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1. ANTECEDENTS, ÀMBIT TERRITORIAL I TERMINI DE VIGÈNCIA 

DEL PLA DE PREVENCIÓ 

1.1 ANTECEDENTS 

Els plans de prevenció d'incendis forestals són els instruments que preveuen quines 

actuacions són necessàries per tal disminuir el perill d’inici d'incendi, limitar la seva 

propagació i disminuir la seva severitat.  

La Llei 6/1988, de 30 de març forestal de Catalunya, a l'article 33, atorga al DARP la 

responsabilitat en prevenció d'incendis forestals: “Correspon al DARP la planificació, la 

coordinació i l'execució de les mesures i les accions que es realitzin per a la prevenció 

d'incendis forestals, en col·laboració amb els altres Departaments de l'Administració, les 

entitats locals, les ADF i els particulars"  

Així mateix, a l'article 40, s'estableix que és el DARP qui aprovarà els plans de 

prevenció d'incendis forestals (PPIF) i el seu contingut: "Les entitats locals situades en 

zones d'alt risc d'incendis forestals han de disposar d'un PPIF, el qual ha de ser tramès 

al DARP per a ésser aprovat. A més aquests plans han de contenir les mesures 

operatives i administratives a prendre i els equips i les infraestructures a crear per a 

defensar-se dels incendis forestals i disminuir-ne el risc".  

Es important esmentar que, segons l’article 1.7 del Decret 21/2021, de 25 de maig, el 

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) va passar a 

denominar-se Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, dins del qual 

es manté la seva competència en relació a l’aprovació dels plans de prevenció d’incendis 

forestals. 

El Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis 

forestals als (art. 13 i 17) estableix que els municipis situats en zones d'alt risc 

d'incendis han de disposar d'un Pla de Prevenció d’Incendis Forestals (PPIF, 

d’aquí en endavant). 

El municipi de Maials està considerat com a municipi d’alt risc d’incendi forestal i, 

com a tal, ha de disposar d’un Pla de Prevenció d’Incendis Forestals del seu àmbit 

territorial, el qual haurà de ser tramés al Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca 

per a la seva aprovació. Aquest Pla haurà de contenir les mesures orientatives i 

administratives a prendre i els equips i les infraestructures a crear per a defensar-se dels 

incendis forestals i disminuir-ne el risc.  

L’Ajuntament de Maials, promotor del present PPIF, ha estat treballant de forma 

continuada per millorar la prevenció d’incendis forestals en el seu terme municipal. La 

finalitat no es altre que procurar minimitzar els danys i protegir el seu patrimoni. Entre 

les principals tasques que realitzen hi ha la redacció de bans informatius, requeriments 

de neteja de parcel·les, etc.  



De la mateixa manera, el Document Únic de Protecció Civil del municipi de Maials es 

troba actualment en fase de tramitació de la seva homologació, amb els procediments 

d’actuació corresponents al risc d’Incendis Forestals. 

Pel que fa a les Associacions de Defensa Forestal, el municipi disposa de l’associació 

ADF Bosc Verd. La informació de material i recursos referent a l’ADF serà detallada 

durant els apartats següents del present document. 

1.2 ÀMBIT TERRITORIAL 

L’àmbit territorial del Pla és el terme municipal de Maials amb una extensió de 57,10 

km², una població de 920 habitants i localitzat a la comarca del Segrià. 

Figura 1. Terme municipal de Maials 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de l’Hipermapa de la Generalitat de Catalunya 

1.3  TERMINI DE VIGÈNCIA   

El present PPIF, tindrà un termini de vigència de 4 anys, segons data d’aprovació 

prevista. Un cop acabat i aprovat, al compliment del termini caldrà fer-ne la revisió 

d’acord amb les actuacions realitzades, les necessitats del municipi i les recomanacions 

del Servei de Prevenció d’Incendis Forestals de la Generalitat de Catalunya. 
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2. INFORMACIÓ TERRITORIAL  

2.1 DADES HISTÒRIQUES D’INCENDIS FORESTALS  

La informació disponible d’incendis forestals neix o bé de la informació retinguda per 

part de l’ajuntament o bé per la informació disponible al del Departament d’Acció 

Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. 

