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Objectius: protegir les persones i garantir  el manteniment del territori i la seva biodiversitat

Responsables (Generalitat de Catalunya)
Departament d’Interior (Bombers de la Generalitat, Bombers voluntaris, Protecció Civil...)
Departament d’Agricultura, Ramaderia,  Pesca, Alimentació i Medi Natural 
(Subdirecció de Boscos, Serveis de Gestió i de Prevenció d’Incendis, Cos d’Agents Rurals, 
GPIF, Forestal Catalana) 
Departament de la Presidència, Delegacions del  Govern
Dept. de Governació i Relacions Institucionals
Servei Meteorològic de Catalunya, Institut Cartogràfic, etc. (Dept. de Territori i 
Sostenibilitat) 

Altres agents implicats:
ADF’s
Diputacions
Ens locals
Associacions i sindicats de pagesos i agricultors
Ciutadania i societat civil

Estratègia coordinada i actors
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1.   Evolució històrica dels incendis

Sèrie històrica dels incendis forestals: 
Distribució del nombre d'incendis i hectàrees forestals cremades. 
Període: Sèrie històrica (1970-2012)
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2012 ha estat un any molt complicat meteorològicament i pel que fa a la dinàmica d’incendis forestals 
anuals en què es va fer front a grans incendis ja abans de l’inici del període de la campanya:  incendis 
als Pirineus i a Girona (març-abril), Rasquera (maig), Garraf i Alt Penedès (juny) 

Destaquen els incendis forestals de l’Empordà a finals de juliol per la seva afectació 10.476 ha (8.729 
forestals i 1.746 no forestals) i danys als bens i a les persones (4 víctimes mortals).

2.   Antecedents
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Nivell 3

Activació Infocat:

La Direcció general de 
Protecció Civil va activar el Pla 
Infocat en 19 ocasions durant 
el 2012

Restriccions d’activitats en 
dies de risc extrem o elevat : 

La DG de Medi Natural i 
Biodiversitat va  establir 
restriccions a les activitats de 
més risc  23 dies en total, 
afectant a 16 massissos i dues 
rieres, així com les operacions 
de la sega en les hores de 
màxima insolació 



Àmbit de l’extinció:

Serveis realitzats durant el 2012 pels bombers de la Generalitat: 21.316 serveis (de 15 de juny a 30 de 
setembre). 

D’aquests, un total de 3.009 foren per extingir incendis de tot tipus (urbà, agrícola o forestal)

Àmbit de la prevenció:

Serveis realitzats durant el 2012 des l’àmbit de prevenció (Servei de prevenció d’incendis a i Cos d’Agents 
Rurals):

11.544 inspeccions, actuacions de prevenció  i de sensibilització en activitats i infraestructures 
generadores de perill

57.000 expedients de tramitació d’autoritzacions preceptives  per a la realització d’activitats 
generadores de perill en la franja del 500 metres al voltant de les zones forestals

Estadística 2012 d’incendis forestals i superfície afectada  (no inclou urbà ni agrícola): 747 incendis 
forestals amb uns superfície afectada de 15.025 ha forestals

2.   Antecedents

Serveis realitzats durant la campanya 2012
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3.   Previsió meteorològica, estat del territori i la vegetació i 
anàlisi del risc

Eines d’anàlisi, predicció i gestió del risc

Mapa de perill:
Perill d’ignició = facilitat d’inici 
d’incendi forestal

Mapa d’actuació Pla Alfa
a partir del mapa de perill diari s’estableix diàriament durant 
tot l’any, el nivell del Pla Alfa que correspongui a cada 
comarca, el qual determina el desplegament dels efectius de 
vigilància i la gestió de les activitats de perill

7



3.   Previsió meteorològica, estat del territori i la vegetació i 
anàlisi del risc
Evolució de la situació meteorològica 2012-2013 

