determinava a partir de l'FCC de les espècies molt inflamables de l'estrat arbori. La classificació
resultant és la següent:

Model 0:

FCC del 0 a 9 % d'espècies molt inflamables

Model 1:

FCC del 10 a 19 % d'espècies molt inflamables

Model 2:

FCC del 20 a 29 % d'espècies molt inflamables

Model 3:

FCC del 30 a 39 % d'espècies molt inflamables

Model 4:

FCC del 40 a 49 % d'espècies molt inflamables

Model 5:

FCC del 50 a 59 % d'espècies molt inflamables

Model 6:

FCC del 60 a 69 % d'espècies molt inflamables

Model 7:

FCC del 70 a 79 % d'espècies molt inflamables

Model 8:

FCC del 80 a 89 % d'espècies molt inflamables

Model 9:

FCC del 90 a 99 % d'espècies molt inflamables

Model 10:

FCC superior al 100 % d'espècies molt inflamables

36

Taula 16.

MODEL D'INFLAMABILITAT
0
2
4
5
6
7
8
9
10
Regadius i vinyes
Conreus herbacis de secà
Improductiu natural
Improductiu artificial

Figura 17.

Models d’Inflamabilitat

MUNICIPI
Superfície (ha)
178,5
28
227,75
79
21,75
299
247,25
479
721,75
1206,75
888,75
9
152

%
3,93
0,62
5,02
1,74
0,48
6,59
5,45
10,55
15,90
26,59
19,58
0,20
3,35

Mapa dels Models d’Inflamabilitat
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PPP
Superfície
(ha)
0
80,75
228
71,75
21,75
294,75
249,5
469,25
629,5
38,25
592,25
4
52,25

%
0,00
2,96
8,35
2,63
0,80
10,79
9,13
17,18
23,04
1,40
21,68
0,15
1,91

6.1. Inventari d’infraestructures de prevenció
S’ha recollit les infraestructures de prevenció presents al municipi a fi d’inventariar-les, avaluarne el seu estat i funcionalitat i determinar-ne les mesures de manteniment, en cas necessari.
S’estableix quines millores s’hauran d’executar, es donen uns nivells de prioritat estratègica i
permet planificar-hi un manteniment.
La caracterització de les infraestructures s’ha fet respectant la classificació establerta al Pla
Infocat, la qual ha estat elaborada mitjançant criteris operatius a fi de respondre a les necessitats
que els serveis d’emergència tenen a l’hora de gestionar els seus recursos al territori.
Les infraestructures de prevenció inventariades relatives a la xarxa viària i als punts d’aigua de
prevenció d’incendis es poden veure a les Figures 18 i 19 i a un major detall al Mapa 2.
Les fonts d’informació utilitzades han estat les següents:
- Pla de Prevenció d’Incendis Forestals del PPP les Gavarres
- Pla d’Actuació Municipal de Cassà de la Selva (Ajuntament de Cassà)
- Documents del Consorci de les Gavarres
- Cartografia de la Secció de Boscos i Recursos Forestals de Girona (DARP). Entrevista amb Héctor
Rebollo
- Cartografia Operativa d’Emergències (Bombers de la Generalitat de Catalunya)
- Base topogràfica 1:25.000 (ICGC)
- Fotointerpretació mitjançant l’Ortofotomapa (1: 5.000) de l’ICGC
- Entrevista amb Jordi Cañet, President de l’ADF Cassà
- Entrevista i visita a camp amb Josep Manel Gil, cap del Parc de Bombers de Cassà

6.1.1. Infraestructures projectades al Pla de Prevenció d’Incendis del PPP les Gavarres
En aquest apartat s’hi inclou la informació referent a les infraestructures planificades al PPIF del
massís que afecten al terme municipal.
Tota la informació sobre les actuacions dissenyades amb aspectes com la seva localització,
funcionalitat, relació amb altres punts estratègics de gestió, etc. estan recollides a les Fitxes de
Sector; s’ha transcrit la informació inclosa en aquestes fitxes.

6.1.1.1. Sector 11. Punt Estratègic de Gestió
1. Localització i Situació
L’accés és per la pista de Santa Pellaia o bé per la de Puig d’Arques. L’actuació en general segueix
l’eix de carena que uneix Santa Pellaia amb el Puig d’Arques. Incloent actuacions situades a la
vessant nord-est.
2 Objectiu
Per la posició i la direcció d’aquesta carena no hi ha cap tipologia d’incendi de disseny que es
vegi afavorida. Amb tot la podem aprofitar per a tallar la propagació d’incendis de disseny de
sud a les conques internes i dels de sud amb obertura de ponent. És tracta de l’aturada natural
d’aquells incendis iniciats a l’extrem sud-oest del massís, aproximadament a la zona de Cassà de
la Selva.
3. Funcionalitat
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El mecanisme de funcionament de l’actuació en general és basa en un tractament carener d’àrea
de desacceleració i d’una franja d’ancoratge a la vessant nord-est, de forma que el llançament
de focus secundaris quedi a dintre de la infraestructura d’ancoratge. Aquesta actuació degut a
la seva magnitud inclou tot tipus d’actuacions: punt crític, zona segura, àrea complementaria,
punt estratègic, franja d’ancoratge, franja de trànsit de vial, àrea de desacceleració. De manera
que totes les actuacions donen suport per tal que la franja d’ancoratge pugui ser efectiva. I per
la seva disposició actua de la mateixa manera quan ho fa per l’incendi de sud a les conques
internes que pel de sud amb obertura d’oest.
4. Relació amb altres PEG
El PEG 12 i l’11 cerquen el mateix objectiu, de forma que el 12 ens dóna el primer estretament
del front i d’aquesta manera el 11 té una probabilitat d’èxit major. Una relació semblant tenen
el 11 i el 14, amb la diferència que aquest últim té una posició més desafavorida i per tant només
podrà fer front a un incendi que arribi, ja, molt desgastat.
5. Dimensionament
Aquesta infraestructura està correctament dimensionada pels incendis de disseny de sud amb
obertura d’oest i el de sud a les conques internes.
6. Observacions
Segons la Secció de Boscos i Recursos Forestals de Girona (DARP) està planificat executar
aquesta actuació durant l’any 2016, no obstant, s’ha inclòs igualment aquesta actuació a la
planificació i s’ha fixat la seva execució per l’any 2018. En el cas que en efecte s’hagi executat en
el marc de la planificació a escala de massís, es podrà valorar la conveniència de posposar la seva
execució i tornar a programar-la en el procés de revisió del present Pla.

Figura 18. Localització Sector 11

6.1.1.2. Sector 12. Punt Estratègic de Gestió
1. Localització i Situació
Correspon a una urbanització del municipi de Cassà de la Selva, anomenada Serramala. Es troba
situada a cavall d’un dels contraforts que arriben al Puig Gros.
2. Objectiu
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Aquesta actuació aprofita el tractament obligatori per la llei d’urbanitzacions, per tal de debilitar
l’ascens del front de foc fins al Puig Gros. Com a contrapartida es genera una zona segura per
als habitants de la urbanització, juntament a una franja de trànsit de vials. A la vegada, el
tractament de vegetació que es realitza a l’interior de la urbanització i que continua pel camí
que passa a sotavent del puig de les Miloques ha de permetre l’aturada del front de foc
procedent de Cassà de la Selva.
3. Funcionalitat
Es tracta de garantir una ruta d’escapament i d’una zona segura per a la gent que viu a la
urbanització Serramala. A la vegada, el tractament de la zona segura és la que garanteix la
seguretat a la urbanització, a mode de tractament del fons de barranc que ha d’obrir l’incendi
fins a la zona de la urbanització. El tractament de les Dues Rieres i la faixa de la pista, són per
evitar l’obertura d’un foc que ascendeixi per la riera de Vilallonga, abans d’agafar l’obertura dels
Solells d’en Barril. La faixa de trànsit de vials per sota el Puig de les Miloques i Puig Germà,
reforça l’aturada que farà un foc provinent de Cassà de la Selva.
4. Relació amb altres PEG
El PEG 11 es veu afavorit per aquest tractament, doncs és una bona aturada a la principal pujada
que arriba fins al tractament que planteja el PEG 11. Per tant estarà tractada la zona més
vulnerable pel PEG 11.
5. Zones sensibles
El PEG treballa dins d’una zona sensible, i per tant està dissenyat completament per a millorar
la seguretat de les persones que viuen a la urbanització.
6. Dimensionament
Pel que fa a aquest PEG no es troba dimensionat per a frenar el front de foc que avança cap al
Puig Gros. Però el que si que està dimensionada és la zona segura. Cal mencionar que el
dimensionament esta pensat per a que sigui efectiu pels mitjans d’extinció, però en el cas que
sigui emprada per a la població no es pot garantir la total efectivitat.
7. Observacions
Segons la Secció de Boscos i Recursos Forestals de Girona (DARP) en l’actualitat no està planificat
executar aquesta actuació.
Cal fer referència a que, a diferència del que es diu a l’objectiu, la zona no està considerada
urbanització i, per tant, en el moment de la redacció del PPIF del massís no estava obligada a
aplicar les mesures que s’establia a l’anterior versió de la Llei 5/2003, de mesures de prevenció
d’incendis a les urbanitzacions. Actualment la modificació de l’esmentada llei sí obliga a aplicarhi mesures de prevenció però pel cas dels Refugis de les Gavarres són d’aplicació per a les
edificacions aïllades i no es tracta tot l’àmbit com un conjunt. S’aconsella que pel desplegament
de la Llei 5/2003 es defineixi tot el sector com un complex on aplicar-hi unes mesures de
prevenció d’incendis uniformes, alhora, és necessari que els residents apliquin als seus
habitatges les mesures d’autoprotecció pertinents d’acord amb la seva vulnerabilitat i el risc
d’incendi present.
Complementàriament a les mesures que en el marc de la legislació vigent és necessari que
s’apliquin, al present Pla s’ha dissenyat un Punt Estratègic de Gestió que afecta directament a
aquesta zona. El PEG està ubicat a l’extrem sud-oest, a la part alta de la carena que ascendeix
cap a la zona de major concentració d’habitatges i que comparteix els objectius pels quals es va
dissenyar el Sector 12 del PPIF del massís. No obstant això, es tracta d’una infraestructura que
per tal que tingui efectivitat, ha d’anar acompanyada d’altres mesures per a fer front al risc, tal
com ja s’ha mencionat.
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Figura 19. Localització Sector 12

6.1.2. Espais oberts
Al mapa d’infraestructures de prevenció d’incendis existents s’hi ha incorporat tots aquells
espais oberts que es troben a l’àmbit del PPP. Es tracta d’aquelles zones agrícoles, de pastura o
erms que es considera que tenen una dimensió prou important per ser utilitzades pels mitjans
d’extinció com a zones segures, com a punt d’emplaçament de mitjans, com a zones d’ancoratge
d’actuacions o bé que podrien modificar substancialment el comportament d’un incendi.
Al tractar-se majoritàriament d’espais agrícoles i de pastura, no s’hi ha planificat cap actuació.

6.1.3. Xarxa viària
S’ha elaborat una cartografia actualitzada de la xarxa viària al municipi per tal d’avaluar-ne les
seves característiques i connectivitat i d’establir un nivell de priorització d’actuacions en funció
del seu estat, ubicació i de la categoria operativa assignada.
Segons el Pla Infocat, es considera xarxa bàsica de camins per a incendis forestals aquella que
permet moure’s pel territori amb tota fiabilitat durant tot l’any i que permet el pas creuat de
camions d’extinció de tipus BRP (Bomba Rural Pesada).
Els punts de gir és allà on un camió de bombers pot maniobrar per canviar el sentit de la seva
ruta. Els sobre-amples són els petits trams on es poden creuar dos camions però on no es pot
canviar el sentit de circulació. Poden considerar-se també sobre-amples aquelles zones planes
(camps de conreu) al costat del camí i que un camió podria aprofitar en cas d’emergència.
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La classificació està realitzada en funció de la facilitat de pas dels camions de bombers, segons
puguin creuar-se en qualsevol punt o en cap.
Camins primaris. Tenen una amplada mínima de 5 metres. Permet el pas creuat de dos camions
tipus BRP.
Camins secundaris. Camins i pistes forestals entre 3 i 5 metres d’amplada amb sobreamples
disposats cada 100 – 150 metres que permeten l’encreuament de vehicles BRP.
Camins terciaris. Camins i pistes forestals amb una amplada mínima de 3 metres que no
permeten el pas creuat de camions tipus BRP i que tampoc no disposen de sobreamples cada
100–150 metres. El seu ús durant l’extinció implica afegir complexitat operativa (no formen part,
doncs, de la xarxa bàsica de camins per a incendis forestals).
Camins no accessibles a camions BRP. Camí que per les seves característiques generals (menys
de 3 metres d’amplada) o puntuals (gàlib, diàmetres de gir insuficients, etc.) no hi pot circular
un vehicle tipus BRP però si un vehicle lleuger. S’ha recollit els principals que es poden trobar al
municipi, es poden veure representats a la cartografia de la xarxa de vials.

Primari

Secundari

Terciari

Al Pla Infocat també s’hi defineix quina ha de ser la simbologia emprada per a representar la
xarxa viària de tal manera que, com millor sigui la facilitat de creuament, més visible ha de ser
el camí, i com pitjor sigui, menys visible ha de ser.
La simbologia resultant és la següent:
- Camí primari
- Camí secundari
- Camí terciari
- Camí no accessible a BRP
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Figura 20. Mapa de la xarxa viària forestal

La densitat de pistes i camins forestals al municipi es considera correcta. Hi ha un nombre elevat
de camins considerats secundaris, tot i així, una part important d’aquests requereixen
d’actuacions a curt termini ja que s’hi troba una mancança important de sobre-amples amb les
dimensions idònies per a facilitar el creuament de camions tipus BRP.
Al municipi hi ha una elevada densitat de camins no accessibles a BRP, s’ha recollit els
transitables i aquells que, tot i que requereixen d’actuacions per a reunir els criteris tècnics de
seguretat dels vials, es considera que una vegada s’hi hagi executat les actuacions, poden ser
d’importància per a la prevenció i extinció d’incendis.
L’estat de manteniment de la xarxa viària és divers, s’ha recollit aquesta informació a l’inventari,
incorporant-hi informació de les actuacions que s’hi planificaran i la seva priorització. Aquestes
dades es recullen a l’Annex I, a les fitxes de la xarxa viària.
S’ha establert una priorització responent majoritàriament a criteris de connectivitat,
d’importància estratègica i de seguretat, és a dir, s’ha prioritzat aquells camins que donen accés
a punts d’aigua, aquells que donen accés a zones d’alta freqüentació o de risc i a aquells que
ofereixen importància en termes de connectivitat amb la xarxa bàsica.
Atenent al nivell de prioritat juntament amb la freqüentació de vehicles, s’ha establert aquelles
vies que requereixen de franges de protecció de vials, s’ha projectat franges de 25 i de 10
metres.
A l’Annex s’hi ha incorporat una fitxa dels camins primaris, secundaris i terciaris i dels camins no
accessibles a BRP que requereixen d’actuacions de millora.

Per a caracteritzar-los s’ha utilitzat els següents ítems:
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Nom – Nom que fa referència a algun topònim de la zona pel qual transcorre o bé a on es dirigeix.
S’ha adjudicat un nom a tots els camins per tal de facilitar-ne la identificació, excepte als no
accessibles a camions BRP.
Codi vial – S’ha establert una codificació específica pels camins del municipi per tal de poder-los
identificar inequívocament.
Codi DARP – S’hi fa constar la codificació dels camins inclosa a la cartografia facilitada per la
Secció de Boscos i Recursos Forestals, per aquells camins que també hi estan cartografiats.
Descripció – Ampliació de la informació referent a les característiques de la via, s’hi pot fer
constar informació sobre el seu recorregut, existència de paviment, si és íntegre al municipi, etc.
Categoria – Categoria del camí segons la classificació operativa de la xarxa viària establerta pel
Pla Infocat.
Prioritat – Pot ser alta, mitjana o baixa. Atenent als següents criteris: Accés a punt d’aigua; accés
a zona d’alta freqüentació/risc o per la importància per la connectivitat de la xarxa bàsica.
Longitud – Llargada del camí. Quan es tracta de camins que inicien al municipi però que
continuen fora del terme s’hi ha inclòs exclusivament la distància que discorre dins el terme
municipal. Per aquells camins que el seu traçat no es troba íntegrament al municipi i que
requereixen d’una actuació conjunta amb l’administració del municipi limítrof s’hi ha inclòs la
longitud total i la que pertany a cadascun dels municipis.
Franja de protecció – Informació inclosa només en el cas que en disposi.
Estat del ferm – Informació referent a l’estat del ferm.

6.1.4. Xarxa bàsica de punts d’aigua
Es considera un punt d’aigua apte per a incendis forestals, aquells elements o estructures fixes
amb una capacitat mínima de 120 m3.
Es classifiquen en funció de tres criteris, de la tipologia i facilitat d’ús, de l’accessibilitat a
helicòpters bombarders i de la propietat o responsabilitat de la seva gestió.
Tal i com apareix al Pla Infocat, la classificació és la següent:
1. Segons la tipologia i facilitat d’ús:
- Massa o curs d’aigua: llac, embassament, riu, canal… Cal muntar una instal·lació d’aspiració
d'aigua.
- Dipòsit, bassa, piscina… sense hidrants. Cal muntar una instal·lació d’aspiració d'aigua.
- Hidrant, dipòsit amb hidrant, bassa amb hidrant… Es pot connectar directament a un camió de
bombers i, per tant, en permet un ús més àgil.
2. Segons l’accessibilitat a helicòpters bombarders:
- Sí: l’helicòpter pot fer les maniobres de càrrega amb les condicions de seguretat exigides.
- No: l’helicòpter no pot fer les operacions de càrrega amb condicions de seguretat.
3. Segons la propietat o responsabilitat de gestió del punt:
- Destinat a extinció d’incendis forestals: DGPEIS, DARPAMN,…
- Destinat a altres usos: privat o públic, destinat a reg, a aigua potable,…
S’ha elaborat una fitxa pels punts d’aigua destinats a la prevenció d’incendis on s’hi inclou
informació referent a la tipologia, capacitat, ubicació, propietat, fotografia i comentaris
referents al compliment de les característiques tècniques.
A l’Annex s’hi ha incorporat la informació dels punts d’aigua de prevenció d’incendis forestals,
on hi conté les seves característiques tècniques així com les mancances o millores que pugui
requerir.
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També s’ha inclòs una taula amb els punts d’aigua destinats a la càrrega d’un mitjà d’extinció
aeri que es troben al seu radi de cobertura encara que es trobin fora del municipi. Pel que fa als
punts d’aigua per a mitjans aeris la distància màxima recomanada a la que s’hauria de trobar un
altre punt de càrrega és de 5 quilòmetres, pel que fa als mitjans terrestres hauria de ser de 3
quilòmetres.
No s’hi ha inclòs els hidrants que no són específicament per a incendis forestals, és a dir, tots
aquells hidrants destinats a Bombers que es troben a la zona urbana, als polígons industrials o a
aquells espais obligats a disposar-ne. Tot i que en cas necessari s’empraran també per a l’extinció
d’incendis forestals, els motius de la no inclusió són que es tracta d’hidrants connectats a la
xarxa (no requereixen d’emplenat), que el seu ús no és específicament per la prevenció
d’incendis forestals i, per tant, el seu manteniment no és competència dels actors a que es
refereix a aquest pla, i perquè els serveis d’extinció disposen de forma actualitzada de la
informació de les seves característiques i ubicació a la Cartografia Operativa d’Emergències.
Pel que fa als punts d’aigua particulars que podrien ser utilitzats en cas d’incendi forestal, s’ha
recollit aquells que estan inclosos al Pla d’Actuació Municipal. Cal mencionar que al PAM també
s’hi inclou informació referent a si disposa d’accés apte per helicòpter, aquesta informació no
s’hi ha incorporat ja que no està validada per la DGPEIS.

Figura 21. Mapa de la xarxa bàsica de punts d’aigua per a incendis forestals
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Punts d’aigua amb hidrant destinats a la prevenció d’incendis forestals
Informació bàsica dels punts d’aigua amb hidrant al municipi, a l’annex hi ha la informació
tècnica completa.
Taula 17.

Relació de punts d’aigua amb hidrant destinats a la prevenció d’incendis forestals

Nom identificació

Dues Rieres

Cal Porré

Codi

DH1

DH2

Tipus

Dipòsit metàl·lic amb
hidrant. Apte per helicòpters

Dipòsit metàl·lic amb
hidrant. Apte per helicòpters

Capacitat

120 m3

120 m3

Coordenada X

493901

491119

Coordenada Y

4637669

4637834

Punts d’aigua sense hidrant (Particulars)
Llistat dels punts d’aigua particulars extret del Pla d’Actuació Municipal.
Taula 18.

Codi

Punts d’aigua particulars (PAM)

Nom

Sector

Característiques

SH01

Piscina municipal

Nucli urbà

Piscina

SH02

Cal Gaig

Llebrers de baix, 17

Piscina

SH03

Can Cresta

Llebrers de baix. 18

Dipòsit

SH04

Can Fèlix

Llebrers de baix, 21

Bassa

SH05

Can Joan Mullera

Llebrers de baix, 42

Piscina

SH06

Can Xirgu

Llebrers de dalt, 4

Piscina

SH07

Can Silvestre

Llebrers de dalt,8

Piscina

SH08

Mas Pasqual

Llebrers de dalt, 13

Piscina

SH09

Can Vall-llobera

Matamala, 2

Bassa

SH10

Can Rosers

Matamala, 8

Piscina

SH11

Can Quaresma

Matamala,11

Piscina

SH12

Cal Xapo

Matamala,54

Bassa

SH13

Can Jordà

Serres, 55

Bassa

SH14

Resclosa de Verneda

Vt. Verneda

Resclosa

SH15

Can Jan del Pla

Vt. Verneda, 11

Piscina

SH16

Mas Torrent

Vt. Verneda, 13-14

Bassa
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SH17

Can Vilallonga

Vt. de Verneda, 18

Bassa

SH18

Can Mercader – Can Vilallonga Vt. de Verneda, 21
Petit (Hotel rural)

Bassa

SH18

Can Mercader – Can Vilallonga Vt. de Verneda, 21
Petit (Hotel rural)

Piscina

SH19

La Pahissa de can Abras

Vt. de Verneda,25

Bassa

SH20

Refugis Vt. Verneda

Vt. de Verneda, 42

Piscina

SH21

Refugis Vt. Verneda

Vt. de Verneda, 62

Piscina i bassa

SH22

Refugis Vt. Verneda

Vt. de Verneda, 63

Piscina

SH23

Refugis Vt. Verneda

Vt. de Verneda, 72

Piscina

SH24

Refugis Vt. Verneda

Vt. de Verneda, 79

Piscina

SH25

Refugis Vt. Verneda

Vt. de Verneda, 88

Piscina

SH26

Refugis Vt. Verneda

Vt. de Verneda, 89

Piscina

SH27

Can Farrés

Vt. Esclet, 5

Piscina

SH29

Can Mas Cristià

Vt. Esclet,21

Bassa

SH30

Casa Nova d’en Panedes

Vt. Esclet,26

Piscina

SH31

Can Cristòfol

Vt. Serinyà, 6

Piscina

SH32

Can Joan Sacot

Vt. Serinyà,8

Piscina

SH33

Cal Valldaro

Vt. Serinyà,12

Piscina

SH34

Can Domingo

Vt. Serinyà,14

Piscina

SH35

Ca l’Escarola

Vt. Serinyà,35

Piscina

SH36

Can Flota

Vt. Serinyà, 36

Piscina

SH37

Ca la Ruca

Vt. Mont-roig, 11

Piscina

SH38

Can Gallina

Vt. Mont-roig,13

Piscina

SH39

Casa Nova d’en Recasens

Vt. Mont-roig,30

Piscina

SH40

Can Muixac

Vt. Mont-roig, 32

Bassa

SH41

Casa Nova d’en Muixac

Vt. Mont-roig, 39

Piscina

SH42

Can Constantins

Vt. Mosqueroles, 1

Bassa

SH43

Cal Sastre

Vt. Mosqueroles, 2

Bassa

SH44

Ca l’Aragall

Vt. Mosqueroles, 13

Piscina

SH45

Can Piferrer

Vt. Mosqueroles, 14

Piscina

SH46

Can Brujats

Vt. Sangosta, 26

Bassa

SH47

Can Jep Xai

Vt. Sangosta, 29

Bassa

SH48

Can Vidal

Vt. Sangosta, 32

Bassa
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6.2.