D’acord amb les dades del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, 

durant el darrer any 2020, els incendis ocorreguts a la comarca del Segrià han estat de 

18. Pel que fa a aquests, la relació de superfície total, ha estat de 2,88 Ha Arbrades, 

10,77 Ha no arbrades, i per tant, un total de 13,65 Ha Forestals.  

D’altra banda, per al període comprès entre el 2011 i el 2019, el nombre d’incendis 

ocorreguts a la comarca fou de 253 incendis, amb un total de 258,1 Ha Forestals 

afectades. Els anys amb major volum d’incendis foren els anys 2011 (44), 2012 (35) i 

2013 (39). En canvi, els anys amb major superfície cremada foren els anys 2011 (61,3 

Ha.), 2017 (115,2 Ha.) i 2019 (68,7 Ha.).  

A nivell municipal només es disposa d’informació sobre el nombre d’incendis ocorreguts 

i la data dels mateixos. Així, al municipi, d’acord amb dades del Departament d’Acció 

Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, hi ha hagut un total de 4 incendis durant el 

període comprès entre 2011 i 2020. A continuació es mostra una taula amb la data de 

cada un dels incendis.  

Taula 1. Incendis forestals al terme municipal de Maials. Anys 2011-2020 

Comarca Any Mes Dia 
Terme 

municipal 
Ha 

arbrades 
Ha no 

arbrades 
Ha 

forestal 
Ha no 

forestal 

Segrià 2011 Abril 1 Maials 0,20 0,40 0,60 0,00 

Segrià 2011 Agost 10 Maials 0,00 0,10 0,10 1,28 

Segrià 2012 Maig 19 Maials 0,00 0,18 0,18 0,00 

Segrià 2014 Juny 4 Maials 0,00 0,20 0,20 0,00 

Segrià 2019 Març 29 Maials 0,00 0,08 0,08 0,00 

Segrià 2019 Junt 22 Maials 25,46 1,63 29,09 0,26 

TOTAL 25,66 2,59 28,25 1,54 

Font: Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural 

  



2.2 DADES CLIMÀTIQUES  

La situació latitudinal del Principat, a cavall entre les zones climàtiques temperada i 

tropical, la posició entre dos mars i dos continents i l’enorme varietat geogràfica del 

territori, fan de Catalunya un país amb un singular mosaic de climes i amb una gran 

complexitat meteorològica.  

Donada la seva situació latitudinal, el clima de Catalunya té uns trets pròpiament 

mediterranis, però participa d’altres més extrems, propis de les zones climàtiques entre 

les quals s’emmarca. És una àrea de contacte de masses d’aire de característiques 

diferents: les fredes o polars, procedents de les latituds mitjanes i altes, i les càlides o 

tropicals, pròpies de latituds subtropicals i tropicals. La primera és sentida 

fonamentalment durant els mesos freds de l’any, mentre que la segona, caracteritzada 

per un anticicló en les capes mitjanes i altes de la troposfera, és predominant durant 

l’estiu. Per aquesta raó, el trimestre estival serà sec i la resta de l’any, moderadament 

humit. 

D’altra banda, la posició de Catalunya, a l’occident europeu i a llevant de la Península 

Ibèrica, confereix al seu caràcter general mediterrani alguns trets atípics: l’hivern no és 

a Catalunya una estació plujosa, a causa de la seva posició a sotavent dels temporals 

atlàntics.  

Així, a excepció de la Vall d’Aran, de clima atlàntic, Catalunya es caracteritza, a grans 

trets, per un hivern amb temperatura suau i estiu calorós i sec. La pluviometria és molt 

irregular.  

