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Resum executiu 

La campanya forestal d’enguany ha estat marcada per la persistència de les altes 
temperatures, la situació de sequera, les baixes humitats relatives, les altes 
temperatures al Prepirineu, les tempestes seques i la calor constant que ha provocat 
que l’atmosfera disposi dels condicionants adequats per a la convecció. La suma de 
tots aquests elements fa que l’actual Campanya Forestal hagi estat contínua des del 
mes de febrer i que a hores d’ara encara estigui activa. 

A més a més, s’han produït episodis crítics de simultaneïtat que no es vivien des 
de feia 30 anys, però el nou sistema organitzatiu dels Bombers de la Generalitat ha 
permès combatre-la amb una visió a nivell general de Catalunya, i no des del punt de 
vista de cada incendi a què feien front, i un altíssim compromís envers la seguretat en 
les operacions d’extinció.  

Entre el 15 de juny i el 15 de setembre, s’han produït un total de 260 incendis 
forestals, que han afectat una superfície de 6.136,32 hectàrees. A més, els 
Bombers han treballat en 2.415 serveis per incendis de vegetació, dels quals, 883 
eren de vegetació agrícola i 559, forestal. 

L’evolució de l’activació del Pla Alfa durant la campanya reflecteix que el perill alt ha 
estat predominant durant la majoria dels dies centrals de l’estiu, especialment des de 
mitjans de juliol fins a finals de d’agost. El cos d’Agents Rurals han activat el nivell 3 
del Pla Alfa en 7 episodis de perill extrem d’incendi. 

En referència a la causalitat dels incendis podem determinar que gairebé un 31% 
tenen una causa natural. En concret, un 28’5% són provocats per caigudes de 
llamps, deu punts per sobre la mitjana en els darrers quinze anys (18,25%), i un 2% 
es tracta d’incendis revifats. Els focs intencionats són el 15,80%, nou punts per 
sota la mitjana (26,71%) fet que demostra que les actuacions contra la intencionalitat 
han donat el seu fruit. 

Protecció Civil de la Generalitat, durant aquesta campanya forestal, ha activat el Pla 
especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya INFOCAT dues vegades 
en el nivell màxim d’emergència (emergència 2), dues vegades en emergència 1, i 
13 vegades en fase d’alerta.  

Durant aquesta campanya forestal també es van decretar mesures extraordinàries de 
limitació de determinades activitats per mitigar el risc. Les restriccions en vigor des 
del 22 al 25 de juliol van suposar la major activació que s’ha fet mai quant a nombre 
de municipis i comarques afectats i pel control d’accessos a massissos forestals 

El telèfon d’emergències 112 de Catalunya ha rebut un total de 18.779 trucades per 
3.397 incidents relacionats amb incendis entre juny i agost del 2022. 
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1. Bombers de la Generalitat 

La desestacionalització de la campanya forestal ja es feia ben palesa a l’hivern, quan 

es va produir un gran incendi forestal a l’Alt Empordà que va afectar 433,89 hectàrees. 

Més tard, a l'inici de la campanya forestal també es van produir diversos incendis que 

van afectar superfícies importants. La campanya forestal va continuar al juny amb 

importantíssims incendis forestals, amb un destacat episodi de simultaneïtat 

d’incendis forestals arreu de Catalunya, i incendis extrems que afectaven zones 

d’interfase urbana. 

Des del passat 15 de juny, els Bombers de la Generalitat han extingit 2.415 serveis 

per incendis de vegetació, dels quals, 883 eren de vegetació agrícola i 559, incendi 

de vegetació forestal. 

Cal destacar, a més, que els incendis forestals no són l’únic tipus de servei a què han 

de donar resposta els Bombers. Així, entre el 15 de juny i el 15 de setembre, els 

Bombers han atès també 594 serveis per rescats al medi natural i 3.093 accidents de 

trànsit. En total, 24.433 serveis. És important remarcar, també, que en aquesta 

Campanya Forestal, els Bombers de la Generalitat han treballat en un 7,1% més 

d’incendis respecte l’estiu de2021: 2.415 enguany i 2.254 l’any passat. 

 

  Incendis 

vegetació 

agrícola 

Incendis 

vegetació 

forestal 

Incendis 

vegetació 

urbana 

TOTAL 

SERVEIS 

2020 508 315 644 1.467 

2021 624 611 1.019 2.254 

2022 883 559 973 2.415 

 

Cal remarcar, a més, la tasca feta pels Bombers de la Generalitat el dia de la revetlla 

de Sant Joan, així com en jornades anteriors i posteriors a aquesta celebració 

tradicional en tot Catalunya: l’ús de la pirotècnica i l’encesa de fogueres en una època 

de risc extrem d’incendi forestal, va posar en alerta tot el Cos per evitar, també, que 

cap dels 575 incendis en què van treballar en només 12 hores acabessin provocant 
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un gran incendi forestal. La revetlla, enguany, arribada tot just una setmana després 

dels grans incendis d’Artesa de Segre, Corbera d’Ebre i Castellar de la Ribera.  

1.1 Seguretat i estratègia per fer front als episodis de simultaneïtat  

Els Bombers de la Generalitat han pogut combatre els episodis crítics de simultaneïtat 

d’incendis forestals, arreu del país, aplicant una estratègia basada en un enfoc a nivell 

general de Catalunya, i no fent-ho des d’un punt de vista basat en cadascun dels 

incendis forestals a què feien front. I ho han fet mitjançant una resposta operativa amb 

un altíssim compromís envers la seguretat (tant la dels intervinents en l’extinció de 

l’incendi, com la de la ciutadania que s’hi veia afectada). 