Precipitacions del darrer hivern  2012 (mm i %) Precipitacions de la primavera actual  2013 (mm i %)
Març‐Abril Maig
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Hivern 2012 (mm i %)
Primavera 2012 (mm i %)
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gener 2013 abril 2013 maig 2013

gener 2012 abril 2012 maig 2012

L’índex de sequera ens assenyala la “sequera estructural”. Es calcula amb dades dia a dia, de temperatura i 
precipitació, i marca els nivells d’activitat que podem esperar,  pel que fa als incendis forestals. Gamma 
cromàtica propera al vermell indica més risc, i més propera al blau, menys probabilitat d’incendi forestal.
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3.   Previsió meteorològica, estat del territori i la vegetació i 
anàlisi del risc
Evolució del mapa de sequera  2012-2013 



Previsions campanya 2013

No esperem una campanya continua com la del 2012 o les dels anys 2005 o 1994

El perill de l’estiu resta molt condicionat per les condicions meteorològiques que es succeeixin des d’ara i 
durant el propi estiu. 

No obstant, amb les precipitacions acumulades i les previstes per als propers dies pot esperar-se un final 
de primavera amb una activitat d’incendis inferior a la de l’any passat, clarament marcat per la sequera. 
Tanmateix la precipitació primaveral afavoreix  també el creixement de la vegetació herbàcia.

Durant les properes setmanes, caldrà vigilar els dies ventosos o molt càlids  en què el perill podrà ser 
moderat o puntualment alt. Tot i la precipitació primaveral abundant, el risc sempre existeix, i si la calor 
arriba de forma sostinguda, pot afavorir incendis ràpids de combustible fi. Estarem amatents a les 
onades de calor i entrades de vent (principalment del nord i oest).

Calor+ absència de pluja = campanya de calor. Alerta amb la interfase urbana (pobles i urbanitzacions 
tocant al bosc, infraestructures i altres instal·lacions). Cal incrementar l’autoprotecció.

Es preveu una campanya de sega de cereal  amb molta palla i gra, raó per la qual s’intensificaran les 
accions de coordinació sindicats agraris, ADF i Departament.

3.   Previsió meteorològica, estat del territori i la vegetació i 
anàlisi del risc
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Eines de prevenció de la ignició

Inspecció i control activitats de risc: 3.751
Línies elèctriques:  1.595 
Xarxa viària i fèrria: 506
Cremes autoritzades: 24.011
Àrees recreatives:  995
Urbanitzacions: 526
Altres (abocadors, treballs forestals, etc.):129 

Normativa, autoritzacions,  limitacions en situació de risc elevat o extrem (tancaments de 
massissos, restriccions i recomanacions durant la campanya de la sega, control de cremes 
agrícoles

Campanyes preventives:  
borrissol del pollancre
campanya de la sega 
(Anoia, Bages, Conca de Barberà, 
Segarra, Solsonès,  Noguera i Urgell) 

4.   Estratègies de prevenció dels incendis 2013
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Investigació causes i  evolució estadística 
Investigació de les causes (2002-2012)
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4.   Estratègies de prevenció dels incendis 2013



Sensibilització ciutadana -campanyes preventives:  borrissol del pollancre, sega, altres

Sensibilització ciutadana: més de 900 actuacions  desenvolupades pel Cos d’Agents Rurals (escoles verdes, 
actuacions específiques d’informació i sensibilització per subsectors de risc, fires municipals)

3.   Estratègies de prevenció dels incendis 2013
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Sensibilització a la població

Reforçada a través formació Institut Seguretat Pública Catalunya per a associacions municipals
(81 nous voluntaris habilitats)

• Impressió 4000 pòsters per insistir en l’augment del risc d’incendis que implica l’ús petards o el 
fer fogueres durant la celebració de les revetlles.

