
 

 

 
 
 
 
 
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER CATALUNYA SANT POL 
DE MAR A DEBATRE EN EL PLE MUNICIPAL DE JULIOL DE 2019 SOBRE LA 
“PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS” 
 
L’incendi a la Ribera d’Ebre que es va declarar el 26 de juny i que va ser extingit  
l’1 de juliol va afectar, segons les dades dels agents rurals, 5.046 les hectàrees de la Ribera 
d'Ebre, del Segrià i de les Garrigues. El municipi més afectat va ser Flix (Ribera d'Ebre), on es 
van cremar 3.073 hectàrees de superfície, després Vinebre (Ribera d'Ebre) amb 642,73 ha, 
Maials (Segrià) amb 573,85, Llardecans (Segrià) amb 281,83, la Palma d'Ebre (Ribera d'Ebre) 
amb 220,81, la Torre de l'Espanyol (Ribera d'Ebre) amb 130,57, Bovera (Garrigues) amb 79,35 
i la Granadella (Garrigues) amb 43,36. 
 
El foc va poder ser extingit gràcies a la gran professionalitat de les noranta dotacions terrestres 
i la quinzena de dotacions aèries dels Bombers de la Generalitat. Els mitjans (vehicles 
autobomba, dotacions del Grup d’Actuacions Forestals GRAF, vehicles de suport i 
comandament i helicòpters) es van veure complementats per l’excel·lent tasca d’agents rurals, 
Mossos d’Esquadra i les nou unitats de la UME. 
 
A més de les conseqüències ecològiques que per l’entorn comporten aquests gran incendis, 
les conseqüències materials pels habitants de les zones cremades, especialment agricultors i 
ramaders, són nefastes, comportant en molts casos, l‘eliminació substancial dels seus mitjans 
per desenvolupar la seva activitat econòmica o agrícola. 
 
Hem de partir de la base que Catalunya és un país de boscos. L’institut d’Estadística de 
Catalunya indica que la superfície forestal de Catalunya és de 2.054.774 hectàrees, el 64% del 
total (un 35% de la qual són boscos en sentit estricte). Dels anys seixanta a l’actualitat hem 
doblat aquesta superfície, passant d’un 35% de superfícies forestal a més del 60% i essent 
l’expansió de la superfície forestal d’una intensitat molt gran. Aquesta expansió, iniciada als 
anys seixanta, es deu especialment al canvi de model energètic pel qual se substitueixen els 
combustibles i materials forestals -fusta, llenya, carbó- pels combustibles fòssils -petroli, gas- i 
al fet que ha variat l’ús del sòl, disminuint el sòl agrícola. 
 
Els incendis forestals són un fenomen complex on interaccionen factors socials, ambientals i 
econòmics. La manca de rendibilitat dels aprofitaments silvopastorals comporta una 
densificació dels boscos que les fa molt vulnerables als incendis d’alta intensitat, pel fet que 
els nostres boscos constitueixen una acumulació de combustible incontrolable, amb un 
enorme potencial de virulència energètica. Estan plens de combustible vegetal, amb una 
elevada capacitat de propagació. 
 
L’aprofitament sostenible dels recursos forestals dels boscos catalans permet el manteniment 
d’un sector econòmic estratègic pel territori. La millora tecnològica dels aprofitaments fusters i 
del mercat i el valor afegit dels productes forestals ha de garantir la rendibilitat dels treballs 
silvícoles i l’estabilitat del sector. En aquest sentit, la promoció del pasturatge del sotabosc i 
l’aprofitament de les pastures permet l’obtenció de rendes i també la reducció del risc 
d’incendis, la millora de la salut i vitalitat dels ecosistemes forestals així com de la qualitat 
paisatgística.  
 



 

 

La realitat, però, ens indica que la gestió dels boscos no és econòmicament rendible. Els 
propietaris privats reclamen més inversions públiques per poder tirar endavant unes polítiques 
silvícoles més rendibles ja que no poden explotar tota la fusta que s’hauria d’extreure. 
 
La prevenció d’incendis, tan forestals com urbans, és competència dels municipis, tal com 
queda recollit al DECRET LEGISLATIU 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en els seus articles 66.3.c. i 67.c., aquest últim 
amb referència explícita a municipis de més de 20.000 habitants. Específicament, la 
responsabilitat dels municipis davant la prevenció dels incendis esta regulada amb 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 i el 
DECRET 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les 
urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.  
 