Mesures de prevenció d’incendis forestals

S’ha fet un recull d’aquelles mesures que s’apliquen per compliment de la normativa vigent i de
les que es desenvolupen, tant al municipi en particular com al massís en general, per recolzar i
complementar les tasques encaminades a la millora de la prevenció d’incendis.
Es tracta aquelles mesures orientades específicament a la conscienciació ciutadana i a la
divulgació dels valors i riscos associats a un massís eminentment forestal com és les Gavarres.
Cal tenir-les present i potenciar-les en la mesura del possible pel fet d’estar estretament lligades
a l’objecte del present Pla.

6.2.1. Pla d’Autoprotecció d’Urbanitzacions
Al Pla d’Actuació Municipal no s’hi defineix cap urbanització que estigui obligada a adoptar
mesures d’autoprotecció i que, per tant, hagi de redactar un PAU. No obstant això seria
convenient que l’àmbit dels Refugis de les Gavarres en disposés per tal d’analitzar
convenientment els riscos i la seva vulnerabilitat i, conseqüentment, es dissenyessin les mesures
pertinents per a reduir-los.

6.2.1. Regulació de l’accés motoritzat
Tal com s’ha explicat, el Pla Infocat defineix unes fases d’activació en funció del perill d’incendi,
entre d’altres indicadors. Un dels criteris utilitzats és el nivell d’activació del Pla Alfa, es tracta
del procediment operatiu establert pel CAR per definir les actuacions dels efectius de vigilància
i prevenció d’incendis forestals desplegats al territori, davant les situacions de perill d’incendi
que es produeixin. Pel que fa al seu Nivell 3 està caracteritzat per una vigilància exclusiva i
restricció d’accés a massissos forestals, per fer-ho hi ha instal·lades senyals a l’entrada de certes
pistes forestals que informen de la prohibició d’accés per motius de risc d’incendi. El Cos
d’Agents Rurals i en algunes ocasions les ADF de forma coordinada amb el CAR, s’encarreguen
de fer visibles aquestes senyals en cas d’activació del Nivell 3.
Al municipi s’hi localitzen dues senyals de restricció d’accés per risc d’incendi i una a les
proximitats del límit municipal però que també afecta a pistes que discorren pel municipi. Per a
la seva denominació s’ha utilitzat el lloc de referència al qual priven l’accés. A la següent taula
hi ha informació de la seva ubicació.
Taula 19.

Restricció accés per risc d’incendi

Nom
Sant Cristòfol
Solells d’en Barril
Puig Gros

Pista
Camí de Sant Cristòfol (Vial 201)
Enllaç dels Solells d’en Barril (Vial 211)
Camí del Matxo Mort (Vial 218)

6.2.2. Divulgació del risc
L’Ajuntament publica el BAN sobre el risc d’incendi a l’inici del període de major risc.
Complementàriament, mitjançant els seus canals de divulgació, la Policia Local informa dels
períodes i episodis de risc d’incendi, basats en els avisos i mapes de risc elaborats diàriament
pels Agents Rurals, comunica les mesures que cal prendre i les activitats que no estan permeses.
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L’any 2015 la Policia Local va elaborar un cens de la zona dels Refugis de les Gavarres per tal de
tenir constància dels habitatges que són de primera o de segona residència i dels residents que
hi estan empadronats i d’aquells que només hi viuen durant la temporada estival. Es va realitzar
amb una doble finalitat; d’una banda per conèixer-ne les dades reals i poder disposar d’aquesta
informació en cas d’incendi i, de l’altra, per establir un sistema d’avisos de risc a la població de
l’àmbit en qüestió.
S’ha elaborat un sistema de missatgeria gestionat per la Policia Local per tal de poder-se posar
en contacte amb els habitants dels Refugis de forma àgil i ràpida. La finalitat és la de fer-los
arribar els avisos de qualsevol tipus de risc que els pugui afectar i, en cas de requerir evacuació,
poder-los informar de quina es la via que han d’utilitzar.
Es valora molt positivament el sistema d’avisos creat ja que suposa una millora en la seguretat
dels residents i perquè pot facilitar l’actuació dels mitjans involucrats en un incendi. No obstant
això, es creu que seria convenient realitzar accions orientades a la divulgació de riscos i a la
conscienciació ciutadana envers la importància d’aplicar mesures de prevenció d’incendis i
d’autoprotecció als espais més vulnerables. Tot i la major vulnerabilitat que presenta aquesta
àrea, és aconsellable que aquest tipus d’accions estiguin orientades a la ciutadania en general i
no exclusivament als residents a espai forestal.

6.2.3. Activitats de divulgació dels valors del massís
El Consorci de les Gavarres realitza activitats orientades al públic en general i una sèrie
d’activitats pedagògiques orientades específicament als escolars per a fomentar l’educació
ambiental. També centra la seva tasca en fomentar la recerca i publicació de projectes orientats
a la divulgació dels valors del massís. L’oferta formativa està elaborada a fi de donar a conèixer
el massís de les Gavarres, divulgar les principals característiques físiques, culturals i naturals del
massís i fomentar actituds de respecte envers l’espai natural. La majoria d’aquestes activitats es
realitzen a la finca de Can Vilallonga i al seu entorn immediat.
Es valora molt positivament la tasca que desenvolupa el Consorci i es considera convenient la
divulgació de les seves activitats per a l’augment de la conscienciació ciutadana envers l’espai
natural de les Gavarres.

6.2.4. Activitats pedagògiques lligades als incendis forestals
Entre les activitats pedagògiques adreçades als escolars organitzades pel Consorci de les
Gavarres, des del curs 2015/16 s’ofereix el programa formatiu i educatiu “MeFiTu. Els boscos
mediterranis, el foc i tu”, executat per la Fundació d’Ecologia del Foc i Gestió d’Incendis Pau
Costa Alcubierre. Es tracta d’una activitat orientada a sensibilitzar i a donar a conèixer els
incendis forestals com una pertorbació natural i com un factor ecològic habitual al clima
mediterrani i es centra reorientar la relació de la societat amb el bosc i d’aquesta manera
aconseguir, mitjançant la gestió forestal, boscos més resistents als incendis forestals.
La sensibilització i coneixement envers els incendis forestals és imprescindible per tal que les
mesures de prevenció d’incendis forestals s’apliquin amb eficàcia, el fet de fer-ne partícips als
més joves facilita que es vagi ampliant aquesta consciència ciutadana, per tant, es valora molt
positivament aquesta activitat i es considera molt adient donar-la a conèixer als centres
educatius del municipi per tal de considerar la conveniència de realitzar-la.
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6.3.

Mitjans de prevenció i extinció d’incendis forestals

6.3.1. Parcs de bombers
L’Àrea d’Operacions de la Regió d’Emergències de Girona entre d’altres funcions dirigeix els
Parcs de Bombers, la Sala de Control de la Regió i els seus recursos humans i materials i elabora
propostes de planificació i coordinació de les activitats relatives al coneixement del risc i a les
infraestructures de suport a les activitats operatives, és a dir, funcions directament relacionades
amb l’objecte del present Pla. Les seves dades de contacte són les següents:
Plaça Pompeu Fabra, 1 (Edifici de la Generalitat)
17002 – Girona
T. 972 975 000
Al municipi de Cassà de la Selva s’hi troba un Parc de Bombers professional. Les dades de
contacte són les següents:
Ronda de la Sardana, s/n (Urbanització Mas Cubell)
17244 – Cassà de la Selva
T. 972 463 535 (Per emergències: 112)
D’altres parcs que es poden trobar a les proximitats del massís de les Gavarres són els següents:
la Vall d’Aro, Calonge, Palafrugell, la Bisbal d’Empordà, Girona.

6.3.2. Cos d’Agents Rurals
El nivell mitjà de l’estructura territorial del Cos d’Agents Rurals són les Àrees regionals, aquestes
comprenen la totalitat de les àrees bàsiques del seu àmbit territorial respectiu. Les àrees
bàsiques constitueixen el nivell bàsic de l’estructura territorial del Cos d'Agents Rurals. Cada
àrea bàsica comprèn el conjunt de mitjans personals i materials de l'àmbit territorial respectiu.
L'àmbit territorial de cada àrea bàsica és la comarca.
Les dades de contacte dels Serveis Territorials de Girona del Cos d’Agents Rurals i de la Oficina
Comarcal del Gironès són les següents:
Plaça Pompeu Fabra, núm. 1 (Edifici de la Generalitat)
17002 – Girona
T. 872 975 000
Les dades de contacte de la Base dels Agents Rurals del Gironès són les següents:
Carrer Alacant, núm. 44
17005 – Girona
T. 972 405 340
cargirones.dmah@gencat.cat
A l’àmbit de les Gavarres, per tant, també hi té competències l’Àrea Bàsica del Baix Empordà,
les seves dades de contacte són les següents:
Avinguda del President Companys, 21
17100 La Bisbal d'Empordà
T. 972 640 258 / 972 64 08 09
abemporda.daam@gencat.cat

50

6.3.3. Agrupacions de Defensa Forestal (ADF)
Les Agrupacions de Defensa Forestal són associacions formades per propietaris forestals i els
ajuntaments dels municipis del seu àmbit territorial i tenen com a finalitat la prevenció i la lluita
contra els incendis forestals.
Les agrupacions de defensa forestal es van regular a partir de l'any 1986 com a conseqüència
del programa "Foc Verd", elaborat pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.
Els principals objectius de les ADF són els següents:
- Elaboració i execució col·lectiva de programes de vigilància i prevenció d'incendis forestals.
- Col·laboració activa en l'organització, el control i l'execució de mesures dictades o que es dictin
per la Direcció General del Medi Natural en matèria de prevenció, o amb qualsevol altre
organisme que tingui autoritat i competència en la lluita contra els incendis forestals.
- Realització de campanyes de divulgació entre els titulars de terrenys forestals sobre les accions
de prevenció i lluita contra els incendis forestals.
- Sensibilització sobre la població rural i urbana al territori de l'ADF.
- Execució de plans de prevenció, creació i manteniment d'infraestructura, xarxa de camins i
punts d'aigua.
- Suport a l'extinció d'incendis forestals.

L’ADF Cassà està inclosa al registre del Servei de Prevenció d’Incendis Forestals del DAAM amb
el codi 209. Des de l’any 2007 està integrada a la Federació d’ADF les Gavarres, la qual
actualment engloba 13 ADF del Gironès, Baix Empordà i el Pla de l’Estany, són les següents: ADF
Llagostera, ADF Cassà, ADF Llambilles, ADF Quart, ADF Girona, ADF Juià, Celrà i Sant Martí Vell,
ADF Foixà, ADF Gavarres Nord, ADF Puig d’Arques, ADF Montgrí, ADF Gavarres Marítima, ADF
l’Estany i l’ADF Muntanyes de Llémena.
Formen part de l’ADF Cassà 27 membres entre propietaris i voluntaris, els quals fan tasques de
vigilància i de primera intervenció i suport als mitjans d’extinció, en cas que sigui necessari.
L’ADF té un paper actiu pel que fa al control, adequació i manteniment de la xarxa bàsica de
camins i de la xarxa de punts d’aigua i actua de forma coordinada amb l’Ajuntament per a
acomplir-ho.
Disposa de material per a la prevenció i actuació en cas d’incendi. Aquest material està recollit
a l’Annex.
Des de l’any 2007, durant el període d’alt risc (juny a setembre) la Federació d’ADF les Gavarres
coordina un servei de vigilància i prevenció d’incendis al massís. Es disposa de varis vehicles per
a realitzar tasques de vigilància que alhora estan dotats d’un equip d’aigua per a intervenció
immediata en cas de connat. També es realitzen tasques d’informació als visitants i residents del
massís pel que fa a risc d’incendis i a les mesures de prevenció a aplicar.
Les dades de contacte de la seu de l’ADF Cassà són les següents:
President: Jordi Cañet i Pujol
Veïnat de Llebrers, 4-5 (Can Xirgu)
17244 – Cassà de la Selva
T. 972 460 464
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6.4.

Inventari d’elements vulnerables i d’infraestructures de risc

Relació d’aquells elements vulnerables i/o de risc que es pot trobar a la zona inclosa al Perímetre
de Protecció Prioritària.

6.4.1. Concentracions d’habitatges i edificacions a zona forestal
A l’àmbit inclòs al PPP s’hi pot trobar dues àrees amb una concentració considerable
d’habitatges i edificacions, les quals es poden considerar elements vulnerables i elements de risc
alhora, es tracta del Veïnat de Matamala i dels Refugis de les Gavarres. Es poden veure
representades a la Figura 20 i al Mapa 3.
Veïnat de Matamala
Habitatges dispersos, en part de segona residència, que majoritàriament es situen a la banda
centre del veïnat, la qual està ocupada per camps de conreu. En aquest àmbit es pot diferenciar
dues zones que presenten una major vulnerabilitat pel fet de ser limítrofes amb l’espai forestal.
D’una banda hi ha el sector nord i est del veïnat, on s’hi pot incloure també el conjunt
d’habitatges que es troben a l’altra banda de la carretera GI-664, a les proximitats del camí de
les Dues Rieres (Vial 207), ja al veïnat de les Serres. El segon sector és el que es troba a la part
alta del Vi Novell, entre Can Vall-llobera i la carretera de Cassà a Matamala (Vial 224). Aquests
sectors estan representats a la Figura 20.
El veïnat disposa de bons accessos i proximitat a zones segures que afavoririen l’accés als
mitjans, facilitarien les tasques d’extinció i, en cas de requerir l’evacuació dels veïns, no
representaria una operació excessivament complexa.
Tot i que part d’aquestes edificacions limiten amb espai agrícola, gran part d’aquestes haurien
de disposar de franja perimetral per tal de complir amb la llei 5/2003 i actualment no en
disposen. L’aprovació del plànol de delimitació dels espais afectats per l’esmentada llei
propiciarà el compliment de la normativa i, per tant, farà que augmentin sensiblement les
mesures d’autoprotecció aplicades pels propietaris d’aquestes edificacions i en disminueixi la
vulnerabilitat i el risc.

Refugis de les Gavarres
Concentració de 71 habitatges (segons dades de la Policia Local del 2015), que es troben a espai
forestal al veïnat de Verneda, a quatre quilòmetres d’una via principal per camí primari
pavimentat (camí dels Metges, vial 101) i a uns tres quilòmetres per camí secundari no
pavimentat (camí de les Dues Rieres, vial 207). Aquest conjunt d’habitatges, tot i ser important
en nombre, urbanísticament no està considerat com a urbanització, per tant, fins a la recent
modificació de la Llei 5/2003 no estava obligada a adoptar mesures de prevenció d’incendis i no
disposa de Pla d’Autoprotecció, de xarxa d’hidrants ni de franja d’autoprotecció, entre d’altres
mesures que en reduirien la important vulnerabilitat que presenta actualment.
Les dimensions aproximades són de 800 metres d’amplada màxima, 2.100 metres d’allargada i
unes 130 hectàrees de superfície.
La configuració cadastral és heterogènia, s’hi pot trobar parcel·les que no arriben a la mitja
hectàrea i d’altres que arriben a les quatre hectàrees, algunes d’aquestes compten amb alguna
edificació i poden estar tancades, en canvi d’altres estan totalment abandonades. D’altra banda,
a les que s’hi pot trobar una edificació, 25 són d’habitatge habitual i 46 de segona residència i,
en conseqüència, trobem que hi ha 60 empadronats però en temporada estival hi ha 108
residents.
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Pel que fa a l’estat de les parcel·les també és molt variable. Hi ha veïns que mantenen les seves
parcel·les gestionades, on es pot comprovar que n’han disminuït sensiblement la densitat
arbòria i on n’han reduït o fins i tot eliminat la capa arbustiva, el que demostra que una part del
veïnatge està conscienciat pel que fa a la vulnerabilitat de l’habitatge i també al risc que aquest
pot representar per la massa forestal que l’envolta. No obstant això, la gran problemàtica de la
zona dels Refugis de les Gavarres és la confluència de varis factors, els dos més importants pel
fet de ser intrínsecs al propi espai són, d’una banda el predomini d’una falta de gestió forestal a
les parcel·les, tant les edificades com les que no ho estan, i en segon lloc, una manca
generalitzada de mesures d’autoprotecció, incloses gran part de les parcel·les gestionades.
Aquest fet posa de manifest la necessitat de conscienciar als residents pel que fa al risc i
vulnerabilitat que representa aquesta àrea.
També fer esment a la important presència de tanques vegetals formades per espècies altament
inflamables com el ginebre, la savina, el xiprer o el bruc; aquests elements incrementen la
vulnerabilitat de l’espai i també repercuteixen negativament en la seguretat dels residents i els
mitjans que requereixin utilitzar la via en el moment de l’incendi. S’aconsella restringir la
presència d’aquestes espècies a les infraestructures i habitatges afectats per la Llei 5/2003, seria
convenient que a aquests espais es substituïssin per espècies poc inflamables.
Al present Pla s’ha dissenyat franges de protecció dels vials que condueixen a la zona dels
Refugis, pel que fa al vial 101 s’hi ha definit una franja de 25 metres a les dues bandes del camí
i per la resta de camins que hi donen accés (Vials 207, 210, 211, 212, 214, 216, 217 i 218) s’hi ha
planificat una franja de 10 metres a banda i banda. No obstant això cal remarcar que es tracta
de la infraestructura mínima que caldria realitzar a la xarxa viària per a la millora en termes de
seguretat del sector, en la mesura del possible, seria convenient també aplicar als vials
esmentats una franja de protecció de les mateixes condicions que la principal, és a dir, de 25
metres a cada costat del camí.
Cal remarcar que s’ha identificat aquest àmbit com una àrea vulnerable i de risc com un conjunt,
no obstant, hi ha una sèrie de característiques que fan que en el moment de definir estratègies
d’extinció no es podria tractar com un únic element vulnerable a protegir sinó que s’hauria de
tractar cada edificació i parcel·la de forma aïllada. Els motius són que no té una trama regular ni
definida, les edificacions estan separades entre sí i amb múltiples parcel·les abandonades
entremig d’aquestes i, com s’ha esmentat, hi ha una important variabilitat en les característiques
de cada parcel·la, de cada edificació i del seu entorn immediat. Conseqüentment, es pot dir que
es configura com un espai que en cas d’incendi augmentaria enormement la complexitat
operativa i hipotecaria un nombre molt elevat de mitjans per poder-lo defensar.
El desplegament de la llei 5/2003, gràcies a la seva recent modificació, ha d’afavorir la
implementació de mesures de prevenció d’incendis i d’autoprotecció en aquest espai. No
obstant això, l’elevat nombre d’habitatges a la zona i la complexitat que s’ha descrit fan palesa
la conveniència d’aplicar mesures de prevenció d’incendis per tot l’àmbit com un conjunt, no de
forma aïllada a l’entorn de les edificacions, seria convenient que es complissin unes mesures de
gestió forestal, prevenció d’incendis i d’autoprotecció dels habitatges comunes a totes les
parcel·les que en formen part. Només d’aquesta manera podria passar a ser un espai defensable
amb prou garanties d’èxit per la seguretat de l’operatiu, dels residents i de les seves propietats
sense anar en detriment de l’estratègia operativa necessària per a reduir la propagació de
l’incendi i limitar-ne el potencial.
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Figura 22.

Concentracions d’habitatges i edificacions a zona forestal
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6.4.2. Àrees recreatives
Es tracta d’àrees que són alhora espais vulnerables i zones de risc.
S’hi ha inclòs aquelles àrees que, tot i no ubicar-se al municipi, algunes de les vies a les que hi
dóna accés són objecte del pla. En cas d’afectar un incendi en aquests paratges i s’hagués
d’evacuar la zona, s’utilitzarien vials municipals.
Taula 20.

Àrees recreatives vulnerables i de risc

Nom de la zona

Ubicació

Accés

Descripció

Can Vilallonga

Veïnat de
Verneda

Vial 208

És una zona d’interès per
excursionistes, zona d’esbarjo i de
concentració d’escolars durant el
període escolar.

Pineda Fosca

Veïnat de
Serinyà (fora dels
límits del PPP
però proper)

Camins
secundaris
Veïnat Serinyà

Àrea recreativa d’una considerable
concentració
d’usuaris.
Zona
habilitada amb barbacoes que
compleixen
la
normativa
de
prevenció d’incendis.

Sant Cristòfol
del Bosc

Terme de
Llambilles

Des de Cassà
pel vial 201.

Àrea recreativa d’una considerable
concentració d’usuaris, sobretot fora
de la temporada d’estiu. Zona de
barbacoes que no compleixen la
normativa de prevenció d’incendis, a
la temporada de màxim risc els
Agents Rurals en prohibeixen l’ús i les
precinten.

Els Metges

Terme de
Cruïlles, Monells
i Sant Sadurní de
l’Heura

Des de Cassà
pel vial 101.

És una zona d’interès del massís per
turistes, excursionistes, etc. i hi ha un
restaurant, el que fa que sigui una
àrea d’alta freqüentació de persones.
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6.4.3. Infraestructures
S’ha incorporat aquelles infraestructures, edificacions o instal·lacions que per la seva naturalesa
podrien ocasionar un risc per a la massa forestal i, alhora, en cas d’incendi es presentarien com
a espais especialment vulnerables
Taula 21.

Infraestructures vulnerables i de risc

Nom de la zona

Ubicació

Accés

Descripció

Polígon Industrial
El Trust

Veïnat de
Verneda, limitant
amb la carretera
C-65

Carretera C-65

Polígon Industrial

Gasolinera Galp

Veïnat de Serinyà
(proper a PPP)

Carretera C-65

Gasolinera

Gasolinera el
Bugantó

Veïnat de Llebrers

Carretera C-65

Gasolinera

Subestació
transformadora
elèctrica

Veïnat de Verneda

Vial 219 i 222

Subestació elèctrica

Xurri - Tervex

Veïnat de les
Serres

Vial 206

Empresa de substrat i terres
vegetals per jardineria. Acumula
grans quantitats de materials a
l’exterior

Can Comas

Veïnat de
Matamala

Vial 201

Explotació ramadera, club
esportiu i espai de lleure. Espai
molt freqüentat

Línies elèctriques
Al municipi no es té constància de problemes de guspires degut a l’estat de la xarxa elèctrica.
Al Mapa 3 s’hi representa les principals línies elèctriques que discorren per terrenys forestals.
Destacar la presència d’una línia elèctrica d’alta tensió.
Els titulars de línies aèries de conducció elèctrica estan obligats a aplicar una sèrie de mesures
de prevenció d’incendis, determinades pel Decret 64/1995; aquestes són:
a) En les línies d'alta tensió s'han d'eliminar selectivament i periòdica en el corredor de la línia
elèctrica, la vegetació que comporti perill d'incendi d'acord amb el que estableix la normativa
vigent.
b) Els conductors de les línies aèries de baixa tensió han d'estar com a mínim a 1 metre de
distància de la vegetació.
c) Han de presentar, per a la seva autorització, a la Direcció General del Medi Natural, un pla
triennal de neteja i manteniment en el qual figuraran els treballs de poda i tala de la vegetació
que siguin necessaris per a la seva execució. Aquests treballs, o d'altres que comportin un perill
d'incendi, no es podran dur a terme en èpoques d'alt risc d'incendi, llevat dels casos excepcionals
autoritzats per la Direcció General del Medi Natural. Atorgada l'autorització del pla que
comportarà el dret a talar i esporgar, els treballs s'hauran de realitzar dins el termini i les
condicions fixades en la mateixa autorització.
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Els titulars de les finques on transcorrin les línies aèries de conducció elèctrica incloses en el Pla
triennal aprovat, tenen l'obligació de permetre'n l'accés, amb l'objecte que es puguin efectuar
els treballs de neteja de la vegetació, amb les indemnitzacions prèvies que corresponguin.
Al Mapa 3 es pot veure les principals línies d’alta i mitja tensió que discorren per terrenys
forestals al municipi.

6.4.4. Allotjament rural
Llistat dels espais d’allotjament rural que podrien presentar vulnerabilitat en cas d’incendi
forestal.
Taula 22.

7.
7.1.