 La visió estratègica del 15 de Juny 

La valoració de l’episodi del 15 de juny és altament positiva, si es compara el potencial 

dels incendis forestals als quals es feia front, concretament la complexa situació 

d’incendis a la Vall del Segre, una situació d’alta simultaneïtat concentrada en zones 

d’una extensa i contínua massa forestal. Els Bombers de la Generalitat van establir 

per primera vegada, fruit dels canvis en el Pla d’Actuació del Grup d’Intervenció 

(PAGI) de l’INFOCAT, un centre de comandament central des d’on es coordinaven 

els diferents incendis i permetia establir estratègies globals d’extinció. Es van 

combinar estratègies ofensives amb estratègies de confinament, de forma que van 

poder establir uns eixos clars i segurs on ancorar el foc. Així, enlloc d’anar a buscar 

el front amb atac directe, van dur el front fins als llocs on poder-lo ancorar (carretera, 

conreu, pista, zona gestionada etc.). Malgrat que la superfície afectada sigui major, 

aquesta maniobra permet guanyar temps i desancorar recursos que poden destinar-

se a altres sectors de l’incendi, o a d’altres incendis actius. 

Els elements que han determinat la campanya forestal 2022 

● La persistència de les altes temperatures. La calor va començar a ser notòria 

al mes de maig i s’ha allargat fins a finals de setembre, agreujant l’estat de la 

vegetació en les zones de sequera. Aquest estiu s’han triplicat els dies amb 

temperatures mínimes de 30°C, amb una mitjana de temperatura superior en 

2°C a la mitjana.  

● La situació de sequera. Enguany, entràvem a l’estiu amb l’acumulació de dos 

hiverns secs en diferents zones, especialment a l’eix de la Noguera, al Bages i 

al Garraf. També al terç nord la sequera era generalitzada, tot i que amb menor 

intensitat.  

● Baixes humitats relatives i altes temperatures al Prepirineu, principalment en 

zones de la vall del Segre, que han estat importants des del mes de maig i han 

persistit durant bona part de la campanya forestal.  
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● Tempestes seques. Les típiques tempestes seques d’agost s’han avançat 

aquest 2022 al mes de juny, i han comportat un gran nombre d’ignicions amb 

diverses situacions de simultaneïtat d’incendis forestals.  

● La calor constant ha provocat que l’atmosfera disposi dels condicionants 

adequats per a la convecció, afavorint així incendis amb 

PyroCumuls/PyroCumulunimbus (tempestes de foc) amb més amb freqüència. 

La suma de tots aquests elements ha dut a que l’actual Campanya Forestal hagi estat 

contínua des del mes de febrer i que a hores d’ara encara estigui activa. 

Les ADF com a capacitat de primera intervenció 

El PAGI també ha millorat els estàndards de seguretat en els incendis forestals i ha 

permès orientar a les Agrupacions de Defensa Forestal cap al suport a la primera 

intervenció. Tot i els moments d’adaptació al nou format, no s’han hagut de lamentar 

víctimes mortals entre els intervinents i la tasca realitzada per part de les ADF al propi 

territori ha permès respondre a la simultaneïtat amb eficiència i de manera recurrent, 

atès que amb aquesta important col·laboració en l’extinció dels primers conats 

d’incendi, els recursos dels Bombers de la Generalitat han estat capaços de 

concentrar-se en els incendis amb més potencial. 

En aquest sentit, la primera resposta als focs de llamp del Solsonès la tarda-vespre 

del 15 de juny va ser clau i va ser realitzada per ADF, a l’igual que Sallent el dia 16 o 

Torà el dia 17. 

 La col·laboració dels pagesos i del Departament d’Acció Climàtica 

La col·laboració dels pagesos en l’extinció dels incendis forestals, mitjançant l’ús de 

la seva maquinària, ha estat un altre dels elements positius aquesta Campanya 

Forestal, així com també la integració dels enginyers del Departament d’Acció 

Climàtica al Centre de Comandament de Bombers, que ha permès millorar la 

coordinació dels incendis, gràcies a les funcions que desenvolupaven: pont amb les 

ADF i gestió de maquinària forestal, entre d’altres. 

1.2 Altres aspectes operatius de la Campanya Forestal 2022 

Major intensitat dels incendis forestals: els Bombers han comprovat l’augment de la 

intensitat de les carreres dels caps principals dels incendis forestals, un fet associat 

als fenòmens piroconvectius. Al Pont de Vilomara, Baldomar i Corbera d’Ebre van 

constatar intensitats entre els 90.000 kW/m i els 127.000 kW/m, quan la capacitat 

humana d’extinció arriba fins als 10.000 kW/m. 

Defensa de les zones d’interfície urbana-forestal. Per tal de poder tenir capacitat de 

treball en escenaris d’aquest tipus, els Bombers han implementat tàctiques en 
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l’extinció dels incendis per evitar que aquests fessin noves carreres en les 

urbanitzacions afectades. 

Carreres de foc explosives: les grans intensitats de foc produïdes aquest estiu han 

dut canvis també en àmbits molt tècnics i operatius, com els "espais de carrera” de 

foc explosiu, que són el temps que necessita un front de foc per accelerar fins 

aconseguir el seu màxim desenvolupament i sostenir-lo. Amb condicions adverses 

(com les viscudes aquest estiu) aquest temps s’escurça. 

Igualment, els Bombers de la Generalitat han treballat els diferents grans incendis 

forestals establint estratègies de confinament. 

Novetats operatives implantades al 2022 

Enguany, tal i com indica el projecte Bombers 2025, la Subdirecció General Operativa 

del Cos de Bombers ha impulsat la implantació de noves mesures operatives, per tal 

de millorar en la resolució de les emergències i dels grans incendis forestals. 

Es tracta de l’actualització del Pla d’Actuació del Grup d’Intervenció del Pla INFOCAT 

(PAGI), que va entrar en vigor el passat mes de juny, i que establia els criteris per a 

l’activació i l’organització del Grup d’Intervenció, tant en primera resposta com en 

situació de gran incendi forestal. També recollia les accions a realitzar en cas de 

simultaneïtat de grans incendis forestals.  