El clima del Segrià és Mediterrani Continental Sec, amb una distribució de la precipitació 

irregular i un total anual escàs. Destaca la carència de pluges importants durant el 

període estival, essent així, una estació àrida a la comarca. El màxim de precipitació es 

produeix a la primavera al nord de la comarca, en canvi, al centre i sud, aquest pic es 

troba a la tardor. El règim tèrmic és calorós a l’estiu i fred a l’hivern, de manera que es 

genera una amplitud tèrmica alta, encara més acusada al nord. El període lliure de 

glaçades queda comprès entre els mesos de maig i octubre inclosos. 
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Figura 2. Climatologia de la comarca del Segrià per al període 1961-1990  

 
Font: Servei meteorològic de Catalunya 
 

Figura 3. Climatologia de la comarca del Segrià per al període 1971-2000 

 
Font: Servei meteorològic de Catalunya 



La rosa dels vents és la representació gràfica, per a un lloc i un període de temps 

determinat, de la freqüència del vent segons les direccions. Aquesta freqüència es 

refereix al nombre de vegades que ha bufat de cada direcció i per a cada velocitat. 

Actualment es disposa de roses dels vents climàtiques per a un total de 161 estacions 

automàtiques de la XEMA, les quals poden mesurar el vent a 10 m d’altura sobre el terra 

(96 EMA), a 6 m (14 EMA) o a 2 m (51 EMA).  

El període utilitzat per a l’elaboració de les roses comprèn des de l’any 2010 fins a 

l’actualitat. Així, per a totes les EMA que disposen de dades des de l’any 2010 es 

presenten les roses dels vents climàtiques del període (2010-2020) a resolució 

anual i mensual.  

Cal tenir en compte que el vent és una variable meteorològica altament modulada per 

l’orografia i la morfologia pròpia de cada zona, de manera que la rosa dels vents que es 

presenta com la pròpia d’un punt determinat del territori no és necessàriament 

extrapolable a d’altres indrets que li siguin pròxims.  

Figura 4. Rosa del vent climàtica de l’estació de Maials 

 
Font: Servei meteorològic de Catalunya 
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2.3 INVENTARI DELS ELEMENTS DE RISC 

2.3.1 Gestió de residus  

El municipi disposa d’instal·lacions de gestió de residus, en concret d’un total de 1 

instal·lació. Aquesta és una planta de valorització de pneumàtics i es troba ubicada, 

d’acord amb el sistema de referència ETRS89, a les següents coordenades: 

Codi X Y 

ER01 291.971 4.582.270 

2.3.2 Urbanitzacions i nuclis de població 

No existeixen urbanitzacions en l’àmbit d’actuació d’aquest Pla. 

Pel que fa als nuclis de població, a continuació es descriuen els existents al terme 

municipal de Maials: 

Codi Nom Tipus 

Coordenades Franja de 

protecció 

perimetral X Y 

ER02 Maials Nucli urbà 291.345 4.582.179 Parcial 

2.3.3 Carreteres 

La xarxa viària de l’àmbit del pla esta configurada per una extensa xarxa de camins 

uneixen tot el territori. A més a més els municipis són creuats per vies revestides 

classificades tan de sentit únic com de calçada múltiple, tipus autovia.  

A continuació es descriuen les principals vies de comunicació del municipi:  

Via Titularitat Descripció 

C-12 
Generalitat de 

Catalunya 
Carretera comarcal que circumval·la Maials 

C-45 
Generalitat de 

Catalunya 

Carretera comarcal que passa pel nucli urbà de Maials i enllaça 

Seròs i Maials amb la C-12 

LV-7046 
Diputació de 

Lleida 
Carretera local que comunica Maials amb Almatret 

  



2.3.4 Línies elèctriques  

El municipi disposa de les següents línies elèctriques:  

Línia Tensió Companyia 

Afecta 

superfície 

forestal 

Coordenades punt central 

X Y 

Línia 1 Alta (380 kV) Endesa Sí 291.968 4.585.056 

2.3.5 Activitats extractives  

No existeixen activitats extractives en l’àmbit d’actuació d’aquest Pla.  