Elements vulnerables. Allotjament rural

Nom

Ubicació

Accés

La Pahissa de Can Abras

Veïnat de Verneda

Vial 223

Hotel Mas Vilallonga Petit

Veïnat de Verneda

Vial 215

ANÀLISI DE LA INFORMACIÓ
Estadístiques d’incendis

Les dades utilitzades per a l’estudi estadístic i de la causalitat dels incendis al municipi provenen
del Servei de Prevenció d’Incendis Forestals (SPIF) pertanyent al Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació, del Pla d’Actuació Municipal de Cassà i del Pla de Prevenció
d’Incendis Forestals del PPP les Gavarres.
El SPIF és qui té les funcions, entre d’altres, de la creació i manteniment de les bases de dades
oficials de conats i d’incendis forestals, també elabora la cartografia, estadístiques i anàlisi de
les zones cremades i és qui, mitjançant les investigacions dels Agents Rurals, recull les dades
oficials de causes d’inici d’incendi i de les seves superfícies.
Pel que fa a les dades aportades pel SPIF, hi apareix la següent informació:
- Incendis i conats íntegrament al municipi de Cassà de la Selva. Període: 1988 – 2013. Nombre:
47
- Incendis que han iniciat a un altre municipi però que han afectat el terme. Nombre: 1
- Informació: Data d’inici, hora d’inici, paratge, coordenades UTM, naturalesa del lloc d’inici
(prop de cases i refugis, carretera, etc.), causa presumible, nombre de municipis afectats,
superfície (arbrada, no arbrada, forestal, no forestal)

S’ha extret les dades incloses al Pla d’Actuació Municipal i s’han contrastat amb les facilitades
pel SPIF. S’ha incorporat tots aquells conats i incendis que no hi constaven, en aquests casos, al
no tractar-se d’informació oficial s’ha marcat amb un asterisc, per tal d’identificar aquella que
no ha estat validada pel servei competent.
Pel que fa als que sí apareixien a la base de dades oficial, quan permetien ampliar informació de
la seva ubicació, aquesta s’hi ha afegit; pel que fa a les informacions de causa i superfície
cremada, s’hi ha respectat la oficial.
Pel que fa a les dades incloses al PAM, hi apareix la següent informació:
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- Incendis i conats íntegrament al municipi de Cassà de la Selva. Període: 1980 – 2012. Nombre:
99
- Informació: Paratge, causa, data, superfície cremada

Del Pla de Prevenció d’Incendis Forestals del PPP les Gavarres se n’ha pogut extreure informació
de 3 incendis que han afectat al municipi, dos que presumiblement van cremar íntegrament al
municipi i un tercer que inicià a Llambilles però que afectà part del terme de Cassà. En els tres
casos, al ser incendis previs a l’etapa de recollida i anàlisi d’informació pels serveis professionals,
no es disposa d’informació detallada ni oficial, es disposa de la data, paratge, superfície, situació
sinòptica i perímetres aproximats. En aquests casos s’han marcat amb dos asteriscs.

Causa: 1 (Causes naturals), 2 (Negligències), 3 (Accidents), 4 (Intencionats), 5 (Causa
desconeguda), 6 (Revifats).

Taula 23.
Data

Hora
inici

Relació de conats i incendis forestals

Paratge

Sector afectat

1940-44
1970-75
12/08/1979
1980
1982

Serra Llarga
Llambilles i Vt. Matamala
Can Vilallonga
Can Català
Ctra. Cassà-La Bisbal

1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1984
07/08/88
24/05/91
20/08/93
01/06/94
11/06/94
27/01/95
24/04/97
09/06/97
13/08/97
14/08/97
16/08/97
16/08/97
19/08/97
19/08/97
23/08/97

Esclet
Esclet
Esclet
Can Gurí i riera Verneda
Esclet
Esclet
Mas Yern
Mas Sacot
Veïnat de Llebrers
Can Torrent
Torre la Bardaleta
Can Vall·llobera
Mas Mercader
Mas Bassets
Mata Bous
Can Cresta
Mas Pagès
Mosqueroles
Can Gall
Can Dalmau
Can Dalmau
Can Dalmau
Can Viader

Verneda
Matamala
Verneda
Matamala
Matamala - Les
Serres
Esclet
Esclet
Esclet
Esclet
Esclet
Esclet
Esclet
Esclet
Llebrers de Dalt
Verneda
Mont-Roig
Matamala
Mosqueroles
Verneda
Matamala
Llebrers de Baix
Mont-Roig
Mosqueroles
Mosqueroles
Mosqueroles
Mosqueroles
Mosqueroles
Mosqueroles

13:00
12:00
17:45
17:30
12:45
15:10
16:35
16:20
15:25
14:50
15:30
19:00
16:45
18:57
13:55
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Coordenades X

Coordenades Y

Ha
Fores
-tal
90,9
677
73,2
0,2

Ha
No
Fores
-tal

-

3
1,8
0,2
0,7
3,6
1,3
0,1
0,3
488906
490906
487706
489406
490006
490606
489606
487906
487906
487206
488706
486706
486706
486706
487406

4638795
4636795
4635295
4638295
4635795
4639495
4638695
4639195
4635095
4635695
4636595
4635595
4635895
4636695
4636095

2,50
0,02
0,30
0,20
0,30
0,05
1,25
0,02
0,03
0,01
0,01
0,02
0,02
0,01
0,00

Causa
5**
5**
5**
4*
4*
4*
4*
4*
3*
4*
4*
4*
3*
5
3
2
5
2
5
2
2
4
4
4
4
4
4
4

24/08/97
29/08/97
30/08/97
28/09/97
29/09/97
24/03/98
24/03/98
28/03/98
31/03/98
26/07/98
21/09/98
13/04/99
03/06/03
03/06/03
01/07/03
16/07/03
02/08/03

14:20
20:00
18:30
20:10
16:30
17:00
14:35
17:18
16:57
22:15
18:38
17:00
14:40

14/08/03

24/05/04
22/06/04
24/06/04
01/07/04
09/10/04
18/07/04
01/08/04
03/10/04
19/02/05
02/03/05
16/06/05
15/07/05
18/07/05
04/08/05
20/08/05
19/12/05
25/05/06
01/06/06
07/06/06
03/08/06
25/09/06
06/01/07
01/08/07
10/11/07
27/11/07
27/11/07
10/12/07

15:05

16:21

16:12
14:00

Can Viader (Depuradora)
Can Dalmau
Can Piferrer
Can Dalmau
Riera de Can Dalmau
Mas Carbó
Mas Dalmau
Mas Pagès
Mosqueroles
Can Dalmau
Can Mercader
Mas Bassets
Puig Castellanet
Can Català
Esclet
Sangosta
Isoladora
CAN SUREDA
(Llagostera) –
Total (Llagostera, Cassà,
Caldes)
A Cassà
c/ Jaume Balmes, 3
Mas Falgueres
Can Xurri
Can Viñolas
Can Joan Sacot
Vt. Serres, 38
Can Xurri
Isoladora
Can Palau
C-250 (Km 11.5)
Can Sardanes
c/ Suro
Isoladora
Mas Cubell
Can Xurri
Can Mercader
C-65 (km 21)
Camí de les Gavarres
Cal Moliné
Can Farrés
Antiga depuradora
Darrera zona esportiva
Antic abocador
Edificis Capri i Corfu
Can Vilallonga
Can Vilallonga
Refugi

Mosqueroles
Mosqueroles
Mosqueroles
Mosqueroles
Mosqueroles
Les Serres
Mosqueroles
Mont-Roig
Mosqueroles
Mosqueroles
Mosqueroles
Verneda

488306
486906
486906
487106
486406
491106
486506
487706
487206
486706
492906
495606
490306

4636395
4635795
4635795
4636195
4635795
4638195
4635895
4635195
4636295
4636195
4635995
4637195
4637695

Matamala
Esclet
Sangosta
Límit sud nucli

0,00
0,08
0,01
0,01
0,01
0,14
0,12
0,02
0,01
0,50
0,02
0,03
0,29
0.005

18,73
488606
Esclet
Límit sud nucli
Mont-Roig
Les Serres
Sangosta
Serinyà
Les Serres
Les Serres
Límit sud nucli
Mont-Roig

489427
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493944

0.002
0.01
24,09

4632395

4635860

Les Serres
Límit sud nucli
Límit sud nucli
Serinyà
Les Serres
Verneda
Verneda
Sangosta
Les Serres
Mosqueroles
Les Serres
Mosqueroles
Límit oest nucli
Verneda
Verneda
Matamala

-

4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
2
4
4
4*
3*
5*
5*
4

4637859

9,80
0,01
0.02
0.002
0.001
0,01
-

492084

4636261

493862

4636783

0,10
0.1
0,003

14,61
-

0.004
-

0.001
0.001

3*
1*
1*
1*
2
4*
1*
5*
4*
2*
5*
3*
5*
3*
1*
5*
3*
4*
3*
1
5*
5*
1*
2*
2*
2*
2,00

11/12/07
24/07/08
31/07/08
06/08/08
05/09/08
01/10/08
04/10/08

15:23
14:50
15:10

04/11/08
30/11/08
01/12/08
14/02/09
27/06/09
02/07/09
14/08/09
28/02/10

13:25
12:00

02/03/10
23/05/10
26/05/10

11:45

04/06/10
24/06/10

19:00

09/08/10
05/12/10
08/12/10
14/01/11
03/02/11
04/02/11
26/02/11

15:16

26/05/11
28/06/11
28/06/11
28/06/11
29/06/11
30/06/11
30/06/11
01/07/11
07/02/12
09/03/12
13/03/12
04/07/12
08/08/12
22/01/13
30/07/13

15:10

15:27
11:45

7:44

13:42
18:23
14:19

Camí de Can Vilallonga
Camí de Can Vilallonga
Mas Viader
Vt. Serinyà, 30
Can Vilallonga
Can Masnou
Vt. Sangosta, 16 (Can
Garoina)
Fustes Garolera
El Masnou
Antic camp de Rugbi
Costat de l’antic
abocador
El Remei
Can Jordà
Verneda, 20
Vt. Verneda, 57 (Urb. Les
Gavarres)
Vt. Verneda, 61 (Urb. les
Gavarres)
El Trust
Vt. Verneda, 62 (Urb. Les
Gavarres)
Molí de la Capçana
Camp al costat de C/
Salvador Espriu
Mas Viader
Alameda Torrent
Alameda Torrent
Zona horts - c/Empordà
Vt. Matamala, 27
Vt. Sangosta, 28
C-250a, pk 14.03 - Can
Torremansa
Esplanada darrera BP
Can Piferrer
Vt. Sangosta
Vt. Sangosta
Can Piferrer
Can Piferrer
Vt. Sangosta
Vt. Serinyà i Mont-roig
Vt. Matamala, 79-80
Mosqueroles
Antic abocador
Mosqueroles
El Trust
Can Carbó
La Pineda Fosca

Verneda
Verneda
Mosqueroles
Serinyà
Verneda
Esclet
Sangosta

0,13
-

-

5*
4
2
5*
4
5*
3*

-

-

3*
5*
5*
5*

0,15
0,05
0.27
-

-

3
1
3*
3*

Verneda

-

-

5*

Verneda
Verneda

0,04

-

3*
2

491742
487806

4636010
4636195

0.3
491778

4636024

Serinyà
Esclet
Serinyà
Mosqueroles
Sangosta
Sangosta
Verneda
Verneda

486676
492185

4636865
4638448

494491

4637426

Verneda
Límit nord nucli

491084

4635756

Mosqueroles
Mont-Roig
Mont-Roig
Límit est nucli
Matamala
Sangosta
Serinyà

487739

Serinyà
Mosqueroles
Sangosta
Sangosta
Mosqueroles
Mosqueroles
Sangosta
Serinyà - Montroig
Matamala
Mosqueroles
Mosqueroles
Mosqueroles
Verneda
Les Serres
Serinyà

60

0.01
0,02
0,01

4636159

0,02
0,03
0.006
-

487293

4636277

0,01

-

0.05
0.005
0.01

487288
487288

4636325
4636325

0,01
0,03
0.007
1,5

487265

490460
490354
490119

4636294

4634966
4637832
4634924

0,09
0,00
0,00
0,01

-

2
5*
4
1*
5*
3*
5*
5*
5*
5*
4
4*
4*
4
6
4*
3*
3*
4
5*
1*
2
2
2

03/06/13
18/02/14
14/12/14
04/01/15
08/02/15
06/03/15
05/06/15
03/07/15
18/07/15

El Remei
Mosqueroles
C-65
Vt. Matamala, 82
Vt. Llebrers de Dalt, 13
Vt. Verneda
Vt. Mosqueroles
Vt. D'Esclet, 9
C/Enric Coris (Plastisol)

Sangosta
Mosqueroles
Verneda
Matamala
Llebrers de Dalt
Verneda
Mosqueroles
Esclet
Matamala

61

0,018

3*
1*
3*
2*
2*
2*
3*
1*
3*

7.2.

Incendis històrics representatius

Els incendis forestals que han afectat terrenys forestals al municipi de Cassà de la Selva són els
següents.

Nom incendi: Serra Llarga
Data: En el període 1940 – 1944
Ubicació: Serra Llarga, al Veïnat de
Verneda, a l’extrem est del
municipi.
Superfície: 90,9 hectàrees
Causa: Desconeguda
Situació sinòptica: Nord
Font: Pla de Prevenció d’Incendis
Forestals del PPP es Gavarres

Figura 23.

Perímetre aproximat incendi Serra Llarga

Nom incendi: Llambilles
Data: En el període 1970 – 1975
Ubicació: El perímetre afecta el
territori comprès entre Sant Mateu
de Montnegre i Castellar de la Selva
(al municipi de Quart), cap al Sud
gairebé tota la banda est del
municipi de Llambilles fins a entrar
al terme de Cassà on hi afecta el
Veïnat de Llebrers de Dalt i part de
Matamala.
Superfície: 677 hectàrees
Causa: Desconeguda
Informació addicional: Incendi per
confirmar, identificat a fotografies
del vol del 1984.
Font: Pla de Prevenció d’Incendis
Forestals del PPP es Gavarres
Figura 24. Perímetre aproximat incendi Llambilles
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Nom incendi: Can Vilallonga
Data: 12/08/1979
Ubicació: Inici al camí dels Metges, afectació de la finca del Mas Torrent, de Can Vilallonga i de
Can Cassà.
Superfície: 73,2 hectàrees (podria ser major)
Causa: Desconeguda
Situació sinòptica: Ponent
Informació addicional: Es disposa
d’informació que fa referència a que
aquest incendi hauria arribat fins al
Puig Germà, a tocar del camí de les
Dues Rieres. Actualment Bombers
està actualitzant la capa de
perímetres d’incendis històrics on s’hi
podria
plasmar
aquestes
modificacions, tot i així, fins a la
publicació d’informació oficial, el
perímetre que es considera correcte
és el que apareix al PPI del PPP les
Gavarres, el que es mostra a la figura.
Font: Pla de Prevenció d’Incendis
Forestals del PPP es Gavarres
Figura 25. Perímetre aproximat incendi Can Vilallonga

Nom incendi: Can Sureda
Data: 14/08/2003
Ubicació: Zona entre els municipis
de Llagostera, Caldes i el Veïnat
d’Esclet de Cassà.
Superfície: 42,82 hectàrees (18,73
de forestals)
Causa: Intencionat
Situació sinòptica: Sud
Informació addicional: Fora dels
límits del PPP, es troba a la zona de
plana, caracteritzada per la
presència de mosaic agroforestal.
Font: SPIF (informació). Bombers
(perímetre).
Figura 26. Perímetre incendi Can Sureda
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7.3.

Situacions meteorològiques desfavorables

Es pot identificar tres situacions sinòptiques crítiques que originen un GIF i en les quals un
incendi pot avançar en propagació lliure pel massís. Aquestes situacions són:

7.3.1. Situació sinòptica de sud
A la zona d’estudi, aquesta situació sinòptica genera vents de component sud dèbils o moderats,
una alta temperatura i una baixa humitat relativa sostinguda. Aquesta situació també va
acompanyada d’una falca anticiclònica i, per tant, d’una estabilitat atmosfèrica considerable.
Si es trasllada aquesta situació general al relleu de la zona objecte d’estudi, s’observa que aquest
moviment d’aire de component sud tendeix a seguir l’eix d’aquelles conques hidrogràfiques que
es posicionen amb orientació nord-sud. Gran part de les conques del municipi responen a
aquesta orientació, es tracta de tot el sector comprès entre el camí de Cal Porrer i el camí de
Can Vilallonga i l’àmbit comprès entre el camí de les Dues Rieres i els Solells d’en Barril.
Una altra conseqüència de la presència de la falca anticiclònica és el reforçament de les
marinades i els terrals que al municipi es poden arribar a notar amb força degut a l’acanalament
d’aquests vents a la Vall d’Aro i al fet que es sumin al vent general provinent de sud.

7.3.2. Situació sinòptica de ponent
Correspon a una situació de vents generals de component oest dèbils o moderats, amb una
elevada temperatura i amb una humitat relativa molt baixa i sostinguda. Aquesta situació no sol
durar més de dos o tres dies consecutius.
Quan aquesta situació interacciona amb les Gavarres, solen arribar dos fluxos d’aire de
condicions similars, un que prové de les Guilleries i un altre del Vallès, canalitzat
entre la serra del Montnegre-Corredor i el Montseny. Aquestes corrents impacten
aproximadament entre Cassà de la Selva i Castell d’Aro, afectant principalment el vessant sud
del massís.

7.3.3. Situació sinòptica de nord
Aquest situació genera vents de component nord forts o molt forts a la zona, amb una baixa
temperatura i una baixa humitat relativa que oscil·la segons la força del vent.
El municipi es troba en el sector del massís que queda més arrecerat de la Tramuntana, només
es veu afectat per la Tramuntana els dies que aquesta és més forta, mentre que els dies que
bufa fluixa o moderada no l’afecta.

Així doncs, es pot concloure que les situacions sinòptiques de sud i de ponent fan augmentar
considerablement el risc d’incendi al municipi i, per tant, caldrà planificar les mesures de
prevenció per donar resposta a incendis que es puguin desenvolupar en aquesta situació. Així
mateix, caldrà reforçar la precaució en aquests episodis de major risc.
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7.4.

Avaluació del risc

7.4.1. Risc bàsic d’incendi
En l’elaboració del mapa de risc bàsic del Departament de Medi Ambient i Habitatge es tenen
en compte els factors de combustibilitat, inflamabilitat, factors històrics (recurrència històrica
dels incendis), l’orografia (pendent i insolació) i la climatologia.
Figura 27.

Mapa de perill bàsic d’incendi forestal

Tot i que les dades que recull són la base del risc que el territori presenta, no s’hi té en compte
els factors de risc social, com ara l’accessibilitat i la freqüentació.
Així, es considera que les localitzacions més freqüentades tenen un grau afegit de risc.
Com es pot observar a la Figura 25, bona part del municipi es troba en risc baix d’incendi forestal,
coincidint amb les zones agrícoles i urbanes, en canvi a les zones forestals hi predomina un risc
alt.

7.4.2. Avaluació de la capacitat d’intervenció
Aspectes a destacar:
- Cobertura correcta dels punts d’aigua pel que fa als mitjans aeris.
- La cobertura dels punts d’aigua pel que fa als mitjans terrestres és insuficient al sector est del
municipi, el que presenta una major vulnerabilitat.
- Proximitat dels efectius dels serveis d’extinció d’incendis.
- Bona capacitat de detecció immediata de conats d’incendi forestal
- La xarxa viària presenta dèficits en alguns punts, tot i això, la densitat de la xarxa viària és
correcta. Les millores més substancials a realitzar es basen en l’obertura de la caixa de vial que
dificulta o impossibilita l’accés a certs camins. Tant sols es pot trobar dos punts en què cal una
millora important del ferm.

65

- Disponibilitat de material de l’ADF: el vehicle tot terreny de què es disposa presenta dèficits,
caldria valorar la conveniència de renovar o adquirir un vehicle més adequat per realitzar les
tasques de prevenció i suport a l’extinció; pel que fa al material, el grup autònom (dipòsit i
motobomba) es troba en mal estat i hi ha algunes mancances importants en material, no es
disposa d’una llança reguladora de cabal adequada ni de maquinària com desbrossadora o
motoserra. D’altra banda, no disposa de cubes pròpies de l’ADF, seria convenient elaborar un
llistat dels recursos presents al municipi com podrien ser cubes que puguin ser aptes per a l’ús
en cas d’incendi.

7.4.3. Identificació dels dèficits de protecció.
- Els dipòsits amb hidrant no disposen de zona segura pels vehicles terrestres que han de
realitzar la maniobra de càrrega. S’hi ha planificat l’actuació pertinent
- L’estat de la massa forestal, densa, contínua i amb una elevada continuïtat vertical i horitzontal
del combustible pot afavorir el desenvolupament d’incendis a intensitats elevades i que superin
la capacitat d’extinció dels mitjans. Cal treballar per augmentar la conscienciació dels propietaris
forestals per tal que elaborin i executin Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal que afavoreixin
la presència d’estructures forestals menys vulnerables a l’efecte dels incendis
- Concentració d’habitatges de Matamala. Presenta una elevada vulnerabilitat, no obstant, la
seva ubicació, propera a zones obertes i amb una molt bona accessibilitat, juntament amb el
desenvolupament de la Llei 5/2003 farà que aquesta disminueixi substancialment.
- Concentració d’habitatges dels Refugis de les Gavarres. Presenta una extrema vulnerabilitat.
Tot i que al present Pla s’ha planificat actuacions de millora dels camins que hi accedeixen, s’ha
dissenyat franges de protecció de vials i un Punt Estratègic de Gestió, és necessari que aquestes
actuacions estiguin complementades amb l’aplicació de mesures de prevenció d’incendis
conjuntes per tot l’àmbit dels Refugis, amb mesures d’autoprotecció als habitatges i amb la
planificació mitjançant Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal de les finques properes.

8.

Planificació de les actuacions

Les actuacions proposades s’han definit en base a l’avaluació realitzada de les infraestructures
de prevenció d’incendis presents. Aquesta valoració ha permès determinar el seu estat, la
conveniència de realitzar-ne un manteniment i millora per adequar-se a la normativa vigent o
de realitzar-hi certes actuacions per a millorar l’efectivitat per a la prevenció d’incendis i per l’ús
per part dels mitjans d’extinció.
Aquest document és una planificació d’actuacions on aquestes són proposades i valorades de
forma genèrica, per la seva funcionalitat i per adequar-se a la normativa vigent i, per tant,
requeriran d’estudis específics per ser executades. Aquests treballs executius poden representar
variacions en les valoracions inicials plantejades en funció de les especificitats del terreny.
També cal tenir en compte que no totes les actuacions planificades al terme aniran a càrrec de
l’administració municipal sinó que hi haurà actuacions que podran ser executades pel DARP o
bé per d’altres organismes com és el cas del tractament del combustible a la carretera de Santa
Pellaia, la qual és gestionada pel Servei Territorial de Carreteres de Girona.
D’altra banda, les actuacions proposades que s’ubiquen en terrenys privats requeriran de les
autoritzacions de la propietat per tal de poder-se executar.
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8.1.

Actuacions proposades. Característiques tècniques

Els objectius principals de les actuacions proposades són millorar les infraestructures de
prevenció d’incendis forestals presents i augmentar la capacitat d’intervenció i la seguretat dels
mitjans d’extinció.
Les actuacions planificades són les següents:
- Relatiu a la millora de la xarxa viària:
Actuacions al ferm
Franja de seguretat de vials (FSV)
- Franges estratègiques i de protecció de vials (ZPV)
- Reducció de la fracció de cabuda coberta
- Estassada de sotabosc
- Relatiu a l’accessibilitat i seguretat als punts d’aigua:
Zona de protecció dels punts d’aigua (ZPPA)
Arranjament del camí d’accés als punts d’aigua (CPA)
- Punts Estratègics de Gestió (PEG)
- Reducció de la fracció de cabuda coberta
- Estassada de sotabosc

Condicionants legals:
Segons l’article 17 del Decret 64/1995, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis
forestals, el municipi de Cassà de la Selva és considerat d’alt risc d’incendi forestal i s’hi
determina que durant el període comprès entre el 15 de juny i el 15 de setembre, tots dos
inclosos, no s’autoritzaran treballs forestals que generin restes vegetals, excepte autorització
expressa i excepcional del director general del Medi Natural.
Es procurarà evitar dur a terme activitats d’aquesta tipologia durant el període d’alt risc i també
quan les condicions ambientals i d’estat del combustible ho desaconsellin. Es consultarà al Servei
de Prevenció d’Incendis del DARP per conèixer el perill d’incendi i, en cas necessari, sol·licitar els
permisos pertinents.