Els Bombers de la Generalitat també han comptat amb la creació d’una nova 

infraestructura de suport operatiu davant d’episodis de simultaneïtat, que es va activar 

el dia 16 de juny per donar resposta a la greu situació de simultaneïtat dels grans 

incendis forestals que afectaven diverses comarques. En aquest àmbit operatiu, han 

continuat el desplegament de les posicions de la guàrdia de suport per a la coordinació 

de mitjans aeris, per augmentar l’eficiència en les operacions i la seguretat de les 

mateixes, i han estandaritzat l’activació de recursos d’ajuda als incendis forestals per 

garantir un mínim de comandaments per cada nombre de recursos operatius activats, 

amb adaptació a l’incendi actiu. 

Quant a la logística, els Bombers han treballat en la millora operativa de les unitats de 

Comandament Mitjanes, i en la millora de la logística operativa (el recurs que ha de 

vetllar pel relleu de les dotacions i el material de reposició durant l’emergència). 

També han consolidat les seves unitats de suport logístic, LIMA, com un recurs 

d’ajuda als dispositius desplegats en un incendi forestal. 

La millora en l’organització i la seguretat en els incendis forestals han estat les grans 

altres novetats operatives de la Campanya Forestal 2022. 

Finalment, destacar que durant l’episodi de simultaneïtat de grans incendis forestals 

del juny, es va fer la primera implantació d’equips de comandaments estables a cada 

incendi, en format destacament. Els màxims comandaments operatius es van 
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mantenir estables a cadascun dels incendis, de forma que es va assolir una major 

continuïtat en la presa de decisions operatives i una millora en la direcció dels incendis 

corresponents. 

Valoració del risc i mesures preventives 

Durant tota la Campanya Forestal la Subdirecció General Operativa, mitjançant la 

guàrdia de suport, ha realitzat el seguiment de la situació de risc, per tal de definir les 

accions preventives i de reforç corresponents. Cada dia, en base a les anàlisis de la 

situació de risc de la Unitat tècnica del GRAF, i en coordinació amb la Direcció General 

de Protecció Civil, s’ha definit el nivell de risc i la necessitat de realitzar accions 

preventives. A més a més, han realitzat, de forma global, i a les Regions 

d’Emergències reunions setmanals amb la resta de cossos operatius per fer 

seguiment de la situació de risc, definir les accions preventives, i repassar els serveis 

destacats. Durant els períodes de més risc, aquestes reunions es van organitzar 

diàriament, i des de la Sala Central de Bombers es van reubicar dotacions operatives 

(mitjans aeris, unitats GRAF) per apropar-les a les zones amb més risc els dies d’alt 

risc d’incendi forestal. 

Activacions de reforç de personal 

Durant aquesta Campanya Forestal, i per tal de reforçar les seves capacitats 

operatives i de resposta, els Bombers han activat diferents nivells de mobilització de 

personal: l’M1 (mobilització del personal fora de guàrdia de forma voluntària per una 

emergència previsible), activat 44 dies (9 al juny, 18 al juliol i 17 a l’agost) i l’M2 

(mobilització obligatòria del personal fora de guàrdia per reforçar la resposta a una 

actuació activa de caràcter extraordinari), activat  8 dies (7 al juny i 1 al juliol). 

Ampliació de les capacitats operatives amb altres recursos operatius 

Pel que fa als recursos operatius, els Bombers de la Generalitat han apostat per 

ampliar les seves capacitats d’intervenció operativa, mitjançant el desplegament i l’ús 

d’altres recursos operatius: maquinària pesant, que ha resultat clau en l’establiment 

dels grans eixos de confinament en els moments de simultaneïtat i eina 

imprescindible; drons, emprats per aixecar perímetres dels incendis forestals i per 

garantir la seguretat del personal intervinent en els mateixos; i helitransport  de 

personal per accedir a zones i incendis inaccessibles per a les dotacions terrestres. 

Els focs de llamp, una causa natural que el canvi climàtic ha avançat 

Els focs de llamp han estat una de les causes principals dels incendis forestals 

d’aquest estiu, i es preveu       que aquest fet augmenti a causa del canvi climàtic 

(s’han produït més aviat, al juny, i han disminuït el seu temps de latència). La seva 

simultaneïtat és una amenaça important ja que tendeixen a sortir al capvespre (quan 

els mitjans aeris ja no poden operar) i en llocs remots on els camions BRP són poc 

útils. El treball helitransportat amb unitats GRAF amb suport d’unitats EPAF o ajuda 
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d’unitats helitransportades veïnes aragoneses, valencianes o BRIF ha estat, aquesta 

passada Campanya Forestal, ha estat clau. 

Les àrees d’interfase forestal com a àrees de confinament de la progressió dels fronts 

de foc 

Tant a l’incendi forestal de Castell d’Aro, l’1 de juliol, com al del Pont de Vilomara el 

dia 17, les urbanitzacions van ser tant una prioritat per protegir vides i béns, com una 

infraestructura de confinament importantíssima per poder ancorar-hi el foc. És 

necessari, doncs, el manteniment d’aquestes infraestructures d’autoprotecció per 

garantir la seva pròpia seguretat, així com la seguretat dels intervinents que han de 

treballar en l’extinció de l’incendi. En cas contrari, dificulten el dispositiu de resposta i 

poden dur-lo al col·lapse. 

 

2. Agents Rurals 
 

Anàlisi del perill d’incendi 

 

La campanya d’incendis del 2022 va començar amb unes condicions climàtiques molt 

complicades, només Terres de l’Ebre i la Vall d’Aran es salvaven d’aquesta situació. 

 

De fet, els mesos anteriors a la campanya la situació climatologia ja va ser complicada 

quant als incendis: entre gener i febrer es van produir més incendis que la mitjana 

dels darrers 15 anys i el més de maig també. 

 

Les precipitacions de les darreres setmanes han suposat en general una millora de la 

situació en la recta final de la campanya, i una disminució del perill d’incendi gairebé 

a tot el territori. 

 

Tot i això, els nivells de sequera encara són ara mateix elevats en zones de la 

Catalunya central, el litoral i prelitoral, i meitat sud oest, quedant com a zona més 

humida l’extrem nord del país, és a dir, la serralada pirinenca.  