•Sessions informatives adreçades a població d’urbanitzacions

La Direcció General de Protecció Civil encara el període de Campanya Forestal des de diferents 
vessants:
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3.   Estratègies de prevenció dels incendis 2013
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3.   Estratègies de prevenció dels incendis 2013

Importància : difusió missatge preventiu sobre risc incendi a 
Catalunya

Optimització : redifusió de la campanya del 2012

Suports: televisió , ràdio, premsa escrita i on line

Implicació ciutadania en avís a 112

Campanya coordinada 

Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona



Participació de la societat civil:  les Agrupacions de Defensa Forestal

4.   Estratègies de prevenció dels incendis 2013

ADF’s : 299

Municipis agrupats: 662

Superfície forestal: 
1.7 74.779 ha (89%)

Socis: 7.500

• Pla de reorganització de Repetidors de la Xarxa de Transmissions definitiu

• Programa de posicionadors dels vehicles i tractors de les ADF: 230 funcionant a l’estiu

• Formació a les ADF: Aprovat el Pla general de Formació i temaris dels cursos basics 
carnet verd i groc
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Eines per reduir la capacitat de propagació:

Infraestructures (camins, punts d’aigua  i franges de seguretat, perímetres de protecció prioritària)
Punts d’aigua: 57
Actuacions en 357 urbanitzacions

Actuacions en xarxa viària
Xarxa viària estratègica de prevenció d’incendis:  1.473 km
Xarxa viària de gestió forestal: 102 km

Actuacions silvícoles i silvopastorals (unitats certificades)
Actuacions silvícoles en àrees estratègiques:  1.600 hectàrees 
Actuacions silvícoles de millora de les masses:  11.064 hectàrees
Manteniment silvopastoral en zones estratègiques: 1.695 hectàrees
Cremes controlades (en pastures, pacs naturals o altres): 40 cremes (245,63 hectàrees)

Acords amb Diputacions i ens locals (subvencions  gestió forestal, plans de regeneració, etc.)

4.   Estratègies de prevenció dels incendis 2013
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Operatiu de prevenció

Personal
Dept. Agricultura

Agents rurals:   505 
Guardes de reserva 19
Personal de comunicacions:   43
SIG:  1

Reforç a la campanya
Personal de comunicacions: 6
SIG:  2

ADF’s: 7.500 

Mitjans aeris: 1 helicòpter per a les tasques de vigilància i dissuasió

Altres equipaments: dispositius de vigilància mòbil (patrulles CAR, Diputacions, 
equips campanyes específiques borrisol, sega etc.)  

4.   Estratègies de prevenció dels incendis 2013
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Evolució de la massa forestal i 
del mercat dels productes fustaners

L’increment de la superfície arbrada
a Catalunya ha estat continu des de la dècada de 1970.
Aquest increment coincideix amb l’èxode rural i
l’abandonament de l’activitat agrària.
Només en el darrer decenni han passat  a forestals 
més de 140.000 has agrícoles

4.   Estratègies de prevenció dels incendis 2013

Anàlisi del cost de gestió i dèficit  entre 
aquest i el preu que es paga per tn al mercat 
per la fusta:

L’evolució dels salaris des d’aquesta mateixa dècada 
dels 70 a l`àmbit forestal ha estat d’augment, continu 
,cosa que incideix directament en els costos dels 
aprofitaments. Avui en dia per fer front a un jornal 
forestal es necessiten 6 tn de fusta de diàmetre apte 
per a serra
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Eines de planificació territorial i dinamització dels aprofitaments del bosc 

Pla general de política forestal 

4.   Estratègies de prevenció dels incendis 2013

Facilitar la mobilització de recursos forestals,
apostant per la simplificació administrativa de les
autoritzacions

Millorar la coherència, coordinació i eficiència de 
l’exercici de l’administració forestal al territori

Establir les prioritats de la política i del sector 
forestal de Catalunya i facilitar una gestió més 
eficient dels recursos públics disponibles

(PGPF)

Pla d’Ordenació dels Recursos 
Forestals (PORF)

IOF (PSGF, 
PTGMF, POF)

TERRENY FORESTAL l (finca, forest..)