8.1.1. Relatiu a la millora de la xarxa viària bàsica
Mitjançant l’inventari realitzat, on s’hi ha avaluat l’estat dels camins, la connectivitat i la
categoria operativa assignada, s’ha pogut elaborar una cartografia actualitzada de la xarxa viària
al municipi i s’ha pogut definir una sèrie d’actuacions i establir un nivell de priorització per a
executar-les.
Es pot diferenciar entre dos tipus d’actuacions, aquelles referides al tractament de la vegetació
que limita amb els camins de la xarxa bàsica i aquelles actuacions d’adequació i manteniment
del ferm.
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8.1.1.1. Actuacions al ferm
Els criteris de definició de les actuacions han estat l’avaluació de l’estat actual dels vials, la
connectivitat que ofereixen i la conveniència de millorar-ne el traçat per acomplir amb les
especificitats tècniques de la classificació operativa de camins.
Atesa la correcta densitat viària al territori de Cassà no s’ha projectat cap camí de nova
construcció, no obstant, en alguns casos es proposa l’eixamplament d’alguns trams per tal de
millorar la connectivitat per a l’ús per part dels serveis d’extinció.
L’arranjament de camins consisteix en refer el ferm d’un camí. El conformen una sèrie
d’actuacions que poden variar en funció de la tipologia del camí i del seu estat de deteriorament.

Objectius:
Garantir la seguretat dels mitjans de prevenció i extinció d’incendis. Garantir que mantinguin les
condicions per ser transitables. Adequar els vials a la categoria operativa que es considera
idònia. Reduir la vulnerabilitat de la xarxa viària.

Tractaments:
El present apartat defineix les actuacions a realitzar a la xarxa viària, aquelles que són de
manteniment segons el tipus de camí (camins primaris i secundaris; camins terciaris i camins no
accessibles a BRP; camins o trams de camí pavimentats) i aquelles de millora de l’estat actual
segons la tipologia (camins en mal estat; eixamplament de vials), finalment també s’hi inclou els
aspectes relatius al drenatge que, tal i com s’especifica, s’han d’aplicar a tots aquells vials que
no estiguin pavimentats.

Camins primaris i secundaris. Arranjament del ferm amb repàs de cunetes i trencaaigües.
- L’amplada del ferm dels camins primaris serà d’almenys 5 metres, permeten el pas creuat de
dos camions tipus BRP. L’amplada dels camins secundaris serà d’entre 3 i 5 metres amb
presència de sobreamples cada 100-150 metres.
- Esplanació del ferm. L’esplanació del ferm es realitzarà de manera que no quedin materials
solts ni aflorin roques. Es donarà pendent transversal al ferm per ajudar l’escorrentiu de les
aigües superficials. Com a norma general, en camins primaris i secundaris es donarà forma
d’esquena d’ase al ferm amb un pendent cap als costats del 2-3%. D’aquesta manera s’evitaran
problemes d’erosió que es poden iniciar sobre la mateixa pista.
- Diàmetre de gir. Les corbes tindran un diàmetre mínim de 18 metres.
- Construcció i esplanació de sobreamples. Els camins secundaris han de disposar de
sobreamples cada 100-150 metres. Es tracta dels petits trams on es poden creuar dos vehicles
BRP però on no es pot canviar el sentit de circulació, també se’n pot considerar aquelles zones
planeres (camps de conreu) al costat del camí o un tram del camí suficientment ample per
permetre l’encreuament; sempre es procurarà aprofitar aquests espais preexistents abans de la
nova construcció. Els sobre-amples seran d’una llargada d’almenys 14 metres i l’amplada del
camí en aquests punts serà d’entre 6 i 7 metres. El ferm del sobre-ample ha d’estar aplanat i
compactat de la mateixa manera que a la resta del camí. Si és necessari es construirà una cuneta
a tot el contorn del sobre-ample o si queda just per sobre del desmunt del camí, es realitzarà un
perfilat de marges. Si s’ha de construir trencaaigües es realitzaran a l’entrada i la sortida d’aquest
tram.
- Periodicitat. Es recomana realitzar tasques de manteniment del ferm cada 4-5 anys.
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Camins terciaris i camins no accessibles a BRP. Arranjament del ferm
- L’amplada del ferm dels camins terciaris serà d’almenys 3 metres, no permeten el pas creuat
de camions tipus BRP ni disposen de sobreamples cada 100-150 metres. Als camins no
accessibles a BRP no es compleix aquesta amplada o almenys no es garanteix en tot el seu
recorregut, només són accessibles a vehicles lleugers.
- Diàmetre de gir. Als camins terciaris les corbes tindran un diàmetre mínim de 18 metres.
- Esplanació del ferm. L’esplanació del ferm es realitzarà de manera que no quedin materials
solts ni aflorin roques. Es donarà pendent transversal al ferm per ajudar l’escorrentiu de les
aigües superficials. Com a norma general, en camins terciaris i camins no accessibles a BRP es
donarà al ferm un pendent transversal del 2-3% en el sentit del pendent del vessant. D’aquesta
manera s’evitaran problemes d’erosió que es poden iniciar sobre la mateixa pista.
- Construcció i esplanació de sobre-amples. Tot i que per definició els camins terciaris no
permeten l’encreuament de dos vehicles BRP i que els no accessibles a BRP únicament permeten
la circulació de vehicles lleugers, en cas que es trobin sobreamples o terrenys planers es
procurarà que no hi hagi vegetació que els obstaculitzi i s’esplanarà el terreny per evitar la
presència de sots i així permetre l’encreuament entre un BRP i un lleuger o entre dos vehicles
lleugers.
- Periodicitat. Es recomana realitzar tasques de manteniment del ferm als camins terciaris cada
4-5 anys. Als camins no accessibles a BRP la periodicitat pot variar en funció de l’estat de la via,
de les seves característiques, importància estratègica, freqüentació de vehicles, etc.

Camins o trams de camí pavimentats
Actualment tots els camins que estan pavimentats presenten un bon estat de conservació. Per
la naturalesa del ferm, s’hi haurà de realitzar actuacions puntuals en cas que presentin un
deteriorament o es trobin en mal estat, per tant, en aquests trams de vials no s’hi ha planificat
actuacions. Fer menció que es tracta de vials amb una freqüentació de vehicles elevada i que,
per tant, els mateixos usuaris probablement seran qui avisaran a l’ajuntament en cas d’observar
algun punt d’empitjorament del ferm o bé els serveis municipals seran qui ho detectaran i els hi
ho comunicaran. No obstant això, es recomana fer-hi revisions periòdiques per avaluar amb
major deteniment la conveniència de realitzar-hi alguna actuació de manteniment, es recomana
revisions cada 6 mesos.

Camins en mal estat
Camí del Mas Torrent (Vial 306)
Inicia al camí de Cal Porrer (Vial 205) fins al paratge del Passeig de Don Quixot, al vial 408.
S’hi pot trobar dos punts conflictius.
- Presenta un tram en molt mal estat al pas de la riera del Mas Torrent on part de la plataforma
del camí s’ha esfondrat i, per tant, el camí està tallat. Al pas de la riera hi havia presència d’un
pont que actualment en part ha desaparegut. En primer lloc caldrà refer el ferm per assegurar
el pas de vehicles tipus BRP i, posteriorment, aplicar les mateixes mesures que als camins tipus
terciari. L’amplada del camí ha de ser de 3 metres.
- El segon tram és a la part alta del camí, a l’encreuament amb el vial 408. Per efecte de la pluja
s’ha anat erosionant fins a esdevenir impracticable. Caldrà aplicar les mesures establertes per
als camins terciaris.
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Es tracta d’un vial estratègic ja que condueix a una zona de baixa càrrega de combustible, com
que no té continuïtat amb un vial apte per vehicles BRP s’assegurarà que al final del camí s’hi
pugui realitzar una maniobra de canvi de sentit, en aquest cas es podrà aprofitar l’encreuament
amb el vial 408 per poder-la realitzar.

Camí de darrere Can Cassà (Vial 409)
Inicia a l’encreuament entre el vial 205 i el vial 206.
S’hi pot trobar un tram que dificulta el pas de vehicles a causa del deteriorament del ferm sofert
per l’erosió. Caldrà aplicar les mesures establertes pels camins no accessibles a BRP per tal de
reparar el seu estat.

Eixamplament de vials
Camí de Cal Porré (Vial 205)
Es tracta d’un vial secundari amb doble importància pel que fa a la prevenció d’incendis. D’una
banda ofereix una bona connectivitat dels vials aptes per vehicles BRP i, per tant, permet una
major cobertura del territori i, de l’altra, dona accés a un punt d’aigua de prevenció d’incendis.
No obstant això hi ha un tram del camí que no compleix les característiques de camí secundari,
a diferència de la resta del camí. Es creu necessari actuar en aquest punt degut a la importància
estratègica de la via. El tram té una longitud de 278 metres. S’eixamplarà un metre per tal de
complir amb els 3 metres d’amplada mínima de la via, s’haurà de tenir en compte que també
s’hi haurà de construir la franja de seguretat de vials d’un metre a banda i banda de la via.
Com que es tracta d’un camí secundari i és un tram major a 150 metres, haurà de disposar de
sobreample, en aquest cas s’aprofitarà l’eixamplament que es pot trobar aproximadament a la
meitat del camí el qual es correspon amb una cruïlla d’un camí en desús.
Enllaç Dues Rieres – Placeta d’en Barril (Vial 416)
Es tracta de la continuació del vial 213 fins a la Placeta d’en Barril que actualment no és
accessible a vehicles BRP. El seu eixamplament permetrà una millora en la connectivitat de la
xarxa viària ja que connecta les Dues Rieres amb la Placeta d’en Barril, és a dir, connecta el vial
207 (que uneix la carretera de Santa Pellaia amb la zona dels Refugis de les Gavarres) i el vial
302 (provinent de Can Vilallonga i del Camí dels Metges) amb el vial 211 (que uneix la carretera
de Santa Pellaia amb el Coll de Llumeneres i els Refugis per la pista carenera, de gran importància
estratègica). El tram té una longitud de 382 metres. S’eixamplarà un metre per tal de complir
amb els 3 metres d’amplada mínima de la via, s’haurà de tenir en compte que també s’hi haurà
de construir la franja de seguretat de vials d’un metre a banda i banda de la via.
Com que es tracta d’un camí secundari i és un tram major a 150 metres, haurà de disposar de
sobreamples, en aquest cas s’aprofitarà els eixamplaments de via que es poden trobar al llarg
del tram que es corresponen amb cruïlles de camins.
Caldrà prendre especial atenció a que es compleixi el diàmetre de gir de 18 metres.
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Camí de Can Cantallops (Vial 418)
Es tracta d’un tram que uneix els vials 220 i 221 amb el Camí dels Metges (vial 101). El seu
eixamplament permetrà una millora de la connectivitat de la xarxa viària. El tram té una longitud
de 700 metres. S’eixamplarà un metre per tal de complir amb els 3 metres d’amplada mínima
de la via, s’haurà de tenir en compte que també s’hi haurà de construir la franja de seguretat de
vials d’un metre a banda i banda de la via.
Com que es tracta d’un camí terciari, no haurà de disposar de sobreamples.
Caldrà prendre especial atenció a que es compleixi el diàmetre de gir de 18 metres.

Drenatge
Les obres de drenatge sempre són necessàries en qualsevol tipus de pista, inclús en les vies de
categoria inferior i amb poca freqüència de pas de vehicles els trencaaigües superficials sempre
són necessaris. El cost de construcció de les obres de drenatge superficials és molt baix durant
la pròpia construcció de la pista, en canvi les conseqüències d’oblidar-se un drenatge poden ser
molt greus si s’enduen la pista, més cares i més perjudicial des del punt de vista ambiental pels
efectes erosius que poden provocar. D’aquesta manera, en cas de pistes que per les seves
característiques puguin provocar majors problemes d’erosió, serà convenient construir-n’hi més
de les que serien necessàries en casos de terrenys planers i amb bons materials del ferm.
Altrament, també és més recomanable construir-n’hi més de petites que poques de grans, tant
per raons econòmiques com d’efectivitat en cas de les pistes forestals.
Les obres de drenatge de les pistes forestals poden ser de diferents tipus, entre elles:
a) longitudinals: cunetes
b) transversals: trencaaigües i passallissos/passeres
c) transversals soterrades: tubs i palanques

- Perfilat de marges. Al costat exterior dels camins, és a dir, al costat que quedi per damunt de
la vessant i quan no hi hagi talús, es realitzarà un perfilat dels marges per tal que no s’obstaculitzi
la sortida de l’escorrentiu cap a la vessant.
- Arranjament de cunetes i trenques. En els camins primaris i secundaris, per evitar que
l’escorrentiu circuli pel ferm es construiran cunetes als vorals dels camins, sempre que per
damunt del camí hi hagi un talús. Per evacuar les aigües de les cunetes es construiran
trencaaigües, aquests no han de dificultar el pas ràpid i còmode pels camins, per això es faran
llargs i augmentant i disminuint el pendent progressivament deixant-lo suau. No seran
perpendiculars al camí sinó esbiaixats per assegurar l’evacuació de l’aigua cap als laterals.
- Millora de l’escorrentiu. En camins terciaris i camins no accessibles a BRP, quan l’amplada del
ferm sigui inferior als 3,5 metres, enlloc de cunetes es donarà una inclinació del 2% al ferm en
direcció de la vessant. En el cas que existeixin cunetes en algun tram, aquestes es repassaran
per assegurar la seva capacitat de drenatge.

Algunes recomanacions pràctiques per a la construcció de les obres de drenatge són les
següents:
- Sempre que sigui possible és millor fer drenatges superficials que no soterrats ja que s’eviten
les freqüents obturacions pels materials arrossegats en temps de pluges.
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- Davant del dubte o per manca d’un estudi hidrològic de detall, es sobredimensionaran sempre
els drenatges.
- En el cas dels trencaaigües superficials, fer-los amples i pronunciats si són amb terres, o bé
protegir-los amb troncs o un encatxat amb pedra si es volen consolidar. La distància entre ells
depèn de la pluviometria de la zona, del pendent longitudinal i del tipus de sòl de la base, però
una distància raonable en pendents moderats seria d’uns 40 metres.
- Els desguassos de cunetes i trencaaigües s’han de preveure a l’alçada de petits torrents o
xaragalls naturals, o en tot cas, en indrets de baix pendent i vegetats que evitin problemes
d’erosió en aquests punts.
- Evitar deixar sense consolidar el ferm en els passos de petits torrents ja que encara que en
general duguin poca aigua, en cas de revinguda ocasional és on més freqüentment es veuen
afectades les pistes forestals. Un encatxat compactat amb pedres de certa dimensió és suficient
per consolidar el pas; també és important guiar les aigües sobre la via, simplement mitjançant
la creació d’un gual.
- Pel drenatge d’àrees on l’aigua s’entolla sobre la pista és interessant obrir una rasa fins trobar
terreny consolidat, col·locar un tub porós drenant amb pendent cap a fora de la pista i posar
material porós tipus gravetes o tot-ú per sobre, amb compactació i pendent del ferm cap a fora
de la pista.

8.1.1.2. Franja de seguretat de vials (FSV)
L’objecte d’aquest tipus d’infraestructura és el de facilitar l’accés i la circulació als vehicles de
gran tonatge pertanyents als equips d’extinció d’incendis forestals i el d’assegurar l’accessibilitat
dels vehicles lleugers als camins no accessibles a BRP
Les franges de seguretat de vial són franges d’un metre d’amplada a comptar des del límit
exterior de la calçada. Han d’estar pràcticament lliures de vegetació baixa i arbustiva, d’arbres i
de restes vegetals o de qualsevol mena de material que pugui propagar el foc. Va associada a
l’arranjament del camí forestal, no obstant, als camins o trams de camí pavimentats també s’hi
ha de realitzar aquesta actuació. El principal requisit és que la caixa del camí no tingui branques
ni arbres ni matolls que puguin impedir o dificultar-ne l’accés.
A la guia tècnica de punts d’aigua de la DGPEIS s’exigeix una caixa de 3 metres d’amplada i 4
metres d’alçada per als vials que condueixen als punts d’aigua. Per extensió, s’adopta aquest
criteri per tots els vials per on han de poder circular BRP i s’hi afegeix que a més dels 3 metres
de plataforma hi hagi almenys un metre més a cada costat del camí per retardar la invasió de la
vegetació lateral. Pel que fa als camins no accessibles a BRP, la poda i esbrossada asseguraran
que el combustible de creixement més ràpid no envaeixi l’espai transitable fins al proper
tractament.

Tractament silvícola
El tractament es basarà en la poda alta de les branques per tal de definir la caixa de pas del vial
i una esbrossada de matoll a un metre a costat i costat del vial; les restes es trituraran en camí i
es procurarà que les serradures generades quedin fora de la caixa de vial. Si el tractament s’ha
de realitzar davant de talussos i aquests són a la part alta de la via només caldrà treballar fins a
l’abast de la màquina des de la pista ja que el mateix talús ja genera una bona protecció contra
la radiació. No obstant, en cas que el talús sigui vessant avall es podrà augmentar la franja fins
a 2-3 metres per tal de reduir la possible corrent de convecció ascendent.
En cas que no hi hagi estructura arbustiva o arbòria a la franja d’un metre a partir del límit de la
calçada, es realitzarà la sega dels marges de la vegetació herbàcia present.
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8.1.1.3. Priorització:
Es vol garantir una correcta mobilitat dels mitjans d’extinció pel territori i assegurar, en primer
terme, l’adequació d’aquelles vies que ofereixen una bona accessibilitat a vies d’importància
estratègica a nivell de massís i a aquelles que donen accés a punts d’aigua o a elements
vulnerables i de risc.
En segon lloc s’afavorirà l’adequació i manteniment dels camins de la categoria secundaris,
prioritzant aquells que permetin millorar la cobertura i connectivitat de camins d’aquesta
tipologia.
D’altra banda, es prendrà atenció als camins terciaris, els quals, tot i no formar part de la xarxa
bàsica de camins per a incendis forestals, poden permetre una bona connectivitat entre els que
sí en formen part i, per tant, és convenient assegurar que compleixen amb les característiques
tècniques dels vials i permeten el pas de camions tipus BRP.
Finalment, es prendrà atenció a millorar l’estat i connectivitat dels camins no accessibles a BRP’s
els quals ofereixen una important mobilitat als vehicles lleugers, necessaris per a la realització
tant de tasques de prevenció i vigilància com per la realització de maniobres que no requereixin
de camions tipus BRP en el moment de l’incendi.

8.1.2. Franges estratègiques i de protecció de vials (FPV)
Mitjançant la integració de varis criteris s’ha definit aquells vials que han de disposar de franja
de protecció. S’ha valorat la seva categoria operativa, la freqüentació de vehicles, la
connectivitat amb d’altres vies importants, la importància estratègica a nivell de massís, la seva
ubicació i s’ha relacionat amb els tipus d’incendis amb més probabilitat d’ocurrència a la zona.
Aquesta tipologia d’actuació s’ha dissenyat per integrar objectius diversos en una mateixa
infraestructura.
S’ha projectat una franja d’una amplada de 25 metres únicament al Camí dels Metges (Vial 101)
i de 10 metres per a aquells camins secundaris que, mitjançant la integració dels criteris
esmentats, es creu necessari que en disposin. L’amplada de la franja estratègica i de protecció
es compten a partir del límit exterior de la franja de seguretat del vial.

Objectius:
Endògens: Augmentar la seguretat i millorar la visibilitat dels mitjans de prevenció i extinció
d’incendis. Reduir la vulnerabilitat de la xarxa viària. Reduir el risc d’inici d’incendi als vorals de
la xarxa viària.
Exògens: Reforçar la discontinuïtat del combustible que representa el vial amb una zona de baixa
càrrega i, d’aquesta manera: disminuir la velocitat i intensitat de l’incendi, reduir la vulnerabilitat
de la massa al foc de capçades, reduir la capacitat de llançament de focus secundaris i,
conseqüentment, afavorir la creació d’oportunitats d’utilitzar els vials com a ancoratge de
possibles maniobres.

Tractament silvícola:
La base fonamental d’aquesta actuació és la transformació d’una estructura forestal preexistent
a una resultant amb unes característiques estructurals que permetin assolir els objectius
plantejats de forma integrada en una mateixa actuació.
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Aquest tractament busca aconseguir una reducció de la Fracció de Cabuda Coberta (FCC) fins a
arribar a una densitat de capçades màxima del 50%, que és la densitat a partir de la qual un
incendi forestal no pot sostenir la seva propagació per les capçades ni generar de forma massiva
llançament de focus secundaris. Al mateix temps, per tal d’evitar que un foc de superfície afecti
a les capçades cal trencar la continuïtat vertical, eliminant el combustible d’escala present i
reduint la densitat de l’estrat arbustiu fins a una FCC màxima del 15%; alhora, la reduïda
cobertura arbustiva dificultarà la propagació d’un possible focus d’incendi iniciat als límits del
vial.

- Es farà una aclarida de l’estrat arbori fins a deixar un màxim de fracció de cabuda coberta del
50%, amb una distribució homogènia sobre el terreny de tal manera que s’eviti la continuïtat
horitzontal del combustible entre capçades i on les branques baixes estiguin esporgades a 1/3
de la seva alçada fins a un màxim de 5 metres.
- L’estrat arbustiu s’estassarà per tal que ocupi un màxim del 15% de la superfície, deixant mates
aïllades almenys 3 metres entre elles amb una distribució homogènia sobre el terreny i sense
continuïtat vertical amb l’arbrat.
- En zones de matollar, bosc de rebrot i arbrat jove es desbrossarà de tal manera que la cobertura
vegetal màxima serà del 50% de la superfície, amb una distribució homogènia sobre el terreny i
evitant la continuïtat horitzontal del combustible.
- La selecció i tallada de peus es realitzarà per tal d’evitar la continuïtat vertical i horitzontal del
combustible. La selecció afectarà prioritàriament els peus en mal estat, torts o decrèpits, de la
massa, de tal manera que es deixarà un estrat arbori sa i més obert que l’actual.
- S’actuarà amb preferència sobre tots els arbres morts, moribunds, amb el fust trencat,
escapçats, puntisecs, dominats o codominats, torts o inclinats sense possibilitat de recuperació,
afectats per plagues o malalties, i aquells que no puguin tenir un correcte desenvolupament. De
manera que l’actuació també representi una millora del vol.
- A les aclarides s’afavoriran, sempre que sigui possible, les espècies de frondoses i caducifolis,
fixant la següent classificació de més a menys preferència a l’hora de seleccionar els arbres que
es deixaran: alzines sureres, alzines, roures, altres espècies de caducifolis, pi pinyer, pi pinastre
i pi blanc. En tot cas aquesta classificació és una referència a seguir però es podrà incomplir quan
l’estat dels arbres a seleccionar o l’interès dels exemplars ho requereixi.
- En tots els casos, els talls es faran amb motoserra i el més arran possible de terra, no superant
els 5 cm d’alçada sobre el terreny, per evitar els rebrots d’arrel i evitar caigudes per entrebanc.
Es tindrà especial cura en no fer danys als arbres que quedin en peu.
- El material resultant del tractament de combustible ha de ser eliminat o extret del sistema. No
és viable un tractament de vegetació que transformi les restes exclusivament mitjançant la
trituració ja que en el fons no s’estaria eliminant el combustible fi sinó que se n’estaria
acumulant més. En aquest cas es recomana l’extracció de les restes silvícoles o bé la crema
d’aquestes, mitjançant piles o cremes prescrites.

Aquesta actuació té associats dos tractaments diferenciats, d’una banda la reducció de la fracció
de cabuda coberta, la qual es centra principalment en l’estrat arbori i, de l’altra, l’estassada de
sotabosc, centrada en la reducció del combustible de l’estrat arbustiu.
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8.1.3. Relatiu a l’accessibilitat i seguretat als punts d’aigua
8.1.3.1. Zona de protecció dels punts d’aigua (ZPPA)
Les dimensions de la zona de protecció es defineixen en funció dels paràmetres del
comportament del foc en el cas que l’afectés. Per les seves característiques es pot assimilar a
una franja de baixa càrrega de combustible.
Segons indicacions de la Guia tècnica de punts d’aigua de la DGPEIS, per definir la superfície a
tractar al voltant del punt de càrrega es valorarà la radiació a la que s’exposaran els mitjans
d’extinció terrestres i es poden adoptar com a dimensions mínimes de les zones de protecció les
indicades a la següent taula:
Taula 24.

