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Espadaler i Pelegrí fan un balanç positiu de 
la Campanya Forestal 2013 i alerten que 
encara hi ha risc d’incendi, especialment al 
terç sud 
 
 
 Una climatologia favorable i l’esforç humà del personal dels 

departaments implicats (Interior i Agricultura) i de les agrupacions de 
defensa forestal (ADF) permet tancar amb èxit la campanya forestal 
d’aquest estiu  
 

 Tot i que la campanya ha finalitzat, cal no abaixar la guàrdia davant 
d’episodis meteorològics extrems com podrien ser vents forts a la part 
sud de Catalunya 

 
 El Conseller Espadaler fet una especial menció “a la professionalitat de 

la capacitat de resposta de tots els agents humans i materials” que 
lluiten contra el foc, i “la coordinació estreta entre els diferents 
col·lectius i cossos” que intervenen en la prevenció i l’extinció dels 
incendis forestals 

 
 El conseller Pelegrí ha anunciat que demà es publica una ordre que 

regula els instruments d’ordenació forestal que afavorirà la prevenció 
d’incendis 

 
 
Els consellers d’Interior, Ramon Espadaler, i d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, han comparegut avui en 
Comissió al Parlament de Catalunya a petició del propi Govern per informar 
sobre el balanç de la campanya d’incendis forestals 2013. 
 
La campanya d’incendis forestals d’aquest estiu s’ha caracteritzat per una 
meteorologia amb temperatures moderades i lleugerament més plujosa que no 
ha complicat la situació. Aquesta climatologia favorable sumada al dispositiu de 
la Campanya 2013 i l’esforç humà del personal dels departaments d’Agricultura 
i d’Interior, permet tancar la campanya forestal amb un balanç positiu.  



        
 

 
Com és habitual durant el període de Campanya Forestal, la Direcció General 
de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DGPEIS) ha reforçat el seu 
dispositiu habitual de lluita contra els incendis forestals, tant pel que fa als 
recursos personals com materials. 
 
Segons ha valorat el Conseller Espadaler, “tanquem una campanya amb un 
balanç positiu si el comparem amb els darrers anys”. Espadaler també ha 
destacat “que no haguem hagut de lamentar cap víctima mortal i que el 
nombre d’hectàrees cremades sigui un dels més baixos de la darrera 
dècada”, comparable a les campanyes 2010 i 2011. 
 
Enguany, la campanya ha estat marcada per la priorització dels esforços en el 
període de màxim risc, que es van anar incorporant al dispositiu habitual de la 
DGPEIS de forma esglaonada fins a arribar al total de recursos disponibles 
precisament durant els mesos de màxim risc d’incendi forestal, a partir del mes 
de juliol. Espadaler ha destacat que “la modulació s’ha demostrat encertada, 
permetent-nos a cada moment que haguem pogut comptar amb els 
mitjans materials i humans necessaris i imprescindibles quan realment 
feien falta”.  
 
Per aquesta raó, i amb la previsió del risc d’incendi forestal que va fer el Cos de 
Bombers el passat mes d’agost, el Govern de la Generalitat va decidir ampliar el 
període de contractació de 709 auxiliars d’ofici forestal fins al 15 de setembre, 
tot responent al plantejament del Govern per a la Campanya Forestal 2013, que 
ja s’anunciava com a modulable, és a dir, adaptada sempre als condicionants 
meteorològics i de risc. En la mateixa línia, s’ha disposat del reforç en els 
mitjans aeris fins al 30 de setembre. 
 
Aquesta Campanya Forestal, els Bombers de la Generalitat han continuat 
apostant per l’estratègia de fer front els incendis forestals a través de l’atac 
contundent des del primer avís. Això significa un tren de sortida amb més 
dotacions terrestres i, sobretot, el suport dels mitjans aeris des del primer 
moment, per tal d’evitar que els conats vagin a més.  Un exemple clar el trobem 
a l’incendi d’Aiguamúrcia, on hi van treballar fins a 18 dotacions aèries. 
 