Llibre de 
Referents 
Tècnics

Plans Municipals o 
Supramunicipals
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Eines de planificació territorial i dinamització dels aprofitaments del bosc 

Taula de biomassa: s’inscriu en el marc de la Taula Intersectorial Forestal.
L’objectiu és acostar el sector primari al mercat de la biomassa i desenvolupar
una nova estratègia per activar aquest mercat i obrir-lo al sector forestal,
agroindustrial i turístic així com al món científic i de la recerca aplicada.

Dinamització dels aprofitaments: reducció del combustible
La gestió forestal és imprescindible però només és possible si és rendible
Incidir en la construcció d’infraestructures
No “penalització dels aprofitaments” a nivell d’opinió publica i a nivell normatiu
Gestió mitjançant la diversificació de fórmules de planificació
Innovació les fórmules d’oferta pública de fusta
Inventiu a la mobilització mitjançant les fórmules associatives i garantint un preu mínim per a la propietat
Alternatives d’indústries que permetin obtenir el màxim rendiment de cada fracció de fusta

Normativa: Actuació derivada de la Llei d’Intervenció Ambiental : 353 actuacions
Regulació dels diferents nivells de planificació en matèria de prevenció d’incendis
Ampliació de les franges de protecció al conjunt de les edificacions en l’àmbit forestal
Adequació d’activitats al perill real diari d’incendis i no únicament a períodes preestablerts
Consideració de les infraestructures de prevenció d'incendis com a infraestructures d’utilitat pública
Actualització dels condicionants de prevenció d’incendis als treballs forestals (biomassa)
Regulació de les agrupacions de defensa forestal

4.   Estratègies de prevenció dels incendis 2013



5. Campanya 2013 – Planificació, coordinació d’efectius  
Operatiu d’extinció

Balanç dels serveis de la campanya forestal 2012

Durant la Campanya Forestal’12, els Bombers de la Generalitat van treballar en 21.316 serveis
(període de 15 de juny a 30 de setembre) 3.009 d’aquests serveis foren per extingir incendis de
vegetació (urbana, agrícola o forestal).
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Els Bombers també van col∙laborar en l’extinció d’incendis forestals al País Valencià, que foren excepcionals, i els més 
grans des del 1994
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Total serveis dels Bombers del 15 de juny al 30 de setembre de 2012: 21.316
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Campanya Forestal 2012 – l’incendi de l’Alt Empordà

Fou el més important de la passada Campanya Forestal, tant per la seva afectació en superfície (10.476 Ha), com
per la seva afectació personal (4 víctimes mortals).

23

L’incendi de l’Alt Empordà va ser una emergència nacional i va comptar amb la col·laboració de tots els agents implicats 
en combatre els incendis

La resposta operativa dels Bombers, en la coordinació, gestió i extinció de l’incendi, va posicionar de nou els Bombers de
la Generalitat com un referent a l’exterior, en l’àmbit de l’extinció d’incendis forestals.

La resposta col·lectiva dels ciutadans va ser clau, mitjançant la difusió de la informació a la població emprant també les
xarxes socials per difondre consells de seguretat, informació de serveis, etc.
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Operatiu d’extinció



Resposta Operativa dels Bombers de la Generalitat 

24

Ràtio Bombers Generalitat:

• 1 bomber per cada 1212 habitants a Catalunya (excloent ciutat Barcelona)
• 1 bomber per cada 1689 habitants a Espanya

Anticipació permet acostar més mitjans operatius a les zones amb més risc d’incendi forestal.
Amb aquesta acció diària, comptem amb més contundència en el primer atac a l’incendi i
evitem que l’incendi esdevingui un GIF (Gran Incendi Forestal)

prioritzar estratègies
davant incendi forestal

salvament
persones

salvament
béns

Extinció
incendi
forestal
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Bombers de la Generalitat: estratègia diària
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anticipació: gràcies a la mobilització de recursos

anàlisi i estudi diaris situació risc incendi

anticipació + anàlisi diaris = contundència en el primer atac a
l’incendi

Coordinació des de la Sala Central de Bombers, permet

proactivitat:

treball conjunt amb altres cossos

anticipació
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Operatiu d’extinció