Dimensions de la zona de protecció als punts de càrrega dels mitjans terrestres
(metres)

Pendent (%) Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 Model 6 Model 7
0-20
25
25
25
50
25
25
25
20-40
25
35
25
50
35
35
35
>40
25
50
25
50
50
50
50
>80
25
50
25
50
50
50
50
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Tractament silvícola
- S’eliminarà la vegetació arbòria en un radi de 25 metres entorn del dipòsit i a un radi de 35
metres entorn del punt de càrrega dels mitjans terrestres. Es realitzarà una tallada arreu amb
motoserra. Els talls es faran el més arran possible de terra, no superant els 5 cm d’alçada sobre
el terreny, per evitar els rebrots d’arrel i evitar caigudes per entrebanc.
- S’eliminarà la vegetació arbustiva al mateix radi. Es realitzarà una esbrossada amb
desbrossadora de martells o cadenes connectada a un tractor forestal o agrícola.
- El material resultant del tractament de combustible ha de ser eliminat o extret del sistema. No
és viable un tractament de vegetació que transformi les restes exclusivament mitjançant la
trituració ja que no s’estaria eliminant el combustible fi sinó que se n’estaria acumulant més. A
més en aquest cas la presència de materials despresos i de reduïdes dimensions podrien
ocasionar situacions de perill per l’helicòpter en apropar-se per fer la maniobra de càrrega. Per
tant, es recomana l’extracció de les restes silvícoles o bé la crema d’aquestes, mitjançant piles o
cremes prescrites.
- El manteniment es realitzarà cada quatre anys i s’esbrossarà el regenerat de l’arbustiu i l’arbrat.
L’òptim del manteniment seria la pastura per afavorir una estructura herbàcia de la vegetació.

8.1.3.2. Arranjament del camí d’accés als punts d’aigua (CPA)
Els dos punts d’aigua presents al municipi tenen el punt de càrrega per mitjans terrestres separat
del dipòsit, d’aquesta manera es poden fer càrregues terrestres simultànies amb els mitjans
aeris. No obstant això és necessari realitzar un manteniment periòdic dels trams de camí que
donen accés als dipòsits per tal que quan sigui necessari s’hi realitzin les tasques de
manteniment i d’emplenat pertinents.
Els tractaments a realitzar al ferm seran els mateixos que els definits pels camins secundaris,
complint amb les característiques que recull la Guia tècnica de punts d’aigua de la DGPEIS:
- Amplada del ferm superior a 3 metres d’amplada.
- Caixa de pas lliure d’obstacles i vegetació de 4 metres d’alçada i tres d’amplada. En ambdós
casos, el tram de camí que dóna accés al punt d’aigua es troba íntegrament a la zona de
protecció, en aquest espai s’hi ha definit l’actuació d’eliminació del combustible, per tant, no hi
haurà cap tractament silvícola vinculat a l’actuació d’arranjament del ferm.
- Diàmetre de gir. Les corbes tindran un diàmetre mínim de 20 metres. Fer menció a que, tot i
que el criteri de la DGPEIS estableix que els camins secundaris han de complir amb un diàmetre
de gir mínim de 18 metres, pel cas dels punts d’aigua a la Guia tècnica aquest s’estableix en 20.
- Espai de maniobra de càrrega. On es trobi la connexió de càrrega s’ha de disposar d’un espai
suficient perquè estant un camió estacionat, un segon hi pugui maniobrar sense dificultat. En
aquest espai hi ha de cabre una circumferència inscrita de 10 metres de radi o una cruïlla de
camins tipus T. Pel que fa al DH1, per tal de complir amb aquestes determinacions serà necessari
eixamplar l’entrada del camí d’accés al dipòsit per tal que el camió que hagi de realitzar la
càrrega pugui utilitzar el vial amb seguretat i no comprometi la transitabilitat de la pista forestal
(vial 207). Pel que fa al DH2, el camió que hagi de realitzar la maniobra de càrrega disposa de
l’encreuament entre el vial 205 i el vial 301, no obstant això, és necessari eixamplar aquesta
cruïlla per tal de permetre la maniobrabilitat dels vehicles BRP.
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8.1.4. Punts Estratègics de Gestió (PEG)
En base a tota aquella informació de què es disposa de la meteorologia, la orografia, les
característiques del combustible, els incendis històrics a la zona i les situacions sinòptiques en
què aquests s’han desenvolupat i integrant-ho amb el comportament esperat dels incendis que
poden ocórrer a la zona, amb les simulacions realitzades en treballs previs com el pla de
prevenció d’incendis de les Gavarres i les infraestructures de prevenció executades i les
previstes, s’ha definit una sèrie de punts estratègics de gestió (PEG).
Els PEG són zones d’actuació i gestió prioritària perquè, per les seves característiques,
representen un punt crític o estratègic que, amb el tractament adequat, poden limitar o reduir
el potencial de l’incendi o modificar-ne substancialment el seu comportament i, per tant, oferir
oportunitats per a l’estratègia d’extinció.

Objectius:
El tractament silvícola d’aquests espais compleix amb múltiples objectius, tots ells centrats en
assolir un canvi de comportament de l’incendi que ofereixi possibilitats d’extinció als mitjans i,
per tant, en redueixi el seu territori potencial.
Els PEG permeten reduir la intensitat i velocitat de l’incendi, disminueixen la capacitat de
generació de focus secundaris i de noves carreres.
Els PEG dissenyats s’ubiquen als punts idonis per a reduir-ne el territori potencial i per a reduir
l’afectació als principals elements vulnerables que es poden veure afectats.

Tractament silvícola:
La base fonamental d’aquesta actuació és la transformació d’una estructura forestal preexistent
a una resultant amb unes característiques estructurals que permetin assolir els objectius
plantejats.
Aquest tractament busca aconseguir una reducció de la Fracció de Cabuda Coberta (FCC) fins a
arribar a una densitat de capçades màxima del 50%, que és la densitat a partir de la qual un
incendi forestal no pot sostenir la seva propagació per les capçades ni generar de forma massiva
llançament de focus secundaris. Al mateix temps, per tal d’evitar que un foc de superfície afecti
a les capçades cal trencar la continuïtat vertical, eliminant el combustible d’escala present i
reduint la densitat de l’estrat arbustiu fins a una FCC màxima del 15%.

- Es farà una aclarida de l’estrat arbori fins a deixar un màxim de fracció de cabuda coberta del
50%, amb una distribució homogènia sobre el terreny de tal manera que s’eviti la continuïtat
horitzontal del combustible entre capçades i on les branques baixes estiguin esporgades a 1/3
de la seva alçada fins a un màxim de 5 metres.
- L’estrat arbustiu s’estassarà per tal que ocupi un màxim del 15% de la superfície, deixant mates
aïllades almenys 3 metres entre elles amb una distribució homogènia sobre el terreny i sense
continuïtat vertical amb l’arbrat.
- En zones de matollar, bosc de rebrot i arbrat jove es desbrossarà de tal manera que la cobertura
vegetal màxima serà del 50% de la superfície, amb una distribució homogènia sobre el terreny i
evitant la continuïtat horitzontal del combustible.
- La selecció i tallada de peus es realitzarà per tal d’evitar la continuïtat vertical i horitzontal del
combustible. La selecció afectarà prioritàriament els peus en mal estat, torts o decrèpits, de la
massa, de tal manera que es deixarà un estrat arbori sa i més obert que l’actual.
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- S’actuarà amb preferència sobre tots els arbres morts, moribunds, amb el fust trencat,
escapçats, puntisecs, dominats o codominats, torts o inclinats sense possibilitat de recuperació,
afectats per plagues o malalties, i aquells que no puguin tenir un correcte desenvolupament. De
manera que l’actuació també representi una millora del vol.
- A les aclarides s’afavoriran, sempre que sigui possible, les espècies de frondoses i caducifolis,
fixant la següent classificació de més a menys preferència a l’hora de seleccionar els arbres que
es deixaran: alzines sureres, alzines, roures, altres espècies de caducifolis, pi pinyer, pi pinastre
i pi blanc. En tot cas aquesta classificació és una referència a seguir però es podrà incomplir quan
l’estat dels arbres a seleccionar o l’interès dels exemplars ho requereixi.
- En tots els casos, els talls es faran amb motoserra i el més arran possible de terra, no superant
els 5 cm d’alçada sobre el terreny, per evitar els rebrots d’arrel i evitar caigudes per entrebanc.
Es tindrà especial cura en no fer danys als arbres que quedin en peu.
- El material resultant del tractament de combustible ha de ser eliminat o extret del sistema. No
és viable un tractament de vegetació que transformi les restes exclusivament mitjançant la
trituració ja que en el fons no s’estaria eliminant el combustible fi sinó que se n’estaria
acumulant més. En aquest cas es recomana l’extracció de les restes silvícoles o bé la crema
d’aquestes, mitjançant piles o cremes prescrites.
- Es recomana estudiar la possibilitat de realitzar el manteniment dels PEG mitjançant la
silvopastura o bé les cremes prescrites. Ambdues alternatives ofereixen importants avantatges
econòmics i ecològics respecte la gestió mecanitzada.
Aquesta actuació té associats dos tractaments diferenciats, d’una banda la reducció de la fracció
de cabuda coberta, la qual es centra principalment en l’estrat arbori i, de l’altra, l’estassada de
sotabosc, centrada en la reducció del combustible de l’estrat arbustiu.

PEG del Mas Torrent (PEG 1)
Aquest PEG s’ha dissenyat per tal que ocupi una franja de baixa càrrega de combustible entre la
zona del passeig de Don Quixot i les cruïlles dels vials 408, 411, 409 i 413 per combatre focs que
provinguin del sud del terme en situació amb vent de sud o ponent, que són la majoria que
històricament han cremat a la zona. La franja s’ha allargat cap a l’oest fins als camps del Mas
Torrent per tal que la zona estratègica estigui ancorada a un espai obert, en cas que no es fes
així, l’incendi en arribar a la zona podria seguir propagant per la vessant oest fins a trobar la zona
de fort pendent darrere de Can Cassà, on podria generar carreres ascendents fins al Puig Germà
i l’inici del vial de les Dues Rieres, on s’hi troba una concentració d’habitatges.
Importància estratègica:
Aquesta zona és clau ja que en cas d’incendi provinent del sud seria el pas natural per on
l’incendi propagaria i on podria augmentar la seva intensitat i el seu potencial. Al sud d’aquesta
infraestructura trobem el Puig de la Ruda i el Puig Segalar, els quals formen dues carenes que
podrien augmentar la velocitat de l’incendi. A l’oest d’aquests s’hi pot trobar l’espai obert
conformat pels camps del Mas Torrent i Can Cassà i a l’est i estenent-se fins a l’alçada del Molí
d’en Vilallonga s’hi pot trobar els terrenys de la finca de Can Vilallonga, amb explotació de suro,
amb una gestió forestal activa i que mantenen una estructura forestal adevesada, amb una FCC
de l’estrat arbori menor al 50% i de l’estrat arbustiu i herbaci inferior al 30%. Així doncs, tant per
qüestions d’orografia com de combustible, es canalitzaria l’incendi cap a aquest espai intermedi
on s’hi ha dissenyat la infraestructura.
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L’arribada de l’incendi a aquesta zona ha de frenar la seva propagació i reduir la capacitat de
generació de focus secundaris que més endavant podrien ascendir a alta intensitat. Altrament,
la cruïlla de camins a la que es fa referència és un espai que crea oportunitats de carrera a
l’incendi, per tant, és important també pel compliment dels objectius establerts per la
infraestructura.
PEG del Puig Germà (PEG 2)
Aquest PEG s’ha dissenyat per combatre focs en situació amb vent de sud o ponent, que són la
majoria que històricament han cremat a la zona i per fer combatre focs topogràfics ascendents.
No obstant això també frenaria la propagació d’incendis ascendents provinents de l’indret de
les Dues Rieres.

Importància estratègica:
L’arribada d’un incendi a aquesta zona significa que el foc ha sobrepassat els espais oberts
(camps) i les infraestructures de prevenció existents o bé que ha iniciat entre aquestes i el PEG;
en aquests casos significa que el foc crema a alta intensitat, que hi ha presència de focus
secundaris i/o una alta disponibilitat del combustible per poder-les sobrepassar. Cal fer palès
que la ubicació del PEG, a la part alta d’una carena, representa que l’arribada d’un front en
aquest punt seria en comportament ascendent i, per tant, a major intensitat. Conseqüentment
cal remarcar que el PEG és de gran importància estratègica ja que ha de permetre reduir la
capacitat de generar carreres de capçades (o en cas de la seva arribada, que no trobin prou
densitat de copes com per mantenir-se) i ha de minorar la capacitat de llançament de focus
secundaris a la següent vessant, el qual n’augmentaria en gran mesura el territori potencial.
Complementàriament destacar que tant en el cas de l’arribada d’un incendi per la seva banda
sud com est facilitaria la defensa de la concentració d’habitatges que es troben a les proximitats
de la carretera GI-664, identificats com a la zona vulnerable Veïnat de Matamala.

PEG de Serramala (PEG 3)
La ubicació d’aquest PEG permet donar resposta a incendis de vent en situació de sud i ponent
i, en menor mesura, en els que es desenvolupin en situació de tramuntana provinents de l’indret
de les Dues Rieres; també permetrà oferir facilitats per combatre incendis amb comportament
topogràfic i incendis de convecció.
S’ubica a l’inici de la Serramala, a la part alta de la carena que enllaça el Puig Narius amb la zona
on inicia la concentració d’habitatges identificats com a zona vulnerable, els Refugis de les
Gavarres, al seu accés meridional del vial 101.
Importància estratègica:
Cal fer palès que la ubicació del PEG, a la part alta d’una carena, representa que l’arribada d’un
front en aquest punt seria en comportament ascendent i, per tant, a una major intensitat.
Conseqüentment cal remarcar que és de gran importància estratègica ja que ha de permetre
frenar les carreres ascendents, reduir la capacitat de mantenir les carreres de capçades i ha de
minorar la capacitat de llançament de focus secundaris a la següent vessant o bé a la zona
d’habitatges, el qual d’una banda augmentaria en gran mesura el territori potencial i, de l’altra,
multiplicaria la complexitat de l’estratègia de l’operatiu.
Cal remarcar que el tractament silvícola d’aquesta zona per si sol no representa una solució a la
vulnerabilitat que actualment presenta la zona dels Refugis de les Gavarres. Aquest PEG s’ha
dissenyat com una part de les actuacions que s’han d’executar de forma complementària a la
zona, entre aquestes n’hi ha de naturalesa i competència diversa.
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Hi ha una sèrie d’actuacions que és necessari executar per tal de reduir la capacitat d’un incendi
d’esdevenir un GIF a aquest sector i per poder fer front a un incendi que afecta a una zona
d’interfase urbano-forestal sense comprometre la seguretat de l’operatiu, dels residents i de les
infraestructures que s’hi troba. Entre aquestes: manteniment de les franges de seguretat
planificades als vials propers; manteniment de les franges de baixa càrrega de combustible
incloses a la planificació a escala de massís; redacció i execució dels Plans Tècnics de Gestió i
Millora Forestal de les finques circumdants per assolir una estructura forestal menys vulnerable
a patir incendis d’alta intensitat; gestió forestal de les parcel·les incloses a l’àmbit dels Refugis
per reduir-ne la vulnerabilitat, tant les que estiguin construïdes com les que no; redacció i
execució de plans d’autoprotecció, sent òptim la realització d’un pla únic que abasti tot el sector.
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9.
9.1.

PRESSUPOST DE LES ACTUACIONS PLANIFICADES
Amidaments totals

UNITATS

CONCEPTE

AMIDAMENT

KM

Arranjament del ferm en camins primaris i secundaris amb repàs de
cunetes i trencaaigües

38,33

KM

Franja de seguretat de camins primaris i secundaris

46,7

HA

Reducció de la fracció de cabuda coberta en franges de protecció de
vials

53,85

HA

Estassada de sotabosc en franges de protecció de vials

53,85

KM

Arranjament del ferm en camins terciaris i camins no accessibles a
BRP

26,91

KM

Franja de seguretat de camins terciaris i camins no accessibles a BRP

27,94

KM

Arranjament del ferm de vials desapareguts o en molt mal estat

0,44

KM

Eliminació de vegetació per a l'arranjament de vials desapareguts o
en molt mal estat

7,91

KM

Eixamplament del ferm en camins no accessibles a BRP

1,89

HA

Estassada de matoll i eliminació de restes entorn de dipòsits

1,61

KM

Arranjament del camí d'accés als dipòsits

0,14

HA

Reducció de la fracció de cabuda coberta en PEG

43,62

HA

Estassada de sotabosc en PEG

43,62
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9.2.
KM

Unitats
h
KM
Unitats
h
HA
Unitats
h
h
h
%
HA
Unitats
h
h
h
%
KM
Unitats
h
KM
Unitats
h
h
%
KM
Unitats
h

Unitats d’obra
Arranjament del ferm en camins primaris i secundaris
amb repàs de cunetes i trencaaigües. Arranjament
del camí d’accés als dipòsits
Concepte
Motonivelladora

493,36 €

Preu
61,67 €

Quantitat
8

Arranjament del ferm en camins terciaris i camins no
accessibles a BRP
Concepte
Tractor 100 CV amb pala nivelladora

258,54 €
Preu
43,09 €

Franja de seguretat de camins primaris i secundaris
Concepte
Peó
Motosserra
Tractor del 100 CV amb braç esbrossador
Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Franja de seguretat de camins terciaris i camins no
accessibles a BRP
Concepte
Peó
Motosserra
Tractor del 100 CV amb braç esbrossador
Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

766,84 €
230,05
Preu
17,71 €
4,00 €
45,59 €
177,10 €
1.260,13 €
378,04
Preu
17,71 €
4,00 €
45,59 €
354,20 €

Quantitat
6

Concepte

per hectàrea
per metre
Quantitat
20
20
18
0,015

Quantitat
71

Eliminació de vegetació per a l'arranjament de vials
desapareguts o en molt mal estat
Quantitat
70
35
0,015

Eixamplament del ferm (aproximadament 1 metre)
Concepte

1.239,70 €
87,50 €
18,60 €
2.775,15 €

Preu
61,67 €
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4.378,57 €
1.345,80 €

Preu
17,71 €
2,50 €
1.239,70 €

Motoanivelladora

354,20 €
80,00 €
820,62 €
5,31 €
4.378,57 €

Preu
61,67 €

Concepte
Peó
Motosserra
Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

258,54 €

per hectàrea
per metre
Quantitat
10
177,10 €
10
40,00 €
12
547,08 €
0,015
2,66 €

Arranjament del ferm de vials desapareguts o en
molt mal estat i construcció de cunetes
Motoanivelladora

493,36 €

Quantitat
45

2.775,15 €

HA
Unitats
h
h
%
HA
Unitats
h
h
h
%
HA
Unitats
h
h
h
%

Reducció de la fracció de cabuda coberta en franges
de protecció de vials i en PEG
Concepte
Peó
Motosserra
Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Estassada de sotabosc en franges de protecció de vials i
en PEG
Concepte
Peó
Desbrossadora manual amb capçal de fil o disc
Tractor del 100 CV amb esbrossadora de martells
Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
Estassada de matoll i eliminació de restes entorn de
dipòsits
Concepte
Peó
Desbrossadora manual amb capçal de fil o disc
Tractor del 100 CV amb esbrossadora de martells
Despeses auxiliars sobre la mà d'obra
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1.191,99 €
Preu
17,71 €

Quantitat
62

2,50 €
1.098,02 €

31
0,015

1.098,02
€
77,50 €
16,47 €
1.159,49 €

Preu
17,71 €
4,00 €
59,78 €
549,01 €

Quantitat
31
31
8
0,015

549,01 €
124,00 €
478,24 €
8,24 €
1.222,80 €

Preu
17,71 €
4,00 €
59,78 €
407,33 €

Quantitat
23
23
12
0,015

407,33 €
92,00 €
717,36 €
6,11 €

9.3.

Amidaments i pressupost detallats segons tipus d’infraestructura

9.3.1. Camins primaris i secundaris
Importància
Arranjament del ferm
estratègica

Codi

Nom

Longitud
(metres)

1 - Alta
Amidament
2 - Mitjana
(metres)
3 - Baixa

Franja de seguretat

Import
(493,36
€/km)

Amidament
(metres)

Import
(230,05
€/km)
1496,07

Reducció FCC en
franges de protecció

Estassada sotabosc en
franges de protecció

Import
Import Import total
Amidament
Amidament
(1191,99
(1159,49 infraestruct
(hectàrees)
(hectàrees)
€/ha)
€/ha)
ura

101

Camí dels Metges pels Refugis

6503,25

1

2186,17

1078,57

6503,25

102

Carretera de Santa Pellaia (GI-664)

2888,76

1

0,00

0,00

2888,76

201

Camí a Sant Cristòfol per Llebrers

2059,39

1

878,66

433,50

2059,39

473,76

202

Enllaç de Matamala

1195,69

3

1195,69

589,91

1195,69

275,07

864,97

203

Camí de Matamala

1652,34

2

1652,34

815,20

1652,34

380,12

1195,32

204

Enllaç de Matamala 2

565,46

3

565,46

278,97

565,46

130,08

409,06

205

Camí de Cal Porré

2824,30

1

2546,54

1256,36

2824,30

649,73

1906,09

206

Camí de Can Sardanes

1259,70

1

1259,70

621,49

1259,70

289,79

911,28

207

Camí de les Dues Rieres

3954,40

1

3954,40

1950,94

3954,40

909,71

208

Camí de Can Vilallonga1

1603,33

3

1603,33

791,02

1603,33

368,85

1159,86

209

Enllaç Dues Rieres - Refugis

900,79

1

900,79

444,42

900,79

207,23

651,64

210

Enllaç del Coll de Llumeneres

554,95

1

554,95

273,79

554,95

127,67

1,06

1263,51

1,06

1229,06

2894,03

211

Enllaç dels Solells d'en Barril

1183,15

1

1183,15

583,72

1183,15

272,18

2,18

2596,15

2,18

2525,37

5977,43

212

Camí del Coll de Llumeneres

1125,10

1

1125,10

555,08

1125,10

258,83

2,25

2678,40

2,25

2605,37

6097,69

84

23,13

27570,73

3,07
1,66

6,97

23,13

26819,00

3,07
1979,90

8310,55

1,66

6,97

56964,37
0,00

1925,91

8083,96

4813,07

19255,17

Importància
Arranjament del ferm
estratègica

Codi

Nom

Longitud
(metres)

1 - Alta
Amidament
2 - Mitjana
(metres)
3 - Baixa

Franja de seguretat

Import
(493,36
€/km)

Amidament
(metres)

Import
(230,05
€/km)

Reducció FCC en
franges de protecció

Estassada sotabosc en
franges de protecció

Import
Import Import total
Amidament
Amidament
(1191,99
(1159,49 infraestruct
(hectàrees)
(hectàrees)
€/ha)
€/ha)
ura

213

Enllaç Dues Rieres - Placeta d'en
Barril

1111,43

2

1111,43

548,34

1111,43

255,68

214

Camí dels Refugis

2294,01

1

2294,01

1131,77

2294,01

527,74

215

Camí del Mas Bassets

3142,97

2

3142,97

1550,62

3142,97

723,04

216

Camí del Mas Pla

4042,79

1

4042,79

1994,55

4042,79

930,04

6,18

7360,54

6,18

7159,85

17444,98

217

Camí del puig gros

2776,05

1

1388,03

684,80

1388,03

319,32

2,76

3295,26

2,76

3205,41

7504,78

218

Camí del Matxo mort

90,88

1

90,88

44,84

90,88

20,91

0,18

214,56

0,18

208,71

489,01

219

Camí de la Capçana

1749,35

2

1749,35

863,06

1749,35

402,44

1265,50

220

Camí del Puig de l'Esquella

1344,43

3

1344,43

663,29

1344,43

309,28

972,57

221

Camí del Puig del Castell

952,10

2

952,10

469,73

952,10

219,03

688,76

222

Cami del Terme Gros

489,51

2

489,51

241,51

489,51

112,61

354,12

223

Cami de Ca n'Arbres

2116,17

2

2116,17

1044,03

2116,17

486,82

1530,86

224

Ctra de Cassà a Matamala

2594,30

2

0,00

0,00

2594,30

596,82

596,82

TOTAL (km)