En la Llei 5/2003 es regula exactament en què consisteixen les mesures per prevenir, 
concretant les franges de seguretat de 25 metres, els hidrants i plans d’autoprotecció, d’entre 
d’altres mesures, i en el DECRET 123/2005 s’especifica com aplicar-ho en les urbanitzacions. 
Tant en la Llei com en el Decret, es concreta que algunes mesures com les franges, són 
responsabilitat dels propietaris, però ho pot realitzar l’Ajuntament i crear si ho creu oportú, una 
taxa o preu públic per fer front a la despesa. La falta de compliment d’aquesta normativa, 
sumat a la reducció progressiva de l’activitat agrícola i ramadera, l’abandonament progressiu 
de part de les pistes i vials en propietats rurals i la reducció de l’autogestió de part important de 
la neteja forestal de la micropropietat, està resultant en increments importants del risc de grans 
incendis. 
 
D’acord amb tot l’exposat, demanem que el Ple de l’Ajuntament de Sant Pol de Mar aprovi 
els següents acords: 
 
Primer.- Fer arribar, a través dels seus Consells Comarcals, el suport de l’Ajuntament a tots 
els municipis afectats,pels incendis forestals, que van patir les comarques de la Ribera d'Ebre, 
el Segrià i les Garrigues. 
 
Segon.- Instar a la Generalitat a consensuar amb els afectats un pla de xoc per tal de 
minimitzar, en la mesura de les possibilitats pressupostàries, les nefastes conseqüències 
econòmiques que l’incendi ha tingut pels habitants de les zones afectades. 
 
Tercer.- Declarar que cal fer front a l’amenaça dels incendis forestals amb responsabilitat i 
absoluta consciència de la gravetat de la situació. En aquest sentit, considerem que la lluita 
contra els incendis és un tema de poble i de país sobre el que hauríem de poder arribar a un 
acord general entre administracions, propietaris forestals, professionals i experts. 
 
Quart.- Instar als grups parlamentaris a aprovar al Parlament de Catalunya, la llei que creï 
l’Agència del Patrimoni Natural per tal de poder aglutinar la protecció, la planificació, la gestió, 
la restauració, la millora i l'estudi del medi natural de Catalunya. 
 
Cinquè.- Instar a la Generalitat de Catalunya a augmentar, en la mesura de les seves 
possibilitats, el pressupost destinat a la prevenció d’incendis forestals, i adoptar el compromís 
de fer-ho també a Sant Pol de Mar en futurs pressupostos. En aquest sentit, apel·lem a la 
responsabilitat política de tots els grups tan municipals com parlamentaris per fer-ho possible. 
 
Sisè.- Crear la taula local per a la gestió forestal i la prevenció d’incendis amb representants 
de les diverses associacions de veïns, associacions de propietaris, Bombers, ADF, Policia 



 

 

Local, grups municipals, l’àrea de gestió del Parc Natural de la Diputació de Barcelona, i del 
Consell Comarcal. 
 
Setè.- L’elaboració per part de l’Ajuntament d’una estratègia de gestió forestal assessorada 
per experts, tècnics, Bombers i ADF, prioritzant en temps i recursos la neteja i inversió en 
infraestructures de prevenció en aquelles zones boscoses l’estat de les quals impliqui un major 
risc d’incendis, arribant, quan s’escaigui, a acords amb propietaris i altres administracions que 
hi puguin tenir responsabilitat. En aquest sentit, emplacem a l’equip tècnic encarregat 
d’elaborar aquesta estratègia a prioritzar la neteja de les parcel·les adjacents a pistes i vials 
contemplats pels Plans d’Autoprotecció i els Plans d’Evacuació de les Urbanitzacions vigents. 
 
Vuitè.- Fomentar la sinergia entre propietaris, agricultors i ramaders per fomentar la 
sostenibilitat de la gestió forestal, arribant a acords amb propietaris i agricultors/ramaders per 
adaptar l’ús de micropropietats d’ubicació estratègica en la línia de l’estratègia de prevenció 
d’incendis forestals del municipi. 
 
Novè.- Establir recursos de gestió per a l’aprofitament econòmic de la biomassa sortint 
d’activitats de neteja forestal part de l’esmentada estratègia, contribuint a una major 
sostenibilitat econòmica de la mateixa. 
 
Desè.- Incrementar i fer difusió d’activitats d’educació ambiental i en prevenció d’incendis, 
enfocades als diferents nuclis urbans del municipi, col·lectius d’usuaris de l’entorn natural i a 
les diverses franges d’edat. 

 
 