 

Activacions del nivell 3 Pla Alfa 

 

L’evolució de l’activació del Pla Alfa durant la campanya reflecteix que el perill alt ha 

estat predominant durant la majoria dels dies centrals de l’estiu, especialment des de 

mitjans de juliol fins a finals de d’agost. Mostra també com el perill ha estat bastants 

dies molt alt, coincidint amb els episodis puntuals de temperatures elevades, humitats 

relatives baixes i presència de vents. 
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Durant la campanya forestal 2022 s’han produït 7 episodis de perill extrem 

d’incendi en què ha calgut activar el nivell 3 de Pla Alfa, el màxim previst. Durant 

aquests episodis s’ha mantingut activat el nivell 3 durant 26 dies.  

 

L’episodi de més perill d’incendi forestal es va produir entre els dies 15 i 25 de juliol. 

Durant aquest període en què ha estat activada la fase d’alerta del Pla Especial 

d’Emergències d’Incendis Forestals a Catalunya (INFOCAT) coincidint amb un dels 

pitjors episodis d’alt risc d’incendi dels darrers anys.  

 

Durant aquest període (entre els dies 22 i 25 de juliol) va arribar a estar activat el nivell 

3 del Pla Alfa a 357 municipis de 27 comarques, la major activació feta mai fins ara. 

Es va restringir l’accés a 11 espais naturals de Catalunya. 

 

Agraïment a la ciutadania que majoritàriament compleix les mesures de restricció 

d’accés a espais naturals que activa el Cos d’Agents Rurals en situacions de perill 

extrem d’incendi forestal.   

 

Dades incendis durant la campanya 

 

Tot i ser un dels estius amb les pitjors condicions climatològiques adverses, el 2022 

no és l’any on es concentren més incendis en campanya. Si comparem les dades dels 

darrers quinze anys, hi ha 5 anys en aquest període amb un número d’incendis més 

elevat (2007, 2009, 2012, 2016, 2017). 

 

Entre el 15 de juny i el 15 setembre a Catalunya s’han produït un total de 260 

incendis, que han afectat una superfície de 6.136,32 hectàrees. La xifra d’incendis 

se situa lleugerament per sobre de la mitjana dels darrers quinze anys. 

 

Històricament, en comparació amb anys amb condicions similars (com ara 1986, 

1994, 1998, 2003 i 2012) , es detecta una evolució a la baixa pel que fa a superfície 

afectada.  

 

A l’inici de campanya es va produir un episodi de simultaneïtat d’incendis. Entre el 15 

i el 17 de juny es van produir un total de 39 incendis. Va ser el pitjor inici de campanya 

des que es disposen dades (1986), i només el 2003 es va apropar a aquest valor amb 

21 incendis. Dels 39 incendis d’aquest període 23 es van ser produïts per llamps, el 

que suposa un 60% dels incendis produïts entre el 15 i el 17 de juny. 

 

Els incendis més destacats pel que fa a afectació han estat el declarat a Artesa de 

Segre (la Noguera) el 15 de juny i que va cremar un total de 2.683,21 hectàrees, seguit 

del Pont de Vilomara (Bages) que va afectar 1.754,51 hectàrees i que va provocar 

nombrosos danys materials en diverses edificacions de la zona. En el primer cas 

l’incendi va ser provocat per un llamp, i en el segon, la hipòtesi principal d’Agents 

Rurals és la intencionalitat. 
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Causes 

 

En referència a la causalitat dels incendis podem determinar que gairebé un 31% 

tenen una causa natural. En concret, un 28’5% són provocats per caigudes de 

llamps, deu punts per sobre la mitjana en els darrers quinze anys (18,25%), i un 2% 

es tracta d’incendis revifats. 

 

En el cas dels focs intencionats corresponen al 15,80%, nou punts per sota la 

mitjana (26,71%) fet que demostra que les actuacions contra la intencionalitat que 

comentarem posteriorment han donat el seu fruit en aquest apartat.  

 

Les negligències han suposat un 18,10% en referència a les causalitats, uns 5 punts 

aproximadament per sota de la mitjana (23,78%), mentre que un 23,5% correspon a 

accidents, superant lleugerament la mitjana de l’última quinzena d’anys que se situa 

sobre el 17,16%. 

 

Actuacions contra intencionalitat 

 

En conseqüència de la bona tasca en la investigació de les causes de l’incendi s’ha 

pogut portar a terme, conjuntament amb Mossos d’Esquadra que ha realitzat les 

detencions, diverses actuacions contra la intencionalitat.  

 

Entre d’elles, la detenció del presumpte autor de dos incendis forestals d’aquest juny 

al Massís del Garraf, on van cremar 184,46 hectàrees i va comportar l’activació de 

tots els recursos d’emergències.  

 

També es va detenir, el passat 10 d’agost, el presumpte autor d'almenys nou incendis 

forestals al Prat del Llobregat. Els incendis es van produir entre el 18 de juliol i el 2 

d’agost amb afectació a la seguretat de l’aeroport de Barcelona i a l’àrea de la Reserva 

Natural Parcial de la Ricarda, dins l’espai natural protegit del Delta del Llobregat 

 

Cal destacar també la detenció a Navès (Solsonès) del presumpte autor de cinc 

incendis forestals i també el presumpte autor presumpte autor de quatre delictes 

d’incendi a la Terra Alta i la Ribera d’Ebre, coincidint amb els focs de Corbera i Móra 

d’Ebre.   

 

Agraïment a pagesos per la col·laboració durant la campanya de la sega del cereal. 