50,97

38,33

4,41

5256,68

4,41

5113,35

12029,53
2273,66

46,70

TOTAL (ha)
TOTAL (euros)

804,02

53,85
18909,47

85

10742,83

53,85
60526,27

58876,00

149054,57

9.3.2. Camins terciaris i camins no accessibles a BRP
Importància
estratègica

Arranjament del ferm

301

Enllaç de Cal Porré

835,46

2

835,46

Import
actuació
(258,54
€/km)
216,00

302

Camí de Can Vilallonga2

870,49

3

870,49

303

Cami de Can Palau

1062,82

3

304

Camí de Can Palahí

734,15

305

Cami de Can Roca de Llebrers

306

Franja de seguretat de vials

835,46

Import
actuació
(378,04
€/km)
315,84

225,06

870,49

329,08

531,83
554,14

1062,82

274,78

1062,82

401,79

676,57

3

734,15

189,81

734,15

277,54

467,34

1024,43

3

0,00

0,00

1024,43

387,28

387,28

Camí del Mas Torrent

1091,61

1

692,66

179,08

692,66

261,85

440,94

401

Casa Nova d'en Frigola

510,92

3

510,92

132,09

510,92

193,15

325,24

402

De Ctra.Matamala a Can Bord

592,60

3

592,60

153,21

592,60

224,03

377,24

403

Pujada d'en Mascordet

194,17

3

194,17

50,20

194,17

73,40

123,60

404

De dalt C/Enric Coris a Ctra. Matamala

1231,90

3

1231,90

318,49

1231,90

465,71

784,20

405

Carener. Can Cassà - Camí Dues Rieres

1287,31

3

1287,31

332,82

1287,31

486,65

819,47

406

Del camp de Can Cassà a dalt la carena

783,90

3

783,90

202,67

783,90

296,35

499,02

407

Carener. Darrere Can Cassà

898,70

3

898,70

232,35

898,70

339,74

572,09

408

Est Puig de les Miloques

1938,18

2

1938,18

501,10

1938,18

732,71

1233,81

409

Darrere Can Cassà

954,58

3

954,58

246,80

954,58

360,87

607,67

410

Camí del Puig Segalar

889,66

3

889,66

230,01

889,66

336,33

566,34

411

A finca Vilallonga

856,87

3

856,87

221,53

856,87

323,93

545,46

412

De darrere Can Vilallonga

1454,91

3

1454,91

376,15

1454,91

550,01

926,16

413

A finca Vilallonga

801,78

3

801,78

207,29

801,78

303,10

510,40

Codi

Nom

Longitud
(metres)

1 - Alta
2 - Mitjana
3 - Baixa

Amidament (metres)

86

Amidament
(metres)

Import total
infraestructura

Importància
estratègica

Arranjament del ferm

Franja de seguretat de vials

414

Davant molí d'en Vilallonga

831,41

3

831,41

Import
actuació
(258,54
€/km)
214,95

415

1871,27

3

1871,27

483,80

382,43

2

2684,28

3

418

De les Dues Rieres a l'enllaç dels Solells
d'en Barril
Enllaç Dues Rieres (tram no accessible
BRP) (veure taula 9.3.3)
De la Casanova a Puig Narius, sota
Refugis
Camí Can Cantallops

1231,81

2

419

Camí de Serra Llarga

2578,12

3

2578,12

666,55

2578,12

974,63

420

Enllaç Camí Serra Llarga - Camí Casa
Nova d'en Bota
Camí del Mas Mates

979,55

3

979,55

253,25

979,55

370,31

1376,43

3

1376,43

355,86

1376,43

520,35

876,21

10561,13

17518,99

Codi

416
417

421

Nom

TOTAL (km)

Longitud
(metres)

1 - Alta
2 - Mitjana
3 - Baixa

Amidament (metres)

831,41

Import
actuació
(378,04
€/km)
314,31

1871,27

707,41

Amidament
(metres)

Import total
infraestructura
529,26
1191,21
0,00

2684,28

693,99

2684,28

1014,77

1708,76
0,00

29,95

26,91

TOTAL (euros)

623,56

27,94
6957,86
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1641,18

9.3.3. Actuacions de millora de l’accessibilitat de la xarxa viària. Camins desapareguts o en molt mal estat i eixamplament de camins
ACTUACIONS EN CAMINS DESAPAREGUTS O EN MOLT
MAL ESTAT
Importància
estratègica

Codi

Nom

1 - Alta
2 - Mitjana
3 - Baixa

Arranjament del ferm

Amidament
(metres)

Import
actuació
(4378,57
€/km)

205

Camí de Cal Porré

1

306

Camí del Mas Torrent

1

398,94

1746,80

409

Darrere Can Cassà

3

40,85

178,86

416

Enllaç Dues Rieres (tram no accessible
BRP)
De la Casanova a Puig Narius, sota
Refugis, paral·lel Riera Vilallonga
Camí Can Cantallops

417
418
419
420

Camí de Serra Llarga(de camí Mas
Bassets a Camí Metges)
Enllaç camí de Serra Llarga a camí de la
Casa Nova d'en Bota
TOTAL (km)
TOTAL (euros)

Eliminació de vegetació

Amidament
(metres)

50,56

Import
actuació
(1345,80
€/km)

EIXAMPLAMENT DE CAMINS

Eixamplament del ferm

Amidament
(metres)

Import
actuació
(2775,15
€/km)

Import total
infraestructura

277,76

770,8257

770,83

68,04

1.814,84
178,86

2

382,43

514,67

3

2684,28

3612,51

2

1231,81

1657,77

3

2578,12

3469,64

3.469,64

3

979,55

1318,28

1.318,28

0,44

7,91
1925,66

88

382,43

1061,30

1.575,97
3.612,51

1231,81

3418,46

5.076,23

1,892
10640,92

5250,58

17.817,16

9.3.4. Punts d’aigua de prevenció d’incendis
Importància
estratègica

Codi

Nom

Estassada de matoll i eliminació

Arranjament del camí
d'accés

1 - Alta
2 - Mitjana
3 - Baixa

Amidament
(hectàrees)

Import actuació
(1222,8 €/ha)

Amidament
(metres)

Import
actuació
(493,36
€/km)

Import total
infraestructura

DH1

Dipòsit de les Dues Rieres

1

0,94

1149,43

97,00

47,86

1197,29

DH2

Dipòsit de Cal Porrer

1

0,67

821,72

40,00

19,73

841,46

67,59

2038,74

TOTAL (metres)

137,00

TOTAL (hectàrees)

1,61

TOTAL (euros)

1971,15

9.3.5. Punts Estratègics de Gestió
Importància
estratègica

Reducció de la FCC en PEG

Estassada de sotabosc en PEG

PEG 1

PEG del Mas Torrent

1 - Alta
2 - Mitjana
3 - Baixa
1

8,37

9980,53

8,37

9708,41

19688,94

PEG 2

PEG del Puig Germà

1

10,16

12104,66

10,16

11774,62

23879,28

PEG 3

PEG de Serramala

1

25,09

29903,45

25,09

29088,13

58991,58

50571,16

102559,80

TOTAL (hectàrees)

Amidament
(hectàrees)

Import actuació
(1191,99 €/ha)

43,62

Amidament
(hectàrees)

Import actuació
(1159,49 €/ha)

43,62

TOTAL (euros)

51988,64
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9.4.
UNITATS
KM

KM
HA
HA
KM
KM
KM
KM

KM
HA
KM
HA
HA

Pressupost general
CONCEPTE

AMIDAMENT

Arranjament del ferm en camins
primaris i secundaris amb repàs de
cunetes i trencaaigües
Franja de seguretat de camins primaris o
secundaris
Reducció de la fracció de cabuda coberta
en franges de protecció de vials
Estassada de sotabosc en franges de
protecció de vials
Arranjament del ferm en camins terciaris
i camins no accessibles a BRP
Franja de seguretat de camins terciaris o
camins no accessibles a BRP
Arranjament del ferm de vials
desapareguts o en molt mal estat
Eliminació de vegetació per a
l'arranjament de vials desapareguts o en
molt mal estat
Eixamplament del ferm en camins no
accessibles a BRP
Estassada de matoll i eliminació de
restes entorn de dipòsits
Arranjament del camí d'accés als dipòsits
Reducció de la fracció de cabuda coberta
en PEG
Estassada de sotabosc en PEG
SUBTOTAL (1)
13% de benefici industrial
6% de despeses general
SUBTOTAL (2)
16% I.V.A.
TOTAL
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IMPORT

TOTAL
18.909,47 €

38,33

493,36 €

46,7

230,05 €

53,85

1.191,99 €

53,85

1.159,49 €

26,91

258,54 €

27,94

378,04 €

0,44

4.378,57 €

7,91

1.345,80 €

1,89

2.775,15 €

1,61

1.222,80 €

0,14

493,36 €

43,62

1.191,99 €

43,62

1.159,49 €

10.742,83 €
60.526,27 €
58.876,00 €
6.957,86 €
10.561,13 €
1.925,66 €
10.640,92 €

5.250,58 €
1.971,15 €
67,59 €
51.988,64 €
50.571,16 €
288.989,26 €
37.568,60 €
17.339,36 €
343.897,22 €
55.023,56 €
398.920,77 €

10.

Planificació dels treballs

10.1. Quadre de distribució de les actuacions per prioritat d’execució i any
A les següents taules s’hi detalla les actuacions a realitzar distribuïdes per anys i per ordre de
prioritat d’execució. Per establir l’ordre de prioritat d’execució s’ha tingut en compte, per aquest
ordre, la millora en termes de seguretat de l’operatiu d’extinció i dels elements vulnerables
presents que comporta la seva execució, la importància estratègica de la infraestructura i el seu
estat actual.
A les taules s’hi relaciona la infraestructura de prevenció amb l’actuació a realitzar-hi i el cost
total de l’actuació. Cal tenir present que pel cas de la xarxa viària, per qüestions de prioritat
d’execució, en certs casos les actuacions lligades al manteniment i/o millora del ferm no es
realitzaran al mateix temps que les franges estratègiques i de protecció de vials que els
corresponen.
Per a l’execució d’actuacions el procediment haurà de ser:
- Seguir l’ordre establert al quadre de distribució de les actuacions per prioritat d’execució i any.
- Comprovar l’objecte de l’actuació (FERM, FSV, FPV, ZPPA, CPA, PEG) que pertoqui a la
infraestructura en qüestió.
- Revisar la fitxa de la infraestructura a l’Annex.
- Comprovar les taules de l’apartat “Amidaments i pressupost detallats segons tipus
d’infraestructura” on s’hi detallen els amidaments i costos específics per cada infraestructura i
segons tipus d’actuació. Tenir present que en el cas d’actuacions al ferm pot requerir actuacions
de tipologia diversa, comprovar si es tracta d’arranjament de manteniment i/o d’actuacions
puntuals de millora de l’accessibilitat (arranjament del ferm i eliminació de vegetació de vials
desapareguts o en molt mal estat, eixamplament del ferm).
- Revisar l’apartat “Actuacions proposades. Característiques tècniques” per conèixer les
especificitats tècniques dels treballs.

Els ítems que apareixen a les següents taules preveuen les actuacions que es detallen a
continuació:
FERM – Inclou totes les actuacions planificades al ferm: actuacions d’arranjament de
manteniment de la infraestructura i, en cas que pertoqui (especificat a l’apartat “Actuacions de
millora de l’accessibilitat de la xarxa viària”), actuacions d’arranjament del ferm en vials
desapareguts o en molt mal estat i actuacions d’eixamplament del ferm.
FSV – Franja de seguretat de vials
FPV – Franja estratègica i de protecció de vials: reducció de la fracció de cabuda coberta i
estassada de sotabosc
ZPPA – Zona de protecció de punts d’aigua: estassada de matoll i eliminació de restes
CPA – Arranjament del camí d’accés als punts d’aigua
PEG – Punt Estratègic de Gestió: reducció de la fracció de cabuda coberta i estassada de sotabosc
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Any 2016

ACTUACIÓ
XARXA VIARIA
FERM

PA

FSV FPV ZPPA CPA

PEG

CODI

NOM

DH1

Dipòsit de les Dues Rieres

DH2

Dipòsit de Cal Porrer

205

Camí de Cal Porré

2.676,92

217

Camí del Puig Gros

7.504,78

101

Camí dels Metges

54.389,73

214

Camí dels Refugis

10.370,03

218

Camí del Matxo mort

1.197,29
841,46

489,01

TOTAL

77.469,21

Any 2017
CODI
PEG 3

COST

NOM

ACTUACIÓ
XARXA VIARIA
FERM

FSV

FPV

PA
ZPPA

CPA

PEG

COST

PEG de Serramala

58.991,58

207

Camí de les Dues Rieres

16.394,52

306

Camí del Mas Torrent

2.255,77

TOTAL

77.641,87
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ACTUACIÓ

2018
CODI
PEG 2

XARXA VIARIA

NOM

PA

FERM FSV FPV ZPPA CPA

PEG

PEG del Puig Germà

COST
23.879,28

213

Enllaç Dues Rieres - Placeta d'en
Barril

416

Enllaç Dues Rieres
accessible BRP)

211

Enllaç dels Solells d'en Barril

5.977,43

201

Camí a Sant Cristòfol

3.905,81

207

Camí de les Dues Rieres

2.860,65

210

Enllaç del Coll de Llumeneres

2.894,03

212

Camí del Coll de Llumeneres

6.097,69

405

Carener. Can Cassà - Camí Dues
Rieres

101

Camí dels Metges

2.574,64

411

A finca Vilallonga

545,46

409

Darrere Can Cassà

786,53

PEG 1

(tram

804,02

no

1.575,97

819,47

PEG del Mas Torrent

19.688,94

TOTAL

72.409,93

ACTUACIÓ
2019
XARXA VIARIA

PA
PEG

CODI

NOM

FERM

FSV

FPV ZPPA CPA

COST

216

Camí del Mas Pla

17.444,98

303

Cami de Can Palau

208

Camí de Can Vilallonga1

1.159,86

302

Camí de Can Vilallonga2

554,14

209

Enllaç Dues Rieres - Refugis

651,64

214

Camí dels Refugis

221

Camí del Puig del Castell

418

Camí Can Cantallops

220

Camí del Puig de l'Esquella

223

Cami de Ca n'Arbres

676,57

1.659,51
688,76
5.076,23
972,57
1.530,86
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ACTUACIÓ
2019
XARXA VIARIA

PA
PEG

CODI

NOM

FERM

FSV

FPV ZPPA CPA

COST

219

Camí de la Capçana

1.265,50

215

Camí del Mas Bassets

2.273,66

415

De les dues rieres a l'enllaç dels
Solells d'en Barril

1.191,21

417

De la Casanova a Puig Narius, sota
Refugis, paral·lel Riera Vilallonga

5.321,27

419

Camí de Serra Llarga(de camí Mas
Bassets a Camí Metges)

5.110,82

407

Carener.Darrere Can Cassà

572,09

222

Cami del Terme Gros

354,12

401

Casa Nova d'en Frigola

325,24

402

De Ctra.Matamala a Can Bord

377,24

420

Enllaç camí de Serra Llarga a camí de
la Casa Nova d'en Bota

421

Camí del Mas Mates

876,21

224

Ctra de Cassà a Matamala

596,82

202

Enllaç de Matamala

864,97

203

Camí de Matamala

204

Enllaç de Matamala 2

409,06

206

Camí de Can Sardanes

911,28

301

Enllaç de Cal Porré

531,83

304

Camí de Can Palahí

467,34

403

Pujada d'en Mascordet

123,60

404

De dalt C/Enric Coris a Ctra.
Matamala

784,20

408

Est Puig de les Miloques.Del vial 306
a dalt del camí de les Dues Rieres

414

Davant molí d'en Vilallonga

529,26

410

Camí del Puig Segalar

566,34

1.941,84

1.195,32

1.233,81
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ACTUACIÓ
2019
XARXA VIARIA

PA
PEG

CODI

NOM

FERM

FSV

FPV ZPPA CPA

COST

201

Camí a Sant Cristòfol

907,26

305

Cami de Can Roca de Llebrers

387,28

412

De darrere can Vilallonga

926,16

413

A finca Vilallonga

510,40

406

Del camp de Can Cassà(abelles) a dalt
la carena

499,02

TOTAL

61.468,26
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10.2. Quadre resum de les actuacions distribuïdes en els quatre anys de vigència
del Pla
2016
Camins primaris i
secundaris

FERM i FSV

2.975,94

FPV

71.683,69

Camins terciaris i camins no accessibles a BRP
(FERM i FSV)
Millora de l’accessibilitat de la xarxa viària
Punts d'aigua

770,83

2018

2019

TOTAL

8.310,59

18.365,76

29.652,30

16.394,52

16.803,68

14.520,39

119.402,28

440,94

1.972,60

15.105,45

17.518,99

1.814,84

1.754,84

13.476,66

17.817,16

2.038,75

PEG
Total Anual

2017

77.469,21
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2.038,75
58.991,58

43.568,22

77.641,87

72.409,93

102.559,80
61.468,26

288.989,27

11.

GLOSSARI

Carreres – Ràpid avenç del cap d’un foc principalment, però també podent ser qualsevol altra
part del perímetre de l’incendi, amb un marcat canvi en la intensitat lineal del foc i en la velocitat
de propagació vista fins al moment.
Combustible – En incendis forestals, es tracta de la biomassa, viva o morta, present al terreny
amb capacitat per cremar. Es pot determinar el comportament que podrà tenir el foc depenent
de la seva distribució, humitat, continuïtat, quantitat o de la seva estructura.
Conat – Foc de vegetació no controlat que no supera 1 hectàrea.

Focus secundari – Foc que s’inicia a l’exterior del perímetre del foc principal i que és originat per
algun material incandescent que pot esser transportat pel vent o com a conseqüència del
pendent, que el transporta vessant avall i acaba creant un altre foc. Creen discontinuïtats a la
zona afectada per l’incendi, el que acaba sumant dificultats per al seu control.
Fracció de cabuda coberta – Percentatge de la superfície del sòl ocupada per les capçades de
l’estrat arbori. Aquest valor no pot ser superior al 100%.
Incendi forestal – Foc no controlat en zones naturals en què el combustible és la vegetació
(bosc, matollar, etc.) de superfície igual o superior a 1 hectàrea.

Infraestructures de prevenció – Espais o elements destinats a facilitar les actuacions d’extinció
en cas d’incendi forestal o bé a limitar-ne el potencial i a reduir-ne el risc. Pot tractar-se d’espais
amb uns tractaments adequats de la vegetació, siguin puntuals (nus de carenes) o lineals (eix
carener), xarxa d’abastament d’aigua pels vehicles d’extinció, xarxa viària adequada pel massís,
etc.
Interfase urbano-forestal – Zones de confluència entre terrenys forestals i sòls urbanitzats.
Requereixen d’un anàlisi de risc propi i complexa que defineixi les mesures de prevenció i
d’autoprotecció a aplicar per reduir la vulnerabilitat de l’espai construït i, d’aquesta manera,
poder facilitar les tasques d’extinció de l’operatiu.
Perímetre de Protecció Prioritària (PPP) – Àmbits territorials amb un gran perill d’incendi
forestal i que, degut a la continuïtat de la massa forestal, poden patir incendis forestals que
esdevinguin GIF. Els límits d’aquestes zones es corresponen amb grans infraestructures de la
xarxa viària de comunicacions, a corredors no forestals ocupats per conreus, a nuclis de població
i a la xarxa hidrogràfica.
Pla simple de gestió forestal (PSGF) – Instrument d’ordenació forestal que té la mateixa finalitat
que el PTGMF però de finques forestals amb una superfície per ordenar inferior a 25 hectàrees.
Pla tècnic de gestió i millora forestal (PTGMF) – Instrument d’ordenació forestal que té la
finalitat de facilitar la gestió de finques forestals iguals o superiors a 25 hectàrees. Ha de garantir
la millora, la sostenibilitat i la multifuncionalitat dels sistemes forestals; fer una parcel·lació
forestal acurada de la finca; considerar i integrar els plans d’ordenació territorial, principalment
en l’àmbit de la prevenció i la lluita contra incendis forestals; introduir normes silvícoles per
garantir la regeneració de la massa arbòria i minimitzar els riscos d’erosió i d’incendi; definir les
infraestructures per millorar la realització dels aprofitaments, i planificar les activitats
agropecuàries vinculades als terrenys forestals que disminueixin la combustibilitat, afavoreixin
el manteniment dels ecosistemes i en preservin la biodiversitat.
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Situació sinòptica – Es tracta del “conjunt de típiques configuracions isobàriques afectant, de
manera general, a una àrea d’alguns milions de quilòmetres quadrats durant almenys un dia. Un
tipus o situació sinòptica és de fet només un “fotograma” d’una seqüència animada, irrepetible
en sentit estricte.” Permeten determinar el comportament meteorològic dels dies previs i
durant l’incendi i preveure quin en serà el comportament futur. Així, es podrà tenir informació
de si, per exemple, hi ha hagut una entrada d’aire sec provinent del Nord que hagi pogut facilitar
la dessecació del combustible o també permetria preveure la disminució de l’acció del vent en
les posteriors hores a l’inici de l’incendi i, per tant, facilitar les tasques de control.
Territori potencial – Es tracta de la superfície que es calcula que un incendi té capacitat per
cremar; per a la seva definició en depenen factors com la tipologia d’incendi, la orografia, el
patró de propagació, la meteorologia i les variables locals, les cobertes del sòl, etc.
Urbanització – Agregat de parcel·les i edificacions destinades a l'habitatge emplaçat de manera
no connexa amb el nucli urbà primigeni i històric. Segons DECRET 123/2005, de 14 de juny, de
mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata
amb la trama urbana.
Zona de protecció – Franja de terreny permanentment lliure de vegetació baixa i arbustiva, amb
la massa forestal aclarida (densitat d'arbres adults inferior a 150 peus/ha, amb una distribució
homogènia sobre el terreny), les branques baixes esporgades (un terç de la seva alçada amb un
màxim de 5 metres), i neta de vegetació seca i morta durant l'època de màxim risc d'incendi, així
com de qualsevol mena de residu vegetal o d'altre tipus que pugui afavorir la propagació del foc.
Zona de seguretat – Franja de terreny lliure de vegetació baixa i arbustiva, d'arbres i de restes
vegetals o de qualsevol mena de material que pugui propagar el foc.

11.1. Acrònims
ADF – Agrupació de Defensa Forestal
BRP – Bomba Rural Pesada
CHC – Cartografia dels Hàbitats de Catalunya
FCC – Fracció de Cabuda Coberta
GIF - Gran Incendi Forestal
INFOCAT – Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals a Catalunya
ICGC – Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
PAM – Pla d'Actuació Municipal
PAU – Pla d'Autoprotecció
PPI – Pla de Prevenció d’Incendis Forestals
PPP – Perímetre de Protecció Prioritària
DGPEIS – Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments
DARPAMN - Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
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ANNEXOS

1. Xarxa viària
Camins primaris

Nom

Camí dels Metges pels Refugis

Codi vial

101

Codi DARP

00025

Descripció

De la Urbanització Mas Cubell als Metges passant pels Refugis de les
Gavarres. Pavimentat des de la urbanització Mas Cubell fins a
l’entrada dels Refugis (4.300 metres). És una de les vies forestals
principals per accedir al massís. Té una elevada freqüentació de
vehicles. Definida com una de les quatre vies d’evacuació dels
residents als Refugis. Aquesta via continua fora del municipi, segueix
al terme de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura.
Al Pla de Prevenció d’Incendis Forestals del PPP les Gavarres està
classificat com a camí principal a nivell de massís, hi ha planificada
una franja de vial de 8 metres d’amplada.

Categoria

Primari

Prioritat

Alta. Accés a zona d’alta freqüentació/risc. Connectivitat de la xarxa
bàsica.

Longitud (m)

6503,25

Franja de protecció

Disposa d’una franja de protecció d’entre 25 i 30 metres en part del
seu recorregut, concretament en el tram entre la Casa Nova del Molí
d’en Vilallonga i l’entrada dels Refugis. Precisa manteniment i
obertura en alguns trams.