2.3.6 Zones d’alta freqüentació  

Es determinen una sèrie d’indrets sobre el territori com a zones d’alta freqüentació de 

gent per diversos motius. Són instal·lacions amb usos variats però que tenen en comú 

de ser susceptibles d’acumular cert nombre de gent. La següent taula mostra aquestes 

zones per municipi, així com si disposen d’algun tipus de mesura de prevenció (franja, 

hidrants homologats, extintors, senyals, etc.) o no:  

Codi Nom Coordenades X Coordenades Y 
Mesures de 

prevenció 

ER03 
Ermita de 

Sant Sebastià 
291.399 4.581.808 

Sense mesures 

identificades 

ER04 

Àrea de la 

Vall dels 

Horts 

292.307 4.581.794 
Sense mesures 

identificades 
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2.4 VEGETACIÓ, PERÍMETRES FORESTALS I USOS DEL SÒL. MODELS DE 

COMBUSTIBLE I INFLAMABILITAT 

2.4.1 Vegetació actual i usos del sòl 

La vegetació existent en un territori és el combustible del foc que s’hi origina. Per tant 

és molt important determinar la tipologia, el seu estat, la seva combustibilitat i 

inflamabilitat per tal de fer front als incendis forestals. 

A partir del mapa d’usos del sòl 2017 de la Generalitat de Catalunya s’ha elaborat la 

taula següent on es representa per cada categoria d’ús la superfície que ocupa i el 

percentatge que representa respecte a la superfície total del municipi. 

Taula 2. Classificació per categories dels usos i cobertes del sòl al municipi de Maials. 

Categoria Superfície  (ha) Percentatge (%) 

Infraestructures viàries 35 0,6 

Urbanitzacions 3,2 0,1 

Zones urbanes 23,3 0,4 

Zones industrials i comercials 44,6 0,8 

Conreus herbacis de secà 262,7 4,6 

Conreus herbacis de regadiu 13,7 0,2 

Fruiters de secà 3.263,3 57,1 

Fruiters de regadiu 275 4,8 

Matollars 1.716,5 30 

Prats de terra baixa 12,1 0,2 

Boscos d'aciculifolis 48,4 0,8 

Zones amb vegetació 

escassa 
15,2 0,3 

TOTAL 5.713,1 - 

Font: Elaboració pròpia a partir del Mapa d’usos del sòl de Catalunya 2017 de la Generalitat de Catalunya. 

  



Figura 5. Mapa d’usos del sòl al municipi de Maials   

 
Font: Elaboració pròpia a partir del Mapa d’usos del sòl de Catalunya 2017 de la Generalitat de Catalunya. 

A partir de les dades anteriors, s’observa que la majoria del terme municipal està ocupat 

per camps de conreu de fruiters de secà (57,1%). Aquests es concentren sobretot a la 

part nord del terme municipal, al voltant del nucli urbà de Maials.  

D’altra banda, el 30% del terme municipal està ocupat per matollars (30%). Aquests es 

concentren a la part sud del terme municipal. També s’identifiquen matollars a la resta 

de territori municipal tot i que en menor proporció i en alternança amb els camps de 

conreu.  

Els camps de conreu de fruiters de regadiu i d’herbacis de secà també tenen una 

ocupació de sòl rellevant (4,8% i 4,6% respectivament). Aquests dos tipus es troben 

sobretot al voltant del nucli urbà de Maials i a la part central del terme municipal.  

Pel que fa a la tipologia de formacions forestals presents al municipi i la seva 

distribució en superfície, s’ha obtingut la següent taula: 

Taula 3. Classificació per espècie dominant de les formacions forestals al municipi de Maials. 

Espècie Superfície  (ha) Percentatge (%) 

Pinus halepensis 967,1 95,3 

Altres formacions arbrades 48,0 4,7 

TOTAL 1.015,1 - 

Font: Elaboració pròpia a partir del Mapa de formacions forestals de la Generalitat de Catalunya. 
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Figura 6. Mapa d’usos del sòl al municipi de Maials  

 
Font: Elaboració pròpia a partir del Mapa de formacions forestals pures i mixtes de Catalunya. 

A partir de les dades anteriors, s’observa que les formacions forestals del municipi de 

Maials es troben clarament dominades per boscos de pi blanc (Pinus halepensis), que 

representen el 95,3% de la superfície forestal arbrada.  

Es localitzen sobretot al sud del terme municipal així com alguna petita clapa al nord-

est. Cal mencionar que el mapa de Usos i cobertes del sòl classifica algunes zones com 

a matollar mentre que el mapa