Campanya Forestal 2013: operatiu especial DG Protecció Civil

26

Operativa:

CECAT (Centre de Coordinació Operativa de Catalunya): dispositiu preventiu permanent 24h/7dies setm.
Especial èmfasi hores insolació i modulable per adaptar capacitat reactiva a l’augment de risc.

Millores ampliació dispositiu assistència psico‐social a la població afectada, reforç ús xarxa RESCAT

Unitat Mòbil de Protecció Civil: vehicle que funciona com un Centre de Coordinació CECAT in situ.
Operatiu 24h. Possibilitat vídeoconferències amb sala CECAT Barcelona. Previsió incorporació
simuladors temps real dels riscos en emergències per incendis forestals.

Telèfon 112:

L’any 2012 va atendre 26.590 trucades
relatives a incendis forestals
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Presència del Departament d’Interior a la xarxes socials: nova línia fortament treballada

El conjunt perfils de Twitter d’Interior ja supera els 100.000 seguidors (a 24.05.2013)

@bomberscat: 19.025 seguidors @transit:  21.068 seguidors

@emergenciescat: 34.857 seguidors @112: 8.490 seguidors

@mossoscat: 14.621 seguidors @ispccat: en funcionament des del 24 de maig

També comptes al Canal YouTube (Bombers), i Facebook (Mossos d’Esquadra i Protecció Civil)

Novetat: aplicació APP de Gencat que incorpora canal de Protecció Civil

per a enviament missatges Push

27

5. Campanya 2013 – Planificació, coordinació d’efectius  
Operatiu d’extinció

Presència del Departament d’Agricultura a les xarxes socials:

@agriculturacat: actualització mapa de risc diari, avisos ede tancaments de 
massissos i restricció d’altres activitats de risc

facebook.com/agriculturacat



Campanya Forestal 2013: parcs de Bombers i columnes mòbils

R
egió 

Em
ergències

Funcionaris

Voluntaris

Estiu

Total

C
olum

na M
òbil

Centre 10 11 0 21 1

Girona 19 9 2 30 1

Lleida 8 26 0 34 1

Metropolitana Nord 11 11 1 23 1

Metropolitana Sud 10 9 1 20 1

Tarragona 8 7 1 16
1

Terres de l’Ebre 7 4 1 12

TOTAL 73 77 6 156 6
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Bombers de la Generalitat: punts de guaita de la DG Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments

29

Regions d’Emergència Punts de guaita

Girona 12
Centre 8
Lleida 11

Tarragona 8
Terres de l’Ebre 9

Metropolitana Nord 5
Metropolitana Sud 3

TOTAL 57*

* A les Regions d’Emergències de Girona (1), Tarragona (2) i Metropolitana Nord (1) es compta amb càmeres de vigilància

29
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Campanya Forestal 2013: punts de vigilància DGPEIS, Patronat Collserola i Diputació 
Barcelona

Punts de vigilància:

Punts de guaita DGPEIS

Càmeres vigilància DGPEIS

Patronat Collserola

Diputació Barcelona

30
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Campanya Forestal 2013: dotació de personal Bombers de la Generalitat

31

* Dades a 3 de maig de 2013

REGIONS Bombers 
funcionaris

Bombers 
voluntaris EPAF Altre 

personal

Total
Dotació 

ordinària

Total 
dotació 

Campany
a Forestal 

(inclou  
Guaites) 