La seva col·laboració juntament amb la tasca del Cos d’Agents Rurals, el Grup 

Especial de Prevenció d’Incendis Forestals del departament d’Acció Climàtica, 

Alimentació i Agenda Rural ,i les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF), l’afectació 

d’incendis relacionats amb les tasques de recol·lecció del cereal, se situen per sota 

de la mitjana dels darrers deu anys, tant en nombre d’incendis com en hectàrees 

afectades. 
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3. Protecció Civil  

Protecció Civil de la Generalitat, durant la campanya forestal 2022, ha activat el Pla 

especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya INFOCAT dues vegades 

en el nivell màxim d’emergència (emergència 2), dues vegades en emergència 1, 13 

vegades en fase d’alerta. A més, en 22 ocasions s’han emès prealertes del Pla, que 

no impliquen l’activació formal del Pla però suposen una situació d’especial seguiment 

de la situació. Són unes dades molt superiors a les de la mitjana dels últims anys. 

Així, l’any 2021 només es va posar en marxa l’INFOCAT en 9 ocasions (5 prealertes, 

3 alertes i 1 emergència) respecte les 39 de l’any 2022. En els últims anys només al 

2019 es van assolir dades comparables, tot i que també inferiors al 2022, amb 22 

casos en què l’INFOCAT es va posar en prealerta o activar (20 prealertes, 1 alerta i 1 

emergència). 

En aquestes situacions Protecció Civil de la Generalitat ha vetllat per la coordinació 

general de les actuacions vinculades a les possibles afectacions pels incendis, i en 

especial l’atenció de la 

població afectada i sobretot l’acollida de la població evacuada, donant suport directe 

als ajuntaments en aquestes accions. L’atenció a la població per part de Protecció 

Civil també s’ha fet en relació a les persones confinades preventivament per garantir 

que no hi havia situacions de necessitats immediates que calgués garantir. En el 

conjunt dels diferents incendis els dispositius coordinat per Protecció Civil de la 

Generalitat conjuntament amb els municipis han atès un total de 8.380 persones: 

5.804 persones confinades, 4.500 van ser-ho per l’incendi del Pont de Vilomara, i 

un total de 2.576 persones evacuades, 2.000 per l’incendi del Pont de Vilomara. 

D’aquest total de persones evacuades, fins a 270 persones van ser acollides en 6 

centres habilitats. 

Pla INFOCAT 

El pla INFOCAT és el pla de protecció civil per incendis forestals a Catalunya. Actua 

com l’element tècnic d’organització de la resposta a episodis de risc greu o 

emergència en motiu d’incendi forestal quan es preveuen situacions d’afectació a la 

població així com les mesures d’emergència a aplicar i els elements de coordinació, 

incloent totes les administracions públiques i els organismes que són necessaris. 

L’activació del pla INFOCAT és l’acció jurídica que permet l’aplicació de mesures 

d’emergència a població i la mobilització extraordinària dels recursos previstos al pla, 

sota la direcció del conseller d’Interior com a màxima autoritat de Protecció Civil a 

Catalunya. En l’àmbit local els municipis disposen dels plans de protecció civil 

municipal per incendis forestals ,integrats en l’INFOCAT. 

Aquesta campanya forestal 2022 Protecció Civil de la Generalitat ha posat en 

prealerta o activat el Pla (alerta, emergència 1 o emergència 2) sobretot per la previsió 

d’episodis de risc d’incendi forestal molt alt o extrem, a partir de les informacions 



 

13 

facilitades pels organismes competents en prevenció i extinció d’incendis: la Direcció 

General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, els Agents Rurals i els Bombers 

de la Generalitat. Així, aquest estiu s’han posat 21 prealertes preventives de 

l’INFOCAT i 8 activacions en ALERTA preventiva. 

En aquestes situacions s’ha activat el Comitè Tècnic sota la direcció de Protecció Civil 

de la Generalitat i amb presència de tots els organismes que formen part de la pla 

INFOCAT per avaluar de forma conjunta les situacions de risc, informar de les 

actuacions previstes i proposar a la direcció del pla les mesures preventives 

d’emergència per protegir a la població, com ara restriccions o limitacions de les 

activitats de més risc o més vulnerables. Aquestes accions preventives, en les que 

han participat activament els cossos d’emergència de la Generalitat i també de les 

administracions locals, tant municipis com consells comarcals i les diputacions, 

incloent el voluntariat de protecció civil i les ADF, han permès amb caràcter general 

superar els episodis de risc extrem. També ha estat imprescindible per aquest balanç 

favorable la conscienciació de la població en quant a evitar activitats de risc d’incendi 

i conèixer les mesures d’autoprotecció. 

En altres ocasions, el pla s’ha posat en marxa per incendis actius que requerien una 

resposta extraordinària del sistema de protecció civil i emergències per fer front als 

possibles efectes sobre el medi ambient o sobre la població. Aquest estiu, el pla es 

va posar en prealerta en una situació per incendi actiu i en ALERTA en 5 ocasions. 

Mesures extraordinàries decretades aquest estiu 

Durant la campanya forestal del 2022 també es van decretar mesures 

extraordinàries de limitació de determinades activitats per mitigar el risc. 

Aquestes restriccions, preses en el marc del Pla INFOCAT, van publicar-se a les 

resolucions INT/2247/2022, de 14 de juliol, per la qual s'estableixen determinades 

restriccions atesa l'activació simultània del Pla de protecció civil de Catalunya 

(PROCICAT), del Pla especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya 

(INFOCAT), així com el Pla ALFA en determinats municipis; la resolució 

INT/2293/2022, de 18 de juliol, per la qual es prorroguen les restriccions de l’anterior, 

i la INT/2326/2022, de 21 de juliol, per la qual es prorroguen i modifiquen les 

restriccions establertes atesa l'activació simultània del Pla de protecció Civil de 

Catalunya (PROCICAT), del Pla especial d'emergències per incendis forestals de 

Catalunya (INFOCAT), així com el Pla ALFA en determinats municipis. 

La d’aquest estiu a finals de juliol es va tractar de la major restricció preventiva per 

risc d’incendi forestal aplicada fins ara i cal destacar l’elevat grau de 

compliment general de d’aquestes mesures per part de la població. 