 
Campanya Forestal 2013: els mitjans aeris  
Els mitjans aeris prenen una especial importància en el dispositiu de Campanya 
Forestal, per moltes raons. Una d’elles és la disminució del temps d’arribada als 
incendis. Segons ha destacat el conseller Espadaler en la seva intervenció, 
“el 80% dels incendis que han estat atesos per un mitjà aeri, ho han estat 
en menys de 20 minuts” des de l’arribada de l’avís a la Sala Central de 
Bombers. El criteri de la seguretat ha estat un altre dels motius claus en el 
disseny de la campanya forestal i en la importància donada als mitjans aeris. 
Seguretat per a les persones, tant per a les participants en les tasques 
d’extinció dels incendis com a aquelles persones que s’hi poden veure 
involucrades perquè hi visquin a prop, per exemple. 



        
 

Millora de la gestió forestal 
Per la seva banda, el conseller Pelegrí ha destacat “els esforços que 
s'estableixen des de diferents àmbits per promoure la millora de la gestió 
forestal i els aprofitaments de la biomassa a través del nou Pla General de 
Política Forestal de Catalunya 2013-2020”. En aquest sentit, ha remarcat que 
el Govern esta alineat amb el concepte de bioeconomia promogut per 
l’Estratègia Forestal 2020 de la Unió́ Europea que identifica l’ús eficient i 
competitiu de la biomassa com un dels seus pilars. 
 
Pelegrí ha explicat que "la gestió ́ forestal garanteix la persistència de les 
masses forestals compatibilitzant-la amb l’aprovisionament de béns i 
serveis dels boscos i terrenys forestals de forma sostenible en el temps, 
tot afavorint la salut i la vitalitat dels ecosistemes forestals, el 
desenvolupament socioeconòmic del territori i la prevenció dels incendis".  
 
El conseller Pelegrí ha anunciat la propera presentació del Pla estratègic per 
promoure l’aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola a Catalunya 
que estan elaborant conjuntament Els Departaments d'Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural i d’Empresa i Ocupació, i que esta dirigit per 
un Grup de Treball Interdepartamental (GTI), amb la col·laboració del conjunt 
d’actors del sector. 
 
 
 
Dispositiu del Departament d’Interior 
 
Els incendis forestals més destacats d’aquesta Campanya Forestal 
La Campanya Forestal 2013 començava després d’un hivern sec i fresc seguit 
d’una primavera humida i freda, que va permetre el creixement i l’abundància 
del combustible. Amb tot, els Bombers fan una valoració positiva de la 
Campanya, tant pel que fa al nombre d’incendis forestals a què han hagut de fer 
front com a la superfície total afectada per tots aquests focs. En total, i segons 
les valoracions provisionals del Cos de Bombes, han cremat unes 600 
hectàrees del potencial de 23.000 que presentaven els principals incendis a què 
han hagut de fer front. 
 
Malgrat que la pluja caiguda al llarg de la primavera havia fet baixar 
considerablement el risc d’incendi forestal al començament de l’estiu, el clima 
mediterrani propi del país va fer que no es pogués abaixar la guàrdia en cap 
moment. Entrades periòdiques de vent, pluviometria més baixa a l’estiu i 
onades de calor puntuals van acabar incrementant el risc d’incendi al llarg de tot 
aquest període, especialment a l’agost i al setembre.  
 
Durant el període de Campanya Forestal, els Bombers de la Generalitat han 
donat resposta a 17.359 serveis diferents, dels quals, 1.945 han estat incendis 
de vegetació (agrícola, forestal o urbana). 
 



        
 

Els incendis més importants de la Campanya van ser els de Tivissa (el passat 
19 de setembre) i Vallirana (28 de juliol). Aquest darrer va tornar a posar en 
evidència la problemàtica de l’extinció dels incendis en interfases urbanes 
(urbanitzacions), donada la perillositat que representa una vegetació molt 
densa prop de nuclis urbans i d’urbanitzacions. És aquesta una de les raons per 
les quals els Bombers de la Generalitat no poden abaixar la guàrdia en l’època 
de més risc malgrat que les condicions meteorològiques semblin indicar el 
contrari. 
 