Estat del ferm

Correcte

Actuacions
planificades

FERM - Arranjament del ferm en camins primaris i secundaris amb
repàs de cunetes i trencaaigües (any 2018)
FSV - Franja de seguretat de camins primaris i secundaris (any 2018)
FPV - Reducció de la fracció de cabuda coberta en franges de
protecció de vials (any 2016)
FPV - Estassada de sotabosc en franges de protecció de vials (any
2016)
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Nom

Carretera de Santa Pellaia

Codi vial

102

Codi DARP

00004

Descripció

Carretera de Santa Pellaia GI-664. Carretera que creua les Gavarres
de Cassà a la Bisbal d’Empordà. Té una elevada freqüentació de
vehicles. El PPI del PPP les Gavarres hi preveu una franja de vial.

Categoria

Primari

Prioritat

Alta. Elevada freqüentació de vehicles.

Longitud (m)

2888,76

Franja de protecció

No en disposa. Planificada franja de 10 metres.

Estat del ferm

Correcte

Actuacions
planificades

No és una via competència de l’ajuntament i, per tant, no s’hi ha
planificat cap actuació, no obstant, segons indicacions de la Secció de
Boscos i Recursos Forestals del DARP, hi està planificada una franja de
10 metres, pendent de realitzar. S’ha inclòs aquesta franja a la
cartografia i a la taula “Amidaments i pressupost detallats segons
tipus d’infraestructura” s’hi ha incorporat el seu amidament.
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Camins secundaris

Nom

Camí de Sant Cristòfol

Codi vial

201

Codi DARP

00122

Descripció

De la carretera C-250a (alçada Fàbrica Roser) a l’ermita de Sant
Cristòfol del Bosc passant pel veïnat de Matamala. Pavimentat des de
la carretera C-250a fins a la masia Can Comes (1.100 metres). Aquest
camí continua fora del municipi, segueix al terme de Llambilles. Al PPI
del PPP les Gavarres està classificat com a camí principal a nivell de
massís, hi ha planificada una franja de vial.

Categoria

Secundari. És necessari actuar de forma coordinada amb
l’administració de Llambilles per assegurar que la via continua
complint amb les especificitats tècniques requerides pels camins
secundaris i així poder garantir una bona connectivitat de la xarxa
bàsica de camins i al punt d’aigua al que dóna accés.

Prioritat

Alta. Accés a punt d’aigua. Connectivitat de la xarxa bàsica.

Longitud (m)

2059,39

Franja de protecció

No en disposa. Planificada franja de 10 metres.

Estat del ferm

Correcte

Actuacions
planificades

FERM - Arranjament del ferm en camins primaris i secundaris amb
repàs de cunetes i trencaaigües (any 2019)
FSV - Franja de seguretat de camins primaris i secundaris (any 2019)

Nom

Enllaç de Matamala 1

Codi vial

202

Codi DARP

00155

Descripció

Del camí de Sant Cristòfol al camí de Matamala.

Categoria

Secundari

Prioritat

Baixa

Longitud (m)

1195,69

Estat del ferm

Correcte

Actuacions
planificades

FERM - Arranjament del ferm en camins primaris i secundaris amb
repàs de cunetes i trencaaigües (any 2019)
FSV - Franja de seguretat de camins primaris i secundaris (any 2019)
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Nom

Camí de Matamala

Codi vial

203

Codi DARP

00153

Descripció

Del Mas de les Pinyes a la carretera de Cassà a Matamala.

Categoria

Secundari

Prioritat

Mitjana

Longitud (m)

1652,34

Estat del ferm

Correcte

Actuacions
planificades

FERM - Arranjament del ferm en camins primaris i secundaris amb
repàs de cunetes i trencaaigües (any 2019)
FSV - Franja de seguretat de camins primaris i secundaris (any 2019)

Nom

Enllaç de Matamala 2

Codi vial

204

Codi DARP

00156

Descripció

De l’enllaç de Matamala 1 al camí de Matamala.

Categoria

Secundari

Prioritat

Baixa

Longitud (m)

565,46

Estat del ferm

Correcte

Actuacions
planificades

FERM - Arranjament del ferm en camins primaris i secundaris amb
repàs de cunetes i trencaaigües (any 2019)
FSV - Franja de seguretat de camins primaris i secundaris (any 2019)
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Nom

Camí de Cal Porré

Codi vial

205

Codi DARP

00171

Descripció

De la carretera de Santa Pellaia GI-664 (Km 1,8) al camí dels Metges
(alçada de Can Jan de Pla) passant per Cal Porré i Can Cassà.

Categoria

Secundari. Precisa actuació per assegurar la caixa de pas de vial i els
sobre-amples necessaris al tram entre Can Cassà i la carretera de
Santa Pellaia.

Prioritat

Alta. Accés a punt d’aigua. Connectivitat de la xarxa bàsica.

Longitud (m)

2824,30

Estat del ferm

Correcte. No obstant, el tram entre Can Cassà i els camps de Can Xurri
precisa augmentar l’amplada de la plataforma en 1 metre i adequar
sobre-amples per assegurar el compliment de les especificitats dels
camins secundaris.

Actuacions
planificades

FERM - Arranjament del ferm en camins primaris i secundaris amb
repàs de cunetes i trencaaigües (any 2016)
FSV - Franja de seguretat de camins primaris i secundaris (any 2016)
FERM - Eixamplament del ferm (any 2016)

Nom

Camí de Can Sardanes

Codi vial

206

Codi DARP

---

Descripció

Camí de la Urbanització Mas Cubell (alçada Parc de Bombers) fins al
camí de Cal Porré (alçada Can Cassà) passant per Cal Queixal i Can
Sardanes. Pavimentat des de la Urbanització Mas Cubell fins a Can
Sardanes.

Categoria

Secundari.

Prioritat

Mitjana. Connectivitat de la xarxa bàsica.

Longitud (m)

1259,70

Estat del ferm

Correcte

Actuacions
planificades

FERM - Arranjament del ferm en camins primaris i secundaris amb
repàs de cunetes i trencaaigües (any 2019)
FSV - Franja de seguretat de camins primaris i secundaris (any 2019)
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Nom

Camí de les Dues Rieres

Codi vial

207

Codi DARP

00123

Descripció

De la Carretera Santa Pellaia GI-664 (Km 2) al Coll de Llumeneres. És
una de les vies forestals principals per accedir al massís. Té una
elevada freqüentació de vehicles. Definida com una de les quatre vies
d’evacuació dels residents als Refugis. Finalitza al límit del terme, a la
cruïlla on s’uneix amb la via que dóna accés als Refugis per la banda
nord (Codi vial 210), amb la pista del Coll de Llumeneres (Codi vial
212) i amb la pista de la Casa Nova d’en Castelló.
Es va executar una franja de vial de 5 metres a alguns trams l’any
2009.

Categoria

Secundari

Prioritat

Alta. Accés a punt d’aigua. Accés a zona d’alta freqüentació/risc.
Connectivitat de la xarxa bàsica.

Longitud (m)

3954,40

Franja de protecció

No en disposa. Planificada franja de 10 metres.

Estat del ferm

Correcte

Actuacions
planificades

FERM - Arranjament del ferm en camins primaris i secundaris amb
repàs de cunetes i trencaaigües (any 2018)
FSV - Franja de seguretat de camins primaris i secundaris (any 2018)
FPV - Reducció de la fracció de cabuda coberta en franges de
protecció de vials (any 2017)
FPV - Estassada de sotabosc en franges de protecció de vials (any
2017)
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Nom

Camí de Can Vilallonga 1

Codi vial

208

Codi DARP

00158

Descripció

Del camí dels Metges (Km 1,6) al camí de les Dues Rieres passant per
Can Vilallonga. Està dividit en dos trams, un tram de camí secundari
(Codi 208) i un tram de camí terciari (Codi 302). El tram del vial 208
inicia al camí dels Metges i finalitza al Molí d’en Vilallonga, on la
plataforma del camí s’estreny i passa a ser camí terciari fins a les Dues
Rieres.

Categoria

Secundari

Prioritat

Baixa

Longitud (m)

1603,33

Estat del ferm

Correcte

Actuacions
planificades

FERM - Arranjament del ferm en camins primaris i secundaris amb
repàs de cunetes i trencaaigües (any 2019)
FSV - Franja de seguretat de camins primaris i secundaris (any 2019)

Nom

Enllaç Camí de les Dues Rieres – Refugis

Codi vial

209

Codi DARP

00123

Descripció

Tram que uneix el camí de les Dues Rieres amb els Refugis de les
Gavarres. Té una elevada freqüentació de vehicles. Definida com una
de les quatre vies d’evacuació dels residents als Refugis.

Categoria

Secundari

Prioritat

Alta. Accés a zona d’alta freqüentació/risc.

Longitud (m)

900,79

Estat del ferm

Correcte

Actuacions
planificades

FERM - Arranjament del ferm en camins primaris i secundaris amb
repàs de cunetes i trencaaigües (any 2019)
FSV - Franja de seguretat de camins primaris i secundaris (any 2019)
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Nom

Enllaç Coll de Llumeneres - Refugis

Codi vial

210

Codi DARP

00060

Descripció

Vial que comunica els Refugis amb el Coll de Llumeneres. Té una
elevada freqüentació de vehicles. Definida com una de les quatre vies
d’evacuació dels residents als Refugis. Finalitza al límit del terme, a la
cruïlla que uneix el camí de les Dues Rieres (Codi vial 207), amb la
pista del Coll de Llumeneres (Codi vial 212) i amb la pista de la Casa
Nova d’en Castelló.
Al PPI del PPP les Gavarres està classificat com a camí principal a nivell
de massís, hi ha planificada una franja de vial.

Categoria

Secundari

Prioritat

Alta. Accés a zona d’alta freqüentació/risc.

Longitud (m)

612,27

Franja de protecció

No en disposa. Planificada franja de 10 metres.

Estat del ferm

Correcte

Actuacions
planificades

FERM - Arranjament del ferm en camins primaris i secundaris amb
repàs de cunetes i trencaaigües (any 2018)
FSV - Franja de seguretat de camins primaris i secundaris (any 2018)
FPV - Reducció de la fracció de cabuda coberta en franges de
protecció de vials (any 2018)
FPV - Estassada de sotabosc en franges de protecció de vials (any
2018)

110

Nom

Enllaç dels Solells d’en Barril

Codi vial

211

Codi DARP

00125

Descripció

Des de la Carretera de Santa Pellaia GI-664 (Km 2,5) al camí del Coll
de Llumeneres (alçada la Placeta d’en Barril) passant per la Font del
Ganso. Part del tram del camí correspon al terme de Cruïlles, Monells
i Sant Sadurní de l’Heura, caldrà gestionar l’actuació de forma
conjunta.
El vial discorre per la vessant sud de la carena principal del massís,
quedant a sotavent de la Tramuntana. En cas d’incendi en situació
sinòptica de nord, la presència d’una franja de vial pot oferir
oportunitats per a l’estratègia d’extinció.
Es va executar una franja de vial de 8 metres a alguns trams els anys
2010-2011.

Categoria

Secundari

Prioritat

Alta. Accés a zona d’alta freqüentació/risc. Connectivitat de la xarxa
bàsica.

Longitud (m)

2655,86 (Cassà: 1183,15; Cruïlles, Monells i St. Sadurní: 1472,71)

Estat del ferm

Requereix actuació de manteniment.

Actuacions
planificades

FERM - Arranjament del ferm en camins primaris i secundaris amb
repàs de cunetes i trencaaigües (any 2018)
FSV - Franja de seguretat de camins primaris i secundaris (any 2018)
FPV - Reducció de la fracció de cabuda coberta en franges de
protecció de vials (any 2018)
FPV - Estassada de sotabosc en franges de protecció de vials (any
2018)
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Nom

Camí del Coll de Llumeneres

Codi vial

212

Codi DARP

00038

Descripció

De la Placeta d’en Barril al Coll de Llumeneres. Aquest vial té
continuïtat cap a l’oest fins a la Carretera de Santa Pellaia GI-664 (Km
4,5) i cap a l’est fins al camí dels Metges (alçada Cementiri dels Jueus),
al present Pla es fa referència al tram que afecta més notòriament a
la connectivitat dels camins presents al municipi. Part del tram del
camí correspon al terme de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l’Heura,
caldrà gestionar l’actuació de forma conjunta. Al PPI del PPP les
Gavarres hi està projectada una franja de desacceleració que ocupa
la carena de la Creu de les Monges a la Plana d’en Castelló, coincident
amb el traçat d’aquesta via.
Al PPI del PPP les Gavarres està classificat com a camí principal a nivell
de massís, hi ha planificada una franja de vial.

Categoria

Secundari

Prioritat

Alta. Accés a punt d’aigua. Accés a zona d’alta freqüentació/risc.
Connectivitat de la xarxa bàsica.

Longitud (m)

1832,35 (Cassà: 1125,1; Cruïlles, Monells i St. Sadurní: 707,25)

Franja de protecció

No en disposa. Planificada franja de 10 metres.

Estat del ferm

Requereix actuació de manteniment. Prevista una millora important
del ferm pel DARP pel 2016.

Actuacions
planificades

FERM - Arranjament del ferm en camins primaris i secundaris amb
repàs de cunetes i trencaaigües (any 2018)
FSV - Franja de seguretat de camins primaris i secundaris (any 2018)
FPV - Reducció de la fracció de cabuda coberta en franges de
protecció de vials (any 2018)
FPV - Estassada de sotabosc en franges de protecció de vials (any
2018)
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Nom

Enllaç Dues Rieres – Placeta d’en Barril

Codi vial

213

Codi DARP

00168

Descripció

De les Dues Rieres a la Placeta d’en Barril. Està dividit en dos trams,
un tram de camí secundari (Codi 213) i un tram de camí no accessible
a BRP (Codi 416). El tram del vial 213 inicia a les Dues Rieres i té 1.111
metres considerat secundari, a partir d’on la plataforma del camí
s’estreny i passa a ser no accessible a camions BRP fins a la Placeta
d’en Barril.

Categoria

Secundari. Precisa actuació per assegurar la caixa de pas de vial i els
sobre-amples necessaris.

Prioritat

Mitjana

Longitud (m)

1.111,43

Estat del ferm

Requereix actuació de manteniment.

Actuacions
planificades

FERM - Arranjament del ferm en camins primaris i secundaris amb
repàs de cunetes i trencaaigües (any 2018)
FSV - Franja de seguretat de camins primaris i secundaris (any 2018)

Nom

Camí dels Refugis

Codi vial

214

Codi DARP

00169

Descripció

Camí que limita els Refugis de les Gavarres a la seva banda sud-est.
Té una elevada freqüentació de vehicles. És una de les vies principals
de la zona dels Refugis. En cas d’evacuació, seria utilitzada per una
part important dels veïns per accedir a les vies d’evacuació
establertes. Limita una important zona vulnerable i de risc.

Categoria

Secundari

Prioritat

Alta. Accés a zona d’alta freqüentació/risc. Connectivitat de la xarxa
bàsica.

Longitud (m)

2294

Franja de protecció

No en disposa. Planificada franja de 10 metres.

Estat del ferm

Correcte

Actuacions
planificades

FERM - Arranjament del ferm en camins primaris i secundaris amb
repàs de cunetes i trencaaigües (any 2019)
FSV - Franja de seguretat de camins primaris i secundaris (any 2019)
FPV - Reducció de la fracció de cabuda coberta en franges de
protecció de vials (any 2016)
FPV - Estassada de sotabosc en franges de protecció de vials (any
2016)
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Nom

Camí del Mas Bassets

Codi vial

215

Codi DARP

00142

Descripció

Del camí dels Metges (alçada Casa Nova del Molí d’en Vilallonga) al
camí de la Casa Nova de Can Bota (alçada camps de Can Bota).

Categoria

Secundari

Prioritat

Mitjana

Longitud (m)

3142,97

Estat del ferm

Correcte

Actuacions
planificades

FERM - Arranjament del ferm en camins primaris i secundaris amb
repàs de cunetes i trencaaigües (any 2019)
FSV - Franja de seguretat de camins primaris i secundaris (any 2019)

Nom

Camí del Mas Pla

Codi vial

216

Codi DARP

00061

Descripció

Del Mas Pla a la Casa Nova de Can Bota passant per Ca n’Arbres i Can
Sardanes. És la continuació del camí del Puig Gros, definit com una de
les quatre vies d’evacuació dels residents als Refugis.
Al PPI del PPP les Gavarres està classificat com a camí principal a nivell
de massís, hi ha planificada una franja de vial.

Categoria

Secundari

Prioritat

Alta. Connectivitat de la xarxa bàsica.

Longitud (m)

4042,79

Franja de protecció

No en disposa. Planificada franja de 10 metres.

Estat del ferm

Correcte

Actuacions
planificades

FERM - Arranjament del ferm en camins primaris i secundaris amb
repàs de cunetes i trencaaigües (any 2019)
FSV - Franja de seguretat de camins primaris i secundaris (any 2019)
FPV - Reducció de la fracció de cabuda coberta en franges de
protecció de vials (any 2019)
FPV - Estassada de sotabosc en franges de protecció de vials (any
2019)
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Nom

Camí del Puig Gros

Codi vial

217

Codi DARP

00061

Descripció

De la Casa Nova de Can Bota al Puig Gros (Era de la Llaca). El camí
marca el límit municipal entre Cassà i Santa Cristina d'Aro, caldrà
gestionar l’actuació de forma conjunta. Aquesta pista és definida com
una de les quatre vies d’evacuació dels residents als Refugis. A la part
més septentrional, a l’Era de la Llaca, comunica amb el camí del
Matxo Mort, de gran importància estratègica ja que és coincident en
gran part amb la carena principal del massís, on hi ha executada una
àmplia franja de desacceleració.
Al PPI del PPP les Gavarres està classificat com a camí principal a nivell
de massís, hi ha planificada una franja de vial.

Categoria

Secundari

Prioritat

Alta. Connectivitat de la xarxa bàsica. Topografia: és una pista
carenera, pot oferir oportunitats per definir l’estratègia d’extinció.

Longitud (m)

2776,05

Franja de protecció

No en disposa. Planificada franja de 10 metres.

Estat del ferm

Requereix actuació d’arranjament.

Actuacions
planificades

FERM - Arranjament del ferm en camins primaris i secundaris amb
repàs de cunetes i trencaaigües (any 2016)
FSV - Franja de seguretat de camins primaris i secundaris (any 2016)
FPV - Reducció de la fracció de cabuda coberta en franges de
protecció de vials (any 2016)
FPV - Estassada de sotabosc en franges de protecció de vials (any
2016)
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Nom

Camí del Matxo Mort

Codi vial

218

Codi DARP

00041

Descripció

Del camí dels Metges (alçada Descàrrecs d’en Geronès) al camí del
Puig Gros (Era de la Llaca). Té continuïtat cap a l’est fins a Can Sitges
pel Coll del Matxo Mort, al present Pla es fa referència al tram que
afecta més notòriament a la connectivitat dels camins presents al
municipi. La major part del camí correspon al terme de Cruïlles,
Monells i Sant Sadurní de l’Heura, caldrà gestionar l’actuació de
forma conjunta i assegurar-se que s’executen les tasques de
manteniment pertinents per tal que es garanteixi les condicions per
tal que el camí sigui transitable. Està definida com una de les quatre
vies d’evacuació dels residents als Refugis.
Al PPI del PPP les Gavarres està classificat com a camí principal a nivell
de massís, hi ha planificada una franja de vial, l’any 2009 s’hi va fer
una primera actuació. Hi ha projectada una franja de desacceleració
que ocupa la carena del Puig Gros al Puig d’Arques que és coincident
amb part del traçat d’aquesta via.

Categoria

Secundari

Prioritat

Alta. Accés a zona d’alta freqüentació/risc. Connectivitat de la xarxa
bàsica.

Longitud (m)

803,8 (Cassà: 90,88; Cruïlles, Monells i St. Sadurní: 712,98)

Franja de protecció

Requereix actuació de manteniment. Planificada franja de 10 metres.

Estat del ferm

Requereix actuació d’arranjament.

Actuacions
planificades

FERM - Arranjament del ferm en camins primaris i secundaris amb
repàs de cunetes i trencaaigües (any 2016)
FSV - Franja de seguretat de camins primaris i secundaris (any 2016)
FPV - Reducció de la fracció de cabuda coberta en franges de
protecció de vials (any 2016)
FPV - Estassada de sotabosc en franges de protecció de vials (any
2016)

116

Nom

Camí de la Capçana

Codi vial

219

Codi DARP

00162

Descripció

Del camí de Ca n’Arbres fins a la Rajoleria. Aquest vial té continuïtat
cap al sud-est, al terme de Llagostera. Entre la Rajoleria i Cal Guenyo
(Llagostera) requereix actuació d’obrir la caixa del camí, actualment
les branques d’arbrat adult dificultaria o impediria el pas de camions
BRP.

Categoria

Secundari

Prioritat

Mitjana

Longitud (m)

1749,35

Estat del ferm

Correcte

Actuacions
planificades

FERM - Arranjament del ferm en camins primaris i secundaris amb
repàs de cunetes i trencaaigües (any 2019)
FSV - Franja de seguretat de camins primaris i secundaris (any 2019)

Nom

Camí del Puig de l’Esquella

Codi vial

220

Codi DARP
Descripció

Del camí del Mas Bassets als camps de Can Cantallops passant per la
banda oest del Puig de l’Esquella.

Categoria

Secundari. Precisa actuació per assegurar la caixa de pas de vial i els
sobre-amples necessaris.

Prioritat

Baixa

Longitud (m)

1344,43

Estat del ferm

Requereix actuació de manteniment.

Actuacions
planificades

FERM - Arranjament del ferm en camins primaris i secundaris amb
repàs de cunetes i trencaaigües (any 2019)
FSV - Franja de seguretat de camins primaris i secundaris (any 2019)
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Nom

Camí del Puig del Castell

Codi vial

221

Codi DARP
Descripció

Del Mas Bassets als camps de Can Cantallops passant per la banda
oest del Puig del Castell.

Categoria

Secundari. Precisa actuació per assegurar la caixa de pas de vial i els
sobre-amples necessaris.

Prioritat

Mitjana

Longitud (m)

952,1

Estat del ferm

Requereix actuació de manteniment.

Actuacions
planificades

FERM - Arranjament del ferm en camins primaris i secundaris amb
repàs de cunetes i trencaaigües (any 2019)
FSV - Franja de seguretat de camins primaris i secundaris (any 2019)

Nom

Camí del Terme Gros

Codi vial

222

Codi DARP
Descripció

Del camí de la Capçana al Terme Gros. Aquest vial té continuïtat cap
a l’oest, al terme de Llagostera, i connecta amb la carretera C-65.

Categoria

Secundari

Prioritat

Mitjana

Longitud (m)

489,51

Estat del ferm

Correcte

Actuacions
planificades

FERM - Arranjament del ferm en camins primaris i secundaris amb
repàs de cunetes i trencaaigües (any 2019)
FSV - Franja de seguretat de camins primaris i secundaris (any 2019)
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Nom

Camí de Ca n’Arbres

Codi vial

223

Codi DARP

00161

Descripció

De la carretera C-65 (Polígon Industrial El Trust) fins al camí del Mas
Pla.

Categoria

Secundari

Prioritat

Mitjana

Longitud (m)

2116,17

Estat del ferm

Correcte

Actuacions
planificades

FERM - Arranjament del ferm en camins primaris i secundaris amb
repàs de cunetes i trencaaigües (any 2019)
FSV - Franja de seguretat de camins primaris i secundaris (any 2019)

Nom

Carretera de Cassà a Matamala

Codi vial

224

Codi DARP

00154

Descripció

Del carrer del Castell fins a la carretera de Santa Pellaia GI-664 (alçada
camí de les Dues Rieres). Pavimentat en tot el seu recorregut.

Categoria

Secundari

Prioritat

Mitjana

Longitud (m)

2594,3

Estat del ferm

Correcte

Actuacions
planificades

FERM - Arranjament del ferm en camins primaris i secundaris amb
repàs de cunetes i trencaaigües (any 2019)
FSV - Franja de seguretat de camins primaris i secundaris (any 2019)
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Camins terciaris

Nom

Enllaç de Cal Porré

Codi vial

301

Codi DARP

00170

Descripció

De la carretera de Santa Pellaia GI-664 (Km 0,5) al camí de Cal Porré
(alçada dipòsit).