Davant d’aquest escenari, es van establir mesures preventives per ajudar a evitar els 

efectes de l’alt risc d’incendis forestals en els municipis situats en nivell 3 del Pla Alfa: 
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• Es van suspendre les activitats d’educació en el lleure de tipus acampada, ruta i ruta 

esportiva i les activitats esportives desenvolupades en el medi natural, i s’havien de 

traslladar a algun nucli habitat o població o bé retornar al punt d’origen. 

• Es van restringir les activitats de colònies, estades i campus esportives a l’entorn 

immediat de les edificacions on es dorm. 

• Es van restringir les activitats de casals de vacances i casals esportius al nucli de 

població excepte que es desplacessin a algun altre nucli de població i no comportés 

ús del medi natural. 

• ES va suspendre l’activitat agrícola amb ús de maquinària entre les 12 i les 18 hores. 

S’exceptuava la recollida de fruita i productes hortícoles, la sega de l’alfals i altres 

herbàcies, llaurar els camps de rostolls i el conreu d’arròs. 

• Es van suspendre les obres a la xarxa interurbana que comportessin ús de 

maquinària amb risc d’incendi, inclosa la sega de cunetes, excepte si comptaven amb 

una autorització expressa del Servei Català de Trànsit i amb un informe previ de la 

Direcció General d’Agents Rurals. 

• Es van suspendre els usos excepcionals de la via en la xarxa interurbana de 

carreteres de Catalunya corresponents a proves esportives, marxes ciclistes, 

filmacions, trenets turístics, rallis i altres anàlogues, excepte aquells que autoritzés 

expressament el Servei Català de Trànsit amb informe previ de la Direcció General 

dels Agents Rurals. 

• Es va restringir l’ús d’eines (bufadors, serres radials, ...) a menys de 500 metres de 

la zona forestal i a menys de 50 de terrenys agrícoles. Si per motius de força major 

s’havia d’utilitzar calia comunicar-ho als agents rurals per establir mesures de 

seguretat. 

• Es va limitar la circulació motoritzada en el medi natural (s’exceptuen residents i 

activitats que per la seva naturalesa fossin inajornables). 

• Es va limitar la circulació del transport dins del bosc dels productes forestals en horari 

entre les 12 hores i les 19 hores. 

A més es va recomanar a totes les persones residents o en desplaçament per 

Catalunya l’aplicació d’aquestes mesures arreu del territori especialment en el cas 

dels municipis en pla 

alfa nivell 2. Atès que el perill afectava especialment zones turístiques i de segones 

residències a les portes del cap de setmana, Protecció Civil de la Generalitat va 

demanar a la ciutadania en general extremar les precaucions per evitar el risc 

d’incendi forestal. 
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Aquestes mesures van entrar en vigor a les 00.00 hores de divendres dia 22 de 

juliol fins les 00.00 hores de dimarts dia 26 (de divendres 22 a dilluns 25 ambdós 

inclosos). En el marc del Pla d’emergències per incendis forestals a Catalunya 

(INFOCAT) es va fer seguiment de la situació durant tot el cap de setmana i dilluns 

25 es va valorar, davant la millora generalitzada de les condicions meteorològiques 

en reunió del Comitè Tècnic i amb vistiplau del Consell Assessor del Pla INFOCAT, 

no prorrogar les mesures restrictives. Tot i això es van mantenir les mesures de 

prevenció i restricció pròpies del Pla Alfa en funció de la situació de cada municipi. 

Protecció Civil coordina les actuacions vinculades a les afectacions pels incendis 

En aquestes situacions Protecció Civil de la Generalitat ha vetllat per la coordinació 

general de les actuacions vinculades a les possibles afectacions pels incendis, i en 

especial l’atenció de la població afectada i sobretot l’acollida de la població evacuada, 

donant suport directe als ajuntaments en aquestes accions. L’atenció a la població 

per part de Protecció Civil també s’ha fet en relació a les persones confinades 

preventivament per garantir que no hi havia situacions de necessitats immediates que 

calgués garantir. En el conjunt dels diferents incendis els dispositius coordinat per 

Protecció Civil de la Generalitat conjuntament amb els municipis han atès un total de 

8.380 persones: 5.804 persones confinades, 4.500 van ser-ho per l’incendi del Pont 

de Vilomara, i un total de 2.576 persones evacuades, 2.000 per l’incendi del Pont de 

Vilomara. 

Totes aquestes accions s’han realitzat a través del Centre de Coordinació Operativa 

de Catalunya (CECAT) a distància i de l’Operativa Territorial de Protecció Civil de la 

Generalitat desplaçada al lloc de l’emergència. Per l’atenció a les persones 

evacuades s’ha comptat amb la mobilització de la Creu Roja i del voluntariat de 

protecció civil municipal (fins a 8 associacions) que han donat suport logístic i 

d’avituallament a les persones evacuades. En les accions d’evacuació i atenció a la 

població també han participat Mossos d’Esquadra i el SEM. 

La informació als responsables municipals i als alcaldes i alcaldesses ha estat també 

un dels objectius de Protecció Civil de la Generalitat per garantir la coordinació amb 

la Generalitat de Catalunya, fent ús dels protocols previstos a l’INFOCAT i als plans 

de protecció civil municipals. També s’ha donat suport als municipis en l’avaluació 

preliminar de danys i en la recuperació dels serveis essencials afectats, com ara 

electricitat i telefonia. 

Finalment, Protecció Civil de la Generalitat ha donat suport a la coordinació sobre el 

terreny a través dels Centres de Comandament Avançat (CCA) que preveu el pla 

INFOCAT i coordina Bombers de la Generalitat. 

Així mateix Protecció Civil ha mobilitzat els recursos extraordinaris d’extinció requerits 

pel cos de Bombers de la Generalitat en les situacions de simultaneïtat i concretament 

la Unitat Militar d’Emergències UME i l’ajuda d’altres comunitats autònomes. També 
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s’han activat els recursos de monitorització espaial com és el cas del satèl·lit europeu 

Copernicus per tal de fer seguiment de l’evolució dels incendis actius i possibles 

impactes. 