 

Serveis dels Bombers per extingir Incendis de vegetació  
(agrícola, forestal i urbana) 

 

Data 

Incendis més destacats  
de la Campanya forestal 

 

 
Extensió 

provisional 
cremada 

 
17 Alfarràs  18,7 ha  
23 Reus  2,7 ha  
24 Constantí  4,8 ha  ju

ny
 

30 Port-lligat ,Cadaqués  1,8 ha  
6 Castelló de Farfanya  60 ha  
8 Artesa de Segre  2,14 ha  
10 Santa Coloma de Gramenet  1,9 ha 
23 Batea  3,94 ha  
  Sabadell 5,5 ha  

24 Salo-Sant Mateu de Bages  17 ha  
26 Santa Maria de Palautordera  1,5 ha  
  Constantí 9 ha  

28 Vallirana - la Selva Negra Catalana  80 ha  

ju
lio

l 

29 Miravet   29,4 ha  
2 Terrassa  3 ha  

3 2 llamps, Estamariu i Coll de Nargó  < 1 ha 
9 Bellprat 13 ha  
9 Tordera   2 ha 
13 Santa Maria de Palautordera  1 ha  
14 Aiguamúrcia  67,88 ha  
22 Hostalets de Pierola  6 ha  

 
   

  a
go

st
 

26 Riba-roja  18,41 ha 
1 Vilanova i la Geltrú  2-3 ha 
19 Tivissa  150 ha  se

t. 

26 Solius  1.5 ha  
 



        
 

 NOMBRE ACTUACIONS EN INCENDIS DE VEGETACIÓ 
PERÍODE 15/06 AL 15/09 
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Incendis de vegetació causats per llamps 
Aquesta campanya ha estat, amb diferència, la campanya amb més serveis 
d’incendis causats per llamp.  En l’anàlisi de causalitat dels incendis, els llamps 
han passat de l’11% al 31%. També destaca el fet que el 30% dels incendis 
amb participació de mitjans aeris d’aquesta passada campanya forestal han 
estat provocats per llamps.  
 
En aquest sentit, en una clara estratègia d’anticipació, els Bombers de la 
Generalitat presten especial atenció als episodis de tempesta elèctrica, ja que 
molts acaben generant punts d’ignició. Així, els analistes del Grup d’Actuacions 
Forestals (GRAF) dels Bombers de la Generalitat estudien amb deteniment els 
mapes dels llamps caiguts i, mitjançant rutes aèries i terrestres de vigilància 
directa al territori, detecten la generació de focus d’incendi. Si es constata 
l’existència de foc, les unitats helitransportades de personal acudeixen 
ràpidament fins al lloc (moltes vegades inaccessible per terra) i realitzen les 
maniobres d’extinció adequades. 
 
I és que, l’estratègia d’anticipació del Bombers de la Generalitat, el seguiment 
de l’evolució del llamps i les rutes de reconeixement, permeten una actuació 
ràpida i contundent per atacar el foc. A tall d’exemple, destacar els 31 focs de 
llamp en què els Bombers van treballar entre l’11 i el 13 de juliol, i els 15 que es 
van detectar entre el 16 i el 22 de juliol. En cap dels dos episodis els focs van 
arribar a cremar més d’una hectàrea.  
 
 
 
 



        
 

Altres serveis destacats durant la Campanya Forestal  
Normalment s’associa el concepte Campanya Forestal amb incendis de 
forestals, però no s’ha d’oblidar que en aquest període els Bombers treballen 
també en una gran varietat de serveis, alguns dels quals també estan 
directament relacionats amb el període vacacional i, per tant, amb un volum alt 
de mobilitat a les carreteres i la pràctica de l’esport i d’altres activitats de lleure a 
l’aire lliure. Per tant, durant la Campanya cal continuar donant resposta a 
d’altres situacions d’emergència. 
 
