
Balanç de la campanya de prevenció 

d’incendis durant els treballs de sega
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Comarques que participen en la campanya de la sega 2019

La campanya de prevenció d’incendis
durant els treballs de la sega és un
operatiu fet per Agents Rurals amb el
suport del GEPIF i ADF amb la intenció
de prevenir incendis relacionats amb la
sega del cereal.

Aquest any 2019 la campanya de la
sega s’ha dut a terme en un total de 7
comarques, les habituals: l'Anoia, el
Bages, la Conca de Barberà, la
Noguera, la Segarra, el Solsonès i
l'Urgell.

A tot Catalunya es fa una campanya
informativa, una feina que ajuda a
conscienciar i prevenir incendis
relacionats amb la sega.

Aquest any la campanya ha estat
compresa entre les dates del 15 de
juny i l’1 d’agost, excepte a la Conca de
Barberà, on s’ha allargat fins al dia 8
d’agost.
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Hectàrees cremades a les comarques en campanya de sega

Del 15 de juny al 8 d’agost del 2019

Comarca Hectàrees totals

Anoia 0,00

Bages 0,00

Conca de Barberà 0,00

Noguera 24,47

Segarra 62,66

Solsonès 0,00

Urgell 36,62

Hectàrees totals 
en comarques: 123,75
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Anàlisi de la campanya: Període del 15 de juny al 8 d’agost de 2019

Comarca Nombre d'incendis ha Forestals ha No-Forestals ha Totals

Anoia 0 0,00 0,00 0,00

Bages 0 0,00 0,00 0,00

Conca de Barberà 0 0,00 0,00 0,00

Noguera 2 1,60 23,25 24,47

Segarra 2 8,19 54,47 62,66

Solsonès 0 0,00 0,00 0,00

Urgell 2 15,05 21,57 36,62

Nombre total incendis: 6 24,84 99,29 123,75
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Incendis per municipis a les comarques en campanya de sega

Del 15 de juny al 8 d’agost de 2019

Data Municipi Motiu
ha 

Forestals
ha 

No- forestals
ha Totals

19/06/2019 CASTELLÓ DE FARFANYA EMBALADORA/EMPACADORA DE PALLA 1,02 6,96 7,6

29/07/2019 CASTELLÓ DE FARFANYA
ALTRES EINES AGRÍCOLES NO RELACIONADES FINS ARA: 
ARADES, DALLADORES D'HERBA ENTRE ALTRES

0,58 16,29 16,87

Total Noguera 1,6 23,25 24,47

Data Municipi Motiu
ha 

Forestals
ha 

No- forestals
ha Totals

22/06/2019 SANT MARTÍ DE RIUCORB EMBALADORA/EMPACADORA DE PALLA 0 5 5

24/06/2019 SANT MARTÍ DE RIUCORB RECOL·LECTORA ENCESA O TUB D'ESCAPAMENT DEFECTUÓS 15,05 16,57 31,62

Total Urgell 15,05 21,57 36,62

Data Municipi Motiu
ha 

Forestals
ha 

No- forestals
ha Totals

30/06/2019 TORREFETA I FLOREJACS RECOL·LECTORA ENCESA O TUB D'ESCAPAMENT DEFECTUÓS 0,4 13,3 13,7

30/06/2019 TALAVERA RECOL·LECTORA ENCESA O TUB D'ESCAPAMENT DEFECTUÓS 7,79 41,17 48,96

Total Segarra 8,19 54,47 62,66
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Mapa d’incendis a la campanya de sega (15/06 – 08/08)
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Casuística d’incendis provocats per la sega (a les comarques 

en campanya) (2019)
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Evolució del nombre d’incendis per motiu de sega (2012-2019)
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Evolució del número d’incendis i hectàrees amb casuística de 

sega (2012-2019)
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Balanç històric de la campanya de sega (2012-2019)

-En aquest període de 8 anys les comarques més afectades per crema d’hectàrees per treballs de sega han sigut l’Anoia i l’Urgell,
potenciades sobretot per l’any 2012 en el primer cas i pel 2016 en el segon. 

-La tendència està sent molt favorable a la majoria de comarques, ja que tant el nombre d’incendis com les hectàrees cremades van a 
la baixa. Sobretot aquesta tendència queda molt reflectida en el nombre d’incendis, quelcom que parla de la gran tasca que es fa
durant la campanya per part de tots els agents implicats.

-L’any 2019 ha seguit la tendència molt positiva de la reducció de nombre d’incendis, tot i el dèficit hídric que hem tingut a Catalunya 
durant els últims 8 mesos. 

Anoia Bages Conca de Barberà Noguera Segarra Solsonès Urgell

2012 955,17 405,74 5,21 12,5 118,14 10,5144 0

2013 18,76 22,266 3,29 67,34 2,6 0 5,02

2014 2,86 0,1 4,8 194,8 49,65 0 43,054

2015 15 0 0 0 3,45 0 0,185

2016 35,972 0 0,26 0 104,57 0 838,43

2017 60,46 0 0 6,5 15,9 0 10,1

2018 0 0 0 6,34 8,16 0 33,7

2019 0 0 0 24,47 62,66 0 36,62

Total (2012-19) 1088,22 428,11 13,56 311,95 365,13 10,51 967,11
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Balanç històric de la campanya de sega (2012-2019)
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Resum de la campanya de prevenció d’incendis durant 

els treballs de sega (2019*)

- Durant la campanya de prevenció hi ha hagut 6 incendis en les set comarques que engloba la
campanya, xifra similar a les últimes cinc campanyes.

- Aquests incendis suposen el 15,78% del total de 38 focs que hi ha hagut en aquesta àrea.

- Aquests sis incendis s’han concentrat en 3 comarques (Noguera, Urgell i Segarra) i a les 4
comarques restants no hi ha hagut cap incendi superior a 1 hectàrea per motiu de sega.

- De les 224,59 hectàrees cremades en aquesta zona, 123,75 ha són per motius de sega del cereal,
el que suposa un 55,1% de les hectàrees totals afectades en les set comarques cerealístiques.

- En els vuit anys que es duu a terme aquesta campanya, la tendència és favorable i aquest 2019
segueix la tendència tot i el dèficit hídric i les condicions meteorològiques adverses d’aquesta
temporada forestal.

- L’incendi vinculat als treballs de la sega més destacat d’aquest estiu ha estat el del terme
municipal de Talavera (Segarra) amb 48,96 hectàrees afectades.

*dades compreses entre el 15 de Juny i el 4 d’Agost
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