Pel que fa a les activacions per incendis actius, les principals han estat: 

- 15 juny, simultaneïtat d’incendis que afectaven majoritàriament als municipis 

d’Artesa de Segre, Corbera d’Ebre, Gavarra, Foradada i Castellar de la Ribera. 

D’aquests incendis, el més important va ser el que va tenir lloc a Artesa de Segre 

(Noguera), on van cremar unes 2.700 ha, 54 persones van ser evacuades de la casa 

de colònies de Cal Petit (La Clua) i també es va sol·licitar el confinament a Alòs de 

Balaguer. Per aquesta simultaneïtat, el dia 15 es va activar el pla en fase d’alerta, es 

va incrementar a emergència-1 i, finalment, el 16 de matinada, en emergència-2. 

L’activació del pla INFOCAT en la seva fase màxima va permetre la mobilització 

extraordinària de tots els recursos disponibles, de totes les administracions públiques, 

tant de la Generalitat com de l’Administració General de l’Estat. Anteriorment el 14 de 

juny Protecció Civil de la Generalitat havia convocat el Comitè tècnic de seguiment 

del risc d’incendi forestal per la situació d’alt risc d’incendi a tot el país, on es va 

acordar iniciar el pla en fase de prealerta. Durant els dies posteriors es van mantenir 

les reunions del Comitè per fer seguiment de l’evolució dels incendis i del risc. Des 

del CECAT es van gestionar els recursos extraordinaris requerits pel cos de Bombers 

de la Generalitat, com la Unitat Militar d’Emergències UME i ajuda d’altres comunitats 

veïnes. També des del CECAT es va activar el conveni amb Creu Roja per tal de 

donar suport logístic i d’avituallament a les persones evacuades, juntament amb els 

municipis afectats. Des del CECAT es va activar el satèl·lit europeu Copernicus per 

tal de fer seguiment de l’evolució dels incendis actius i possibles impactes. 

DETALL DELS PRINCIPALS INCENDIS 

- 1 de juliol, incendi a Castell-Platja d’Aro (Baix Empordà), activació del pla en fase 

d’alerta on van cremar unes 70 ha i es van evacuar preventivament 250 persones del 

càmping Hapimag, i també van ser desallotjades preventivament (part del residencial 

Club Golf Masnou i la urbanització de La Coma a Castell-Platja d’Aro, i al terme de 

Santa Cristina d’Aro es van desallotjar residents a la urbanització de Les Teules, Can 

Batet, Can Riera i la zona de Vallvanera). 

- 17 de juliol, incendi al Pont de Vilomara i Rocafort principalment i també va afectar 

als municipis de Sant Vicenç de Castellet, Sant Fruitós de Bages, Castellbell i el Vilar 

i Navarcles, on van cremar unes 1.700 ha (Pont de Vilomara 1.215 ha, Sant Fruitós 

de Bages 215 ha, Sant Vicenç de Castellet 68 ha i Talamanca 243 ha, també va 

afectar a 464 ha de l’EIN Sant Llorenç del Munt i l’Obac), també desenes de cases es 

van cremar (aproximadament 17 en diferent consideració), unes 200 persones 

evacuades (Urbanització Can Riera totalment i parcialment les Brucardes) i el 

confinament d’unes 5.000 persones, tot el municipi del Pont de Vilomara i Rocafort i 

la urbanització de les Brucardes (Sant Fruitós de Bages), a més dels municipis de 
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Navarcles i Sant Fruitós del Bages confinament preventiu per arribada del fum. El pla 

es va activar el dia 17 en fase d’alerta, el mateix dia es va incrementar a emergència-

2 i el dia 18 es va rebaixar a emergència-1. A la mitjanit del dia 18 un cop es va 

aixecar el confinament i es va estabilitzar l’incendi el pla es va mantenir en fase 

d’alerta. Des del CECAT es van organitzar els centres d’acollida conjuntament amb 

els municipis del Pont de Vilomara i Sant Fruitós de Bages, assistits per Creu Roja. 

La distribució de les persones evacuades: 

o Navarcles, 30 persones 

o Sant Fruitós del Bages, capacitat per 100 llits. Entre 100/150 persones evacuades 

o El Pont de Vilomara i Rocafort, capacitat per 100 llits. Han passat la nit unes 50 

persones. En aquest centre també s’han acollit les 26 persones del centre de Rocafort. 

Els propis municipis es fan càrrec de l’avituallament i Creu Roja dels llits (100 llits per 

al Centre d’acollida del Pont de Vilomara i 100 llits per al Centre d’acollida de Sant 

Fruitós de Bages). 

L’Operativa Territorial de Protecció Civil de la Generalitat ha mobilitzat, entre juny 

i setembre, 31 persones per desplaçar-se als incendis d’Artesa de Segre, Corbera de 

Segre, Solsonès, Olivella, Castell-Platja d’Aro i al Pont de Vilomara. 

El total de població afectada en aquests 6 incendis va ser de: 5.804 persones 

confinades, 2.576 persones evacuades i 270 persones acollides en 6 centres. 

De l’afectació a la població, cal destacar l’incendi del Pont de Vilomara, en què van 

quedar destruïts, amb risc de col·lapse o no habitables, 37 habitatges del Pont de 

Vilomara de la urbanització River Park i 1 habitatge de Sant Fruitós del Bages a la 

urbanització de les Brucardes. 

Del total de 5.804 persones confinades, 4.500 van ser-ho per l’incendi del Pont de 

Vilomara; del total de 2.576 persones evacuades, 2.000 van ser evacuades per 

l’incendi del Pont de Vilomara, a més, de les 270 persones acollides, 66 van ser 

afectades per aquest mateix incendi. 

Pel que fa al nombre de ferits en l’incendi del Pont de Vilomara va provocar, 23 

persones van resultar ferides lleus, de les quals 4 van haver de ser traslladades a 

centres sanitaris, una al CAP Sant Vicenç de Castellet, una a l’hospital Althaia de 

Manresa, una a l’hospital de Terrassa i una al consultori local del Pont de Vilomara. 