Remarcar els 816 serveis de la segona quinzena de juny, una xifra elevada per 
només quinze dies, però cal tenir en compte que a la nit de Sant Joan 
s’incrementa considerablement el número de serveis dels Bombers per extingir 
incendis. Així, la nit del 23 al 24 de juny, entre les 20.00 i les 08.00 hores, els 
Bombers van atendre 758 serveis. D’altra banda, també són destacables els 
2.127 serveis que els Bombers han hagut d’atendre per emergències 
relacionades amb la mobilitat: bàsicament accidents de trànsit i neteges de 
calçada. 
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Juny (a partir del 15) 3.543 590 316 133 35 816 640 317 141 526 11 18
Juliol 6.126 1.109 840 230 86 870 641 733 465 1.087 26 39

Agost 5.337 963 692 264 87 763 515 736 291 984 9 33
Setembre (fins al 15) 2.353 462 335 116 28 360 149 341 158 382   22

Totals 17.359 3.124 2.183 743 236 2.809 1.945 2.127 1.055 2.979 46 112
 
 
 
Els serveis dels Bombers de la Generalitat al medi natural 
Amb l’estiu s’incrementa la pràctica d’esports i activitats a l’aire lliure i, en 
conseqüència, també s’incrementa el nombre de serveis que han de realitzar 
els Bombers al medi natural. Principalment, són els rescats de muntanya els 
serveis que més realitzen a l’estiu, i la  majoria, serveis de poca consideració en 
què els danys personals no han estat molt destacats. En aquest sentit, els 
Bombers han treballat en 436 serveis directament relacionats amb els 
rescats o recerques a la muntanya, un 35% més que l’any passat, motiu pel 
qual van demanar a l’estiu incrementar les mesures de seguretat i prevenció a 
l’hora de realitzar activitats a la muntanya i el medi natural, amb l’objectiu de 
disminuir el nombre de serveis i augmentar-ne la seguretat.  
 
De cara a la tardor, els Bombers continuen demanant tenir en compte els 
consells de seguretat atès que és l’època en què augmenten els serveis per 
recerques i salvaments de boletaires.  



        
 

 

TOTAL ACTUACIONS 2013 EN MEDI NATURAL: 436
 (PERÍODE 15/06 AL 15/09)
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Dispositiu del Departament d’Agricultura 
 
Durant aquest 2013 (d’1 de gener a 30 de setembre) hi ha hagut 480 incendis que han 
cremat 494,51 hectàrees forestals, i el 93.3% dels incendis ha afectat una superfície 
inferior a una hectàrea. El nombre d’hectàrees cremades no és comparable amb les 
més de 15.000 hectàrees cremades l’any passat i és similar a anys més favorables 
com el  2008 o el 2010  
 

Catalunya. Període: 1 de gener al 30 de setembre (dades provisionals) 
 

Any Nº 
Incendis 

Ha 
Arbrades

Ha No 
Arbrades

Ha 
Forestals 

2000 749 836,43 7.179,90 8.016,33 
2001 649 567,85 2.356,95 2.924,80 
2002 519 271,42 1.690,95 1.962,37 
2003 699 5.476,31 3.950,53 9.426,84 
2004 417 218,34 568,25 786,59 
2005 883 2.539,21 2.640,97 5.180,19 
2006 617 1.594,69 1.689,83 3.284,52 
2007 477 763,00 692,36 1.455,36 
2008 398 169,41 376,39 545,79 
2009 648 1.608,66 1.721,23 3.329,89 
2010 446 259,83 343,31 603,14 
2011 520 194,74 700,23 894,97 
2012 727 7.747,55 7.274,51 15.022,05 

  
2013 480 258,65 235,86 494,51 

     
*dades del 2013 provisionals i fins el día 30/09   



        
 

 
 
 

 
 
 
 
Si prenem les dades comarcalitzades la Ribera d’Ebre és on s’han cremat més 
hectàrees forestals, 163, amb 26 incendis, seguida del Baix Llobregat amb 43 incendis i 
84 hectàrees, i l’Alt Camp que va tenir 9 incendis amb el resultat amb 69 hectàrees 
forestals cremades. Durant el que és estrictament campanya d’incendis, és a dir, des 
de l’15 de juny al 15 de setembre, s’han produït 275 incendis que han cremat unes 280 
hectàrees. 