TOTAL 
Dotació 

Ordinària

EMERGÈNCIES +

Reforç

Centre 272 247 8 21 548 114 662

Girona 462 235 10 28 735 178 913

Lleida 285 740 26 1.051 112 1.163

Metropolitana Nord 431 464 7 34 936 121 1.057

Metropolitana Sud 364 294 3 28 689 108 797

Tarragona 293 245 4 35 577 102 679

Terres de l’Ebre 172 104 4 3 283 90 373

Vall d’Aran 107 107 107

Especialistes GRAE-
GRAF - Aeroport 168 168 168

Serveis Centrals 70 52 159 281 71 352

TOTAL 2.517 2.488 36 334 5.375 896 6.271*
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Dades sobre superfície forestal cremada per mesos darrera dècada (2003-2012)
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Campanya Forestal 2013: mitjans aeris 

33

Aquests  mitjans aeris es poden veure complementats amb la disponibilitat de mitjans aeris de la UME (Unidad Militar de Emergencias)

31 Mitjans aeris amb base a Catalunya

12 Helitancs 1.200 l aigua i 90 escumogen D’aquests, 2 específicament preparats per helitransport 
personal+ bumby bucket

5 Helicòpters Comandament equipats amb bamby bucket de 400 l

2 Helicòpters de Rescat Tasques de rescat amb grua

2 Helicòpters polivalents Tasques de coordinació i recepció d’imatges (1 càmera + 1 
grua)

2 Helicòpters polivalents Tasques de coordinació i suport d’imatges

2 Avió de Vigilància i Atac (AVA) 
Amfibi

3.200 l aigua i 300 escumogen

2 AVA 3.200 l aigua i 50 escumogen

2 AVA Amfibi 3.200 l aigua i 300 escumogen Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

2 AVA 3.200 l aigua i 50 escumogen Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

4 Mitjans aeris amb base fora de Catalunya

1 AVA 3.100 litres Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Son Bonet (Eivissa)

3 Hidroavions amfibis 5.500 litres Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Saragossa (3)

35 mitjans aeris destinats a la Campanya Forestal 2013
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Bases operatives dels mitjans aeris
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Flota mòbil dels Bombers de la Generalitat
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Flota mòbil per tipologia de vehicles

Autobraç articulat (ABA) 1 Furgó Rescat en medi Aquàtic (FRA) 2

Autoescala automàtica (AEA) 29 Furgó de Rescat de Muntanya (FRM) 1

Autoescala semiautomàtica (AES) 3 Furgó de Risc Químic (FRQ) 5

Ambulància (AMB) 8 Furgó de salvament Apícola (FSA) 2

Bomba Forestal Lleugera (BFL) 3 Furgó de Salvaments Varis (FSV) 30

Bomba Forestal Pesant (BFP) 41 Unitat de Càrrega (UCA) 20

Bomba Nodriça Pesant (BNP) 22 Unitats Especials (UE) 10

Bomba Rural Lleugera (BRL) 4 Unitat de Personal i Càrrega (UPC) 225

Bomba Rural Pesant (BRP) 202 UPC Lleugera (UPCL) 63

Bomba Urbana Lleugera (BUL) 35 Unitat de Punt de Trànsit (UPT) 9

Bomba Urbana Pesant (BUP) 29 Unitat de Suport Logístic (USL) 22

Centre Comandament Bombers (CCB) 1
Unitat de Transport de Personal (UTP) 7

Furgó Equips Respiratoris (FER) 3

Total vehicles flota mòbil                           777

Vehicles intervenció directa en incendis forestals

Vehicles de suport, logística i trasnport de personal



6. Pressupost i  recursos humans Campanya Forestal 2013

36

Total personal coordinat pel Govern Generalitat Catalunya
Departament d’Interior Departament d’Agricultura

6.271
dotació total DGPEIS

112
DG Protecció Civil

723
Voluntaris Protecció Civil

576
Dept Agricultura, Sub. Gral. Boscos ,

Cos Agents Rurals
i reforç ( Forestal Catalana)

7.500 
Membres Agrupacions Defensa Forestal

15.182 persones
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Inversió total de la Campanya Forestal 2013:  36,7 M€