Aquest incendi també va provocar talls en el subministrament elèctric que van 

afectar 612 abonats del municipis del Pont de Vilomara (316), Manresa (111), 

Talamanca (1) i Sant Fruitós de Bages (184). 
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Les accions que va desenvolupar l’Operativa Territorial en aquests desplaçaments 

van ser la coordinació del grup logístic en el lloc de l’emergència, contacte permanent 

amb el CECAT i enllaç amb el Centre de Comandament Avançat (CCA) i Centres de 

Coordinació Municipals (CECOPALS), suport a la coordinació dels diferents grups 

actuants des del territori, mobilització de recursos per fer front a l’emergència, suport 

a algunes tasques d’altres grups d’actuació en resposta a la seva petició i sota la seva 

supervisió, assessorament als responsables municipals sobre l’activació dels plans, 

coordinació municipal i suport logístic i assessorament en l’atenció de la població 

afectada. També es van coordinar les tasques de restabliment dels serveis bàsics 

amb les empreses de subministraments, els grups actuants i els municipis afectats. 

Quant a mitjans i recursos, l’Operativa Territorial ha mobilitzat l’avituallament en els 

diferents centres d’acollida establerts i l’allotjament temporal per a famílies en situació 

de dependència. 

En aquesta campanya forestal s’han activat 8 Associacions de Voluntaris de 

Protecció Civil (AVPC) que han donat suport, amb diferents tasques pròpies del grup 

logístic, com ara informació i atenció a la població afectada, trasllats i 

acompanyaments de població i provisió de recursos per a la prestació de serveis 

bàsics a la població i per a l'actuació dels altres grups operatius, entre altres: 

· AVPC d’Artesa de Segre 

· AVPC de Cardona 

· AVPC de Castell-Platja d'Aro i S'Agaró 

· AVPC de Vilafranca del Penedès 

· AVPC de Sant Vicenç de Castellet 

· AVPC de Castellbell i el Vilar 

· AVPC de Sant Joan de Vilatorrada 

· AVPC de Sant Fruitós del Bages 

Al seu torn, Creu Roja ha activat els seus vehicles avançats d’avituallament en suport 

a la resta de grups actuants, ha mobilitzat el seu Centre Mòbil d’Operacions, ha activat 

camions frigorífics i també ha activat l'Equip de Resposta Immediata en Emergències 

(ERIE) d’Intervenció Psicosocial i l’ERIE d’Alberg Provisional i Avituallament. 
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4. Telèfon d’emergències 112  

 

El telèfon d’emergències 112 de Catalunya ha rebut un total de 18.779 trucades per 

3.397 incidents relacionats amb incendis entre juny i agost del 2022.   

 

L’any anterior es van rebre un total de 17.386 trucades (un 8% menys) per la mateixa 

tipologia, mentre que el 2020 només se’n van rebre 6.482. L’estiu de 2019 es van 

rebre 13.008 trucades i el 2018 un total de 7.347.  

 

Aquest estiu 2022 el volum de trucades principal ha estat per cremes de marges 

agrícoles o cunetes (4.889 trucades); seguit de les trucades per foc en zona forestal 

arbrada (4.048); i columnes de fum properes a terrenys agrícoles o de cultiu (3.939). 

L’estiu del 2021, 5.362 trucades van ser per cremes de marges agrícoles o cunetes; 

seguit de 4.509 trucades per columnes de fum properes a massa forestal (enguany 

només 1.976); i en tercer lloc 3.871 trucades per foc a zona forestal arbrada.  

 

Per territori, les trucades d’aquest estiu s’han distribuït de la següent manera:  

 

Barcelona: 9.965 (53%)  

Girona: 3.332 (17,7%)  

Lleida: 2.031 (10,8%)  

Tarragona: 3.451 (18,4%)  

 

Les comarques des de les quals s’han fet més trucades al 112 aquest estiu són:  

 

Bages 2.340  

Vallès Occidental 2.303  

Baix Llobregat 1.074  

Baix Empordà 950  

Garraf 873  

Tarragonès 867  

Alt Empordà 860  

Maresme 809  

Gironès 746  

Alt Penedès 724  

 

Distribuïdes per municipis, les trucades al 112 s’han realitzat principalment des de:  

 

El Pont de Vilomara 830  

Montcada i Reixac 725  

Sabadell 440  

Sant Vicenç de Castellet 423  

Olivella 418  
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Castell-Platja d’Aro 417  

Freginals 382  

La Riera de Gaià 300  

 

Destaquen les trucades realitzades per foc a zona forestal arbrada des de Barcelona 

(3.034, el 16,6% de totes les trucades al 112 per incendis aquest estiu); per crema de 

marges agrícoles o de cunetes amb origen a Barcelona (2.576, un 13,7% del total); 

per columna de fum propera a terrenys agrícoles o de cultiu des de Barcelona (2.060 

trucades, un 11%), i les trucades realitzades per crema de marges agrícoles o de 

cunetes amb origen a Tarragona (1.288, el 6,9% de les trucades). 

 

La tipologia de les trucades al 112 relacionades amb els incendis aquest estiu s’ha 

distribuït territorialment de la següent manera:  

 

  BARCEL

ONA  

GIRONA  LLEID

A  

TARRAGO

NA  

Incendis en zones de cultius  336  323  335  116  

Columna de fum propera a 

terrenys agrícoles o de cultiu  

2.060  618  421  840  

Crema de marges agrícoles o 

de cunetes  

2.576  758  267  1.288  

Incendis de vegetació en 

terrenys agrícoles  

298  213  221  118  

Foc a zona forestal arbrada, 

encara que sigui de poca 

superfície  

3.034  461  231  322  

Columna de fum propera a 

massa forestal  

807  443  334  392  

Cremen matolls a zona 

forestal  

494  419  110  130  

Incendis de vegetació. 

Terrenys amb altres tipus de 

vegetació  

360  97  112  245  

TOTAL  9.965  3.332  2.031  3.451  

 