             
 

Pel que fa a les causes dels incendis forestals de la campanya d’incendis, tot i que 
encara no s’han tancat les investigacions d’alguns dels incendis de l’estiu (el 12% 
continua en investigació), els llamps són la causa que ha originat un major nombre 
d’incendis, al voltant del 27%. A continuació segueixen els incendis originats de manera 
intencional, un 22,18%, i per negligències 18.91% i accidents  16.36%.  
 
 
 
 
 
 
 



        
 

Distribució de causes d’incendis forestals (1 de juny al 30 de setembre) 
 

Causes    Detall 
Nº 

Incendis % 
CAUSES 
NATURALS LLAMP 75 27,27% 
NEGLIGÈNCIES ABOCADORS 1 0,36% 
 ALTRES NEGLIGÈNCIES 18 6,55% 
 CREMA AGRÍCOLA 2 0,73% 
 CREMA DEIXALLES 4 1,45% 
 FOGUERES 18 6,55% 
 FUMADORS 8 2,91% 
  TREBALLS FORESTALS 1 0,36% 

ACCIDENTS 
D'ALTRES CAUSES 

(ACCIDENTS) 5 1,82% 
 FERROCARRIL 13 4,73% 
 LÍNIES ELÈCTRIQUES 13 4,73% 
 MOTORS I MÀQUINES 14 5,09% 
INTENCIONATS INTENCIONAT 61 22,18% 
CAUSA 
DESCONEGUDA CAUSA DESCONEGUDA 8 2,91% 
EN INVESTIGACIÓ EN INVESTIGACIÓ 33 12,00% 
REVIFATS REVIFATS 1 0,36% 
  275  

 
 

 
 



        
 

A l’hora de fer balanç, a part de la climatologia favorable, cal recordar que el 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ha 
prioritzat les accions destinades a en primer lloc prevenir la ignició (mitjançant 
la realització d’inspeccions i control de les activitats de risc, l’establiment de les 
autoritzacions i/o limitacions a certes activitats en moments de risc elevat o 
extrem i la realització de campanyes específiques com la de la sega o la del 
borrissol, així com actuacions d’informació i sensibilització per evitar 
negligències en els moments i llocs de major freqüentació del bosc).  
 
En segon lloc s’ha incidit en reduir la capacitat de propagació i facilitar l’accés 
dels operatius d’extinció al lloc on es produeixen els incendis (actuacions en 
xarxa viària estratègica de prevenció d’incendis i de gestió forestal, establiments 
de punts d’aigua, actuacions en nuclis urbans i urbanitzacions propers a 
masses forestals arbrades, actuacions silvícoles en àrees estratègiques i 
cremes controlades, etc.).  
 
Finalment, des del Departament s’estan desenvolupant actuacions per 
dinamitzar l’aprofitament de les masses forestals i fer rendible el bosc, 
element clau per millorar-ne la gestió. 
 
Dos de les campanyes específiques de prevenció que s’han portat a terme 
aquesta primavera i estiu són la campanya del borrissol i la de la sega.  La 
campanya del borrissol s’activa per prevenir els incendis forestals que tenen el 
seu origen en els boscos de ribera.  
 
La campanya, que es va iniciar com a pla pilot el 2011 a les riberes de Lleida, el 
2012 es va fer extensiva a la Catalunya Central i aquest 2013 es va ampliar a 
les riberes de Barcelona.  
 
Aquesta ampliació s’ha pogut dur a terme pel compromís de col·laboració que 
han manifestat les diferents ADF (agrupacions de defensa forestal) del territori.  
 
La campanya es va allargar fins a principis de juny i s’han realitzat inspeccions 
per part dels Agents Rurals en un total de 364 km de boscos de ribera. Tot i que 
aquesta primavera va ser molt plujosa, la campanya és important de cara a 
primaveres més seques i té un potencial de prevenció important. 
 
En relació a la campanya de la Sega, tot i ser un any molt millor, 
climatològicament parlant, el numero d’incendis originats per les activitats de la 
sega han estat els mateixos. Respecte a les causes dels 27 incendis ( 94 
hectàrees agrícoles cremades; l’any 2012 més de 1.000), els treballs agrícoles 
només han estat un 41% de les causes que han provocat els incendis.  
 