Categoria

Terciari

Prioritat

Baixa

Longitud (m)

835,46

Estat del ferm

Correcte

Actuacions
planificades

FERM - Arranjament del ferm en camins terciaris i camins no
accessibles a BRP (any 2019)
FSV - Franja de seguretat de camins terciaris i camins no accessibles a
BRP (any 2019)

Nom

Camí de Can Vilallonga 2

Codi vial

302

Codi DARP

00158

Descripció

Del camí dels Metges (Km 1,6) al camí de les Dues Rieres passant per
Can Vilallonga. Està dividit en dos trams, un tram de camí secundari
(Codi 208) i un tram de camí terciari (Codi 302). El tram del vial 302
inicia al Molí d’en Vilallonga, on la plataforma del camí s’estreny i
passa a ser camí terciari i finalitza a les Dues Rieres.

Categoria

Terciari. No es planificarà cap actuació per donar continuïtat al vial
302 amb categoria de camí secundari fins a les Dues Rieres degut a la
orografia del terreny i per tenir una prioritat baixa.

Prioritat

Baixa

Longitud (m)

870,49

Estat del ferm

Correcte

Actuacions
planificades

FERM - Arranjament del ferm en camins terciaris i camins no
accessibles a BRP (any 2019)
FSV - Franja de seguretat de camins terciaris i camins no accessibles a
BRP (any 2019)
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Nom

Camí de Can Palau

Codi vial

303

Codi DARP

00163

Descripció

Del camí del Mas Pla fins al camí de la Capçana. Requereix actuació
d’obrir la caixa del camí, actualment les branques d’arbrat adult
dificultaria o impediria el pas de camions BRP.

Categoria

Terciari

Prioritat

Baixa

Longitud (m)

1062,82

Estat del ferm

Correcte

Actuacions
planificades

FERM - Arranjament del ferm en camins terciaris i camins no
accessibles a BRP (any 2019)
FSV - Franja de seguretat de camins terciaris i camins no accessibles a
BRP (any 2019)

Nom

Camí de Can Palahí

Codi vial

304

Codi DARP
Descripció

Del camí de Sant Cristòfol (alçada Parc Art) fins a darrere Can Comes.

Categoria

Terciari

Prioritat

Baixa

Longitud (m)

734,15

Estat del ferm

Correcte

Actuacions
planificades

FERM - Arranjament del ferm en camins terciaris i camins no
accessibles a BRP (any 2019)
FSV - Franja de seguretat de camins terciaris i camins no accessibles a
BRP (any 2019)
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Nom

Camí de Can Roca de Llebrers

Codi vial

305

Codi DARP
Descripció

Inicia a la carretera C-250 i finalitza a Can Roca de Llebrers, on passa
a ser camí no accessible a BRP (Codi 421). Pavimentat en tot el seu
recorregut.

Categoria

Terciari

Prioritat

Baixa

Longitud (m)

1024,43

Estat del ferm

Correcte

Actuacions
planificades

FERM - Arranjament del ferm en camins terciaris i camins no
accessibles a BRP (any 2019)
FSV - Franja de seguretat de camins terciaris i camins no accessibles a
BRP (any 2019)

Nom

Camí del Mas Torrent

Codi vial

306

Codi DARP
Descripció

Inicia al camí de Cal Porré (Vial 205) i finalitza al PEG 1, al vial 408.

Categoria

Terciari

Prioritat

Alta. Connectivitat de la xarxa bàsica. Importància estratègica:
condueix al PEG 1, la millora de la via i, per tant, l’accés a vehicles
lleugers i BRP, pot oferir oportunitats per definir l’estratègia
d’extinció.

Longitud (m)

1091,61

Estat del ferm

Camí en molt mal estat amb un tram de vial desaparegut. L’actuació
suposarà una millora important quant a l’accessibilitat de la zona
compresa entre el camí de Cal Porré i el camí de Can Vilallonga.

Actuacions
planificades

FERM - Arranjament del ferm en camins terciaris i camins no
accessibles a BRP (any 2017)
FSV - Franja de seguretat de camins terciaris i camins no accessibles a
BRP (any 2017)
FERM - Arranjament del ferm de vials desapareguts o en molt mal
estat (any 2017)
FERM - Eliminació de vegetació per a l'arranjament de vials
desapareguts o en molt mal estat (any 2017)
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Camins no accessibles a BRP que requereixen d’actuacions de millora de l’accessibilitat de la xarxa
viària

Nom

Darrere Can Cassà

Codi vial

409

Categoria

No accessible a BRP

Prioritat

Baixa

Longitud (m)

954,58

Estat del ferm

Presenta un tram que dificulta l’accés a vehicles lleugers.

Actuacions
planificades

FERM - Arranjament del ferm en camins terciaris i camins no
accessibles a BRP (any 2018)
FSV - Franja de seguretat de camins terciaris i camins no accessibles a
BRP (any 2018)
FERM - Arranjament del ferm de vials desapareguts o en molt mal
estat (any 2018)

Nom

Enllaç Dues Rieres (tram no accessible a BRP)

Codi vial

416

Categoria

No accessible a BRP

Prioritat

Mitjana

Longitud (m)

382,43

Estat del ferm

L’eixamplament del vial milloraria considerablement la connectivitat
de la xarxa viària al sector.

Actuacions
planificades

FERM - Arranjament del ferm en camins terciaris i camins no
accessibles a BRP (any 2018)
FSV - Franja de seguretat de camins terciaris i camins no accessibles a
BRP (any 2018)
FERM - Eliminació de vegetació per a l'arranjament de vials
desapareguts o en molt mal estat (any 2018)
FERM - Eixamplament del ferm (any 2018)
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Nom

De la Casanova a Puig Narius, sota Refugis

Codi vial

417

Categoria

No accessible a BRP

Prioritat

Baixa

Longitud (m)

2684,28

Estat del ferm

La vegetació ha anat ocupant la caixa de vial que complica
considerablement l’accessibilitat a vehicles lleugers.

Actuacions
planificades

FERM - Arranjament del ferm en camins terciaris i camins no
accessibles a BRP (any 2019)
FSV - Franja de seguretat de camins terciaris i camins no accessibles a
BRP (any 2019)
FERM - Eliminació de vegetació per a l'arranjament de vials
desapareguts o en molt mal estat (any 2019)

Nom

Camí de Can Cantallops

Codi vial

418

Categoria

No accessible a BRP

Prioritat

Mitjana

Longitud (m)

1231,81

Estat del ferm

La vegetació ha anat ocupant la caixa de vial que complica
considerablement l’accessibilitat a vehicles lleugers. Es proposa el seu
eixamplament per tal de millorar la connectivitat de la xarxa viària.

Actuacions
planificades

FERM - Arranjament del ferm en camins terciaris i camins no
accessibles a BRP (any 2019)
FSV - Franja de seguretat de camins terciaris i camins no accessibles a
BRP (any 2019)
FERM - Eliminació de vegetació per a l'arranjament de vials
desapareguts o en molt mal estat (any 2019)
FERM - Eixamplament del ferm (any 2019)
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Nom

Camí de Serra Llarga

Codi vial

419

Categoria

No accessible a BRP

Prioritat

Baixa

Longitud (m)

2578,12

Estat del ferm

La vegetació ha anat ocupant la caixa de vial que complica
l’accessibilitat a vehicles lleugers.

Actuacions
planificades

FERM - Arranjament del ferm en camins terciaris i camins no
accessibles a BRP (any 2019)
FSV - Franja de seguretat de camins terciaris i camins no accessibles a
BRP (any 2019)
FERM - Eliminació de vegetació per a l'arranjament de vials
desapareguts o en molt mal estat (any 2019)

Nom

Enllaç Camí de Serra Llarga

Codi vial

420

Categoria

No accessible a BRP

Prioritat

Baixa

Longitud (m)

979,55

Estat del ferm

La vegetació ha anat ocupant la caixa de vial que complica
l’accessibilitat a vehicles lleugers.

Actuacions
planificades

FERM - Arranjament del ferm en camins terciaris i camins no
accessibles a BRP (any 2019)
FSV - Franja de seguretat de camins terciaris i camins no accessibles a
BRP (any 2019)
FERM - Eliminació de vegetació per a l'arranjament de vials
desapareguts o en molt mal estat (any 2019)
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2. Punts d’aigua amb hidrant destinats a la prevenció d’incendis
Codi

DH1

Nom identificació

Dues Rieres

Tipus

Dipòsit metàl·lic amb hidrant. Apte per helicòpters

Capacitat

120 m3

Any execució

1999

Propietat

Diputació

Emplenat automàtic

No

Coordenada X

493901

Coordenada Y

4637669

Informació
complementària i
criteris que no
compleix segons la
Guia Tècnica

Disposa de lona per tal d’allargar-ne la vida útil
Segons els criteris establerts al document Procés de racionalització de la
xarxa de punts d’aigua per a prevenció d’incendis forestals a les comarques
de Girona (2011), es preveu que es substitueixi per un dipòsit de formigó
Segons la Guia tècnica: Característiques dels punts d’aigua de la xarxa bàsica
d’incendis forestals (2012):
- Criteris d’accés per mitjans terrestres: A les proximitats de la connexió de
càrrega s’hi troba una cruïlla de camins que permet l’estacionament d’un
camió, no obstant, cal fer-ne un manteniment ja que es troba en mal estat i
amb el temps podria esdevenir impracticable.
- El punt de càrrega no disposa de zona de protecció pels mitjans terrestres.
Segons la Guia tècnica, les dimensions de la zona de protecció en el cas de
terrenys amb un pendent entre el 20 i el 40% amb model de combustible 7,
com és el cas, és de 35 metres. A l’interior de la zona de protecció dels punts
de càrrega dels mitjans terrestres la vegetació ha d’estar tractada, amb una
restricció del sotabosc important i una aclarida de l’arbrat fins al 35% del
recobriment. Les condicions tècniques en les àrees de baixa càrrega com
aquestes queden establertes per l’annex 2 del Decret 123/2005.
- Cal fer tasques d’emplenat ja que en el moment de la revisió es trobava
aproximadament al 75% de la seva capacitat i, per tant, la làmina d’aigua es
situava a més d’un metre de fondària de les parets del dipòsit, el mínim al
qual ha de situar-se.
- Criteris de senyalització: No hi té pintat un arlequinat vermell i blanc a la
part superior. Caldria substituir el cartell informatiu i d’avís a la població ja
que actualment és il·legible.
- Criteris per la instal·lació de la tanca perimetral: No disposa de tanca
perimetral.

Actuacions
planificades

ZPPA - Estassada de matoll i eliminació de restes entorn de dipòsits (any
2016)
CPA - Arranjament del camí d'accés als dipòsits (any 2016)
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Figura 28. Fotografia del Dipòsit de les Dues Rieres (DH1)

Figura 29. Fotografia de la senyalització de l’hidrant per mitjans terrestres del dipòsit DH1
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Dipòsits aptes per helicòpters a l’àrea d’influència del punt d’aigua DH1 Les Dues Rieres (5 Km)
Nom

Municipi

Comarca

Tipus

Coord. X

Coord. Y

Distància
en línia
recta

Cal Porré

Cassà S.

Gironès

Dipòsit amb
hidrant

491119

4637834

2.8 Km

Sant Cristòfol
del Bosc

Llambilles

Gironès

Dipòsit amb
hidrant

489824

4640000

4.7 Km

Can Castelló de
Dalt

Cruïlles, M.
i S.S.

Baix
Empordà

Dipòsit amb
hidrant

495698

4639298

2.4 Km

Els Metges

Cruïlles, M.
i S.S.

Baix
Empordà

Dipòsit amb
hidrant

497017

4639173

3.5 Km

Can Caçà

Cruïlles, M.
i S.S.

Baix
Empordà

Dipòsit amb
hidrant

498244

4639503

4.7 Km
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Codi

DH2

Nom identificació

Cal Porré

Tipus

Dipòsit de formigó amb hidrant. Apte per helicòpters

Capacitat

120 m3

Any execució

2013

Propietat

ADF Cassà

Emplenat automàtic

No

Coordenada X

491119

Coordenada Y

4637834

Informació
complementària i
criteris que no
compleix segons la
Guia Tècnica

Segons la Guia tècnica: Característiques dels punts d’aigua de la xarxa bàsica
d’incendis forestals (2012):
- Criteris d’accés per mitjans terrestres: A les proximitats de la connexió de
càrrega s’hi troba una cruïlla de camins que permet l’estacionament d’un
camió. Cal tenir present que en cas d’utilitzar-se, el mateix camió que estigui
fent la càrrega obstaculitzaria el pas a la pista.
- El punt de càrrega no disposa de zona de protecció pels mitjans terrestres.
Segons la Guia tècnica, les dimensions de la zona de protecció en el cas de
terrenys amb un pendent entre el 20 i el 40% amb model de combustible 7,
com és el cas, és de 35 metres. A l’interior de la zona de protecció dels punts
de càrrega dels mitjans terrestres la vegetació ha d’estar tractada, amb una
restricció del sotabosc important i una aclarida de l’arbrat fins al 35% del
recobriment. Les condicions tècniques en les àrees de baixa càrrega com
aquestes queden establertes per l’annex 2 del Decret 123/2005.
- Cal fer tasques d’emplenat ja que en el moment de la revisió es trobava
aproximadament al 50% de la seva capacitat i, per tant, la làmina d’aigua es
situava a més d’un metre de fondària de les parets del dipòsit, el mínim al
qual ha de situar-se.
- Criteris de senyalització: No hi té pintat un arlequinat vermell i blanc a la
part superior. No disposa de cartell informatiu i d’avís a la població.
- Criteris per a la protecció de la fauna: No disposa d’abeurador o aiguamoll
exterior al dipòsit ni de rampa inclinada per a la sortida dels animals.
- Criteris per la instal·lació de la tanca perimetral: No disposa de tanca
perimetral.

Actuacions
planificades

ZPPA - Estassada de matoll i eliminació de restes entorn de dipòsits
(any 2016)
CPA - Arranjament del camí d'accés als dipòsits (any 2016)

129

Figura 30. Fotografia del Dipòsit de Cal Porré (DH2)

Figura 31. Fotografia de la senyalització de l’hidrant per mitjans terrestres del dipòsit DH2
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Dipòsits aptes per helicòpters a l’àrea d’influència del punt d’aigua DH2 Cal Porré (5 Km)
Nom

Municipi

Comarca

Tipus

Coord. X

Coord. Y

Distància
en línia
recta

Dues Rieres

Cassà S.

Gironès

Dipòsit amb
hidrant

493902

4637669

2.8 Km

Sant Cristòfol
del Bosc

Llambilles

Gironès

Dipòsit amb
hidrant

489824

4640000

2.5 Km

Can Castelló de
Dalt

Cruïlles, M.
i S.S.

Baix
Empordà

Dipòsit amb
hidrant

495698

4639298

4.8 Km
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3. Punts Estratègics de Gestió
Codi

PEG 1

Nom identificació

Mas Torrent

Superfície

8,37 hectàrees

Descripció

Aquest PEG s’ha dissenyat per tal que ocupi una franja de baixa
càrrega de combustible entre la zona del passeig de Don Quixot i les
cruïlles dels vials 408, 411, 409 i 413 per combatre focs que
provinguin del sud del terme en situació amb vent de sud o ponent,
que són la majoria que històricament han cremat a la zona. La franja
s’ha allargat cap a l’oest fins als camps del Mas Torrent per tal que la
zona estratègica estigui ancorada a un espai obert, en cas que no es
fes així, l’incendi en arribar a la zona podria seguir propagant per la
vessant oest fins a trobar la zona de fort pendent darrere de Can
Cassà, on podria generar carreres ascendents fins al Puig Germà i
l’inici del vial de les Dues Rieres, on s’hi troba una concentració
d’habitatges.

Importància
estratègica

Aquesta zona és clau ja que en cas d’incendi provinent del sud seria
el pas natural per on l’incendi propagaria i on podria augmentar la
seva intensitat i el seu potencial. Al sud d’aquesta infraestructura
trobem el Puig de la Ruda i el Puig Segalar, els quals formen dues
carenes que podrien augmentar la velocitat de l’incendi. A l’oest
d’aquests s’hi pot trobar l’espai obert conformat pels camps del Mas
Torrent i Can Cassà i a l’est i estenent-se fins a l’alçada del Molí d’en
Vilallonga s’hi pot trobar els terrenys de la finca de Can Vilallonga,
amb explotació de suro, amb una gestió forestal activa i que
mantenen una estructura forestal adevesada, amb una FCC de l’estrat
arbori menor al 50% i de l’estrat arbustiu i herbaci inferior al 30%. Així
doncs, tant per qüestions d’orografia com de combustible, es
canalitzaria l’incendi cap a aquest espai intermedi on s’hi ha dissenyat
la infraestructura.
L’arribada de l’incendi a aquesta zona ha de frenar la seva propagació
i reduir la capacitat de generació de focus secundaris que més
endavant podrien ascendir a alta intensitat. Altrament, la cruïlla de
camins a la que es fa referència és un espai que crea oportunitats de
carrera a l’incendi, per tant, és important també pel compliment dels
objectius establerts per la infraestructura.

Actuacions
planificades

PEG - Reducció de la fracció de cabuda coberta en PEG (any 2018)
PEG - Estassada de sotabosc en PEG (any 2018)
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Codi

PEG 2

Nom identificació

Puig Germà

Superfície

10,16 hectàrees

Descripció

Aquest PEG s’ha dissenyat per combatre focs en situació amb vent de
sud o ponent, que són la majoria que històricament han cremat a la
zona i per fer combatre focs topogràfics ascendents. No obstant això
també frenaria la propagació d’incendis ascendents provinents de
l’indret de les Dues Rieres.

Importància
estratègica

L’arribada d’un incendi a aquesta zona significa que el foc ha
sobrepassat els espais oberts (camps) i les infraestructures de
prevenció existents o bé que ha iniciat entre aquestes i el PEG; en
aquests casos significa que el foc crema a alta intensitat, que hi ha
presència de focus secundaris i/o una alta disponibilitat del
combustible per poder-les sobrepassar. Cal fer palès que la ubicació
del PEG, a la part alta d’una carena, representa que l’arribada d’un
front en aquest punt seria en comportament ascendent i, per tant, a
major intensitat. Conseqüentment cal remarcar que el PEG és de gran
importància estratègica ja que ha de permetre reduir la capacitat de
generar carreres de capçades (o en cas de la seva arribada, que no
trobin prou densitat de copes com per mantenir-se) i ha de minorar
la capacitat de llançament de focus secundaris a la següent vessant,
el qual n’augmentaria en gran mesura el territori potencial.
Complementàriament destacar que tant en el cas de l’arribada d’un
incendi per la seva banda sud com est facilitaria la defensa de la
concentració d’habitatges que es troben a les proximitats de la
carretera GI-664, identificats com a la zona vulnerable Veïnat de
Matamala.

Actuacions
planificades

PEG - Reducció de la fracció de cabuda coberta en PEG (any 2018)
PEG - Estassada de sotabosc en PEG (any 2018)
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Codi

PEG 3

Nom identificació

Serramala

Superfície

25,09 hectàrees

Descripció

La ubicació d’aquest PEG permet donar resposta a incendis de vent
en situació de sud i ponent i, en menor mesura, en els que es
desenvolupin en situació de tramuntana provinents de l’indret de les
Dues Rieres; també permetrà oferir facilitats per combatre incendis
amb comportament topogràfic i incendis de convecció.
S’ubica a l’inici de la Serramala, a la part alta de la carena que enllaça
el Puig Narius amb la zona on inicia la concentració d’habitatges
identificats com a zona vulnerable, els Refugis de les Gavarres, al seu
accés meridional del vial 101.

Importància
estratègica

Cal fer palès que la ubicació del PEG, a la part alta d’una carena,
representa que l’arribada d’un front en aquest punt seria en
comportament ascendent i, per tant, a una major intensitat.
Conseqüentment cal remarcar que és de gran importància estratègica
ja que ha de permetre frenar les carreres ascendents, reduir la
capacitat de mantenir les carreres de capçades i ha de minorar la
capacitat de llançament de focus secundaris a la següent vessant o bé
a la zona d’habitatges, el qual d’una banda augmentaria en gran
mesura el territori potencial i, de l’altra, multiplicaria la complexitat
de l’estratègia de l’operatiu.
Cal remarcar que el tractament silvícola d’aquesta zona per si sol no
representa una solució a la vulnerabilitat que actualment presenta la
zona dels Refugis de les Gavarres. Aquest PEG s’ha dissenyat com una
part de les actuacions que s’han d’executar de forma complementària
a la zona, entre aquestes n’hi ha de naturalesa i competència diversa.
Hi ha una sèrie d’actuacions que és necessari executar per tal de
reduir la capacitat d’un incendi d’esdevenir un GIF a aquest sector i
per poder fer front a un incendi que afecta a una zona d’interfase
urbano-forestal sense comprometre la seguretat de l’operatiu, dels
residents i de les infraestructures que s’hi troba. Entre aquestes:
manteniment de les franges de seguretat planificades als vials
propers; manteniment de les franges de baixa càrrega de combustible
incloses a la planificació a escala de massís; redacció i execució dels
Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestal de les finques circumdants
per assolir una estructura forestal menys vulnerable a patir incendis
d’alta intensitat; gestió forestal de les parcel·les incloses a l’àmbit dels
Refugis per reduir-ne la vulnerabilitat, tant les que estiguin
construïdes com les que no; redacció i execució de plans
d’autoprotecció, sent òptim la realització d’un pla únic que abasti tot
el sector.

Actuacions
planificades

PEG - Reducció de la fracció de cabuda coberta en PEG (any 2018)
PEG - Estassada de sotabosc en PEG (any 2018)
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Figura 32.

Mapa d’ubicació del PEG 1 (Mas Torrent)

Figura 33. Mapa d’ubicació del PEG 2 (Puig Germà)
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Figura 34. Mapa d’ubicació del PEG 3 (Serramala)
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3. Fitxa d’efectius i material de les ADF
Nombre d’efectius: 27 membres, entre propietaris forestals i voluntaris.

Material
Material de transmissions

Nombre

Observacions

Equips base
Equips mòbils
3
Instal·lades al vehicle
Equips portàtils
7
Material d’actuacions de prevenció
Desbrossadores manuals, de serra circular, de cadenes per a
tractor i de martells
Trituradores
Tragelles
Picadores de palla o restes vegetals
Buldòzers
Pala retro i pala de tractor
Subsolador Ripper
Torxa de degoteig
Material i màquines complementaries per a treballs de neteja
i esporga
Material d'actuació immediata
Grups autònoms (article 3.1 de l'Ordre de 2 de maig de 1995)
1
Màquines remolcades per tractor (article 3.2 de l'Ordre de 2 de
maig de 1995)
Equips portàtils (article 3.3 de l'Ordre de 2 de maig de 1995)
Motxilles (article 3.4 de l'Ordre de 2 de maig de 1995)
Motxilles portamànegues
1
Mànegues 25 DN (UNE 23/091) - mànegues 45 DN – mànegues 4 de 25 DN
70 DN
1 de 70 DN
Llances amb regulació de cabal i de tipus multiefecte
1
Ràcords 25 DN - ràcords 45 DN - ràcords 70 DN
Reduccions 70/45 - Reduccions 45/25
1 de 70/45
1 de 45/25
Tap 25 DN - tap 45 DN - tap 70 DN
Bifurcació 45 x 25 x 25 - bifurcació 70 x 45 x 45
Mangueta
Destrals
Pales
Magall Pulaski
2
Rastrell-aixada
2
McLeod
Xapo
Podall
Serra mecànica
Matafocs
Grup electrogen portàtil
Dipòsits d’aigua transportables en vehicles 4x4
1
Vehicles
137

Vehicle 4 x 4

1

Adquisició i col·locació de cabestanys manuals i cabestanys per
a vehicles 4 x 4, tractors i camions propis de l’ADF
Tractors
Camions de prevenció d'incendis

-
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-

Matrícula: GI-9208-BJ
Indicatiu: Cassà 401

4. Cartografia
S’adjunten els següents mapes:
Mapa de situació del municipi de Cassà de la Selva (1: 50.000)
Mapa d’infraestructures de prevenció d’incendis existents (1: 25.000)
Mapa d’elements de risc (1: 25.000)
Mapes d’actuacions planificades (3 mapes a 1: 10.000)
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