Aquesta campanya de prevenció cada vegada està més ben rebuda pel sector 
agrícola de secà que veuen com poden desenvolupar la seva activitat de 
manera més segura. La zona sobre la qual s’ha actuat té una superfície 
aproximada d’unes 250.000 ha, i està situada en les principals zones 
cerealístiques de Lleida, Tarragona i la Catalunya Central.  



        
 

 
Concretament, el dispositiu es concentra a les comarques  de l’Anoia, el Bages, 
la Conca de Barberà, la Segarra, el Solsonès, la Noguera i l’Urgell. Han format 
el dispositiu de vigilància d’aquesta campanya 76 agents rurals de les set àrees 
bàsiques afectades, 27 membres del GEPIF (Grup Especial de Prevenció 
d’Incendis Forestals) i les agrupacions de Defensa Forestal situades a la zona 
d’actuació. També hi ha participat del Grup de Suport Aeri dels Agents Rurals 
com una eina essencial per millorar la detecció de columnes de fum i la 
coordinació dels efectius terrestres.   
 
 
 
Demà es publica una nova ordre que afavorirà a prevenció d’incendis 
 
El conseller Pelegrí ha anunciat que demà el DOGC publicarà una ordre que 
regula els instruments d’ordenació forestal que afavorirà la prevenció d’incendis 
 
La necessitat de tenir en compte les noves realitats del sector forestal, per 
adaptar-les a la demanda canviant dels mercats i de la societat, ha posat de 
manifest la necessitat del Departament d’Agricultura de plantejar una nova ordre 
que adapti i doti de la flexibilitat necessària el contingut dels instruments 
d’ordenació forestal. Es tracta de poder oferir una millor resposta a les persones 
que es dediquen a la silvicultura, a l’administració forestal o qualsevol altre 
agent vinculat amb la gestió forestal. Sens dubte, aquesta nova normativa 
afavorirà la gestió forestal i en conseqüència la millora de la prevenció 
d’incendis ja que incorpora un apartat específic sobre la vulnerabilitat als 
incendis forestals i inclou eines de gestió de les masses per millorar  la 
prevenció. 
 
Es regulen en una mateixa disposició el contingut i el procediment d’aprovació 
dels projectes d’ordenació forestal, dels plans tècnics de gestió i millora forestal 
i dels plans simples de gestió forestal. Amb aquesta normativa es simplifiquen 
tècnicament, econòmicament i administrativament els continguts dels 
instruments d’ordenació forestal i el seu procediment d’aprovació, i es dóna 
resposta a les demandes de la societat  Els nous models incorporaran així un 
tipus de silvicultura que inclourà de manera internalitzada i dins la mateixa 
gestió que s’ha de portar a terme uns criteris de gestió que afavoriran la 
prevenció d’incendis. 
 
 
Estat del territori, de la vegetació i anàlisi de perill 
Actualment el perill d’incendi és estructuralment entre baix i moderat en bona 
part del país. Només es preveu que el perill d’incendi pugui ser alt en situacions 
de vents forts quan puntualment podrà ser molt alt, principalment en l’extrem 
sud del país ( comarques de l’Ebre i Tarragona) on les precipitacions han estat 
escasses en els darrers mesos. Com és ben conegut, durant l’època freda, els 
vents són més forts i persistents que durant l’estiu i les pluges que puguin venir 
ajudaran a reduir aquest perill.  



        
 

 
Tanmateix, l’experiència ens diu que no l’eliminarà i què, en episodis de vent 
fort, haurem d’extremar la vigilància.  És per això que s’està fent un seguiment 
acurat de les possibles situacions de vent i, principalment, de vent  de mestral 
on l’històric i l’estat de la vegetació ens marquen la zona més problemàtica. 
 
Un cop establerts els freds de l’hivern, és raonable esperar, com cada any, un 
increment del perill d’incendi en la zona dels Pirineus degut a l’assecament pel 
fred de la vegetació herbàcia i del descens d’humitat de la vegetació viva. 
També en aquesta zona, el vents poden complicar la situació, però en menor 
mesura que en la part mediterrània. 
 
 
Barcelona, 17 d’octubre de 2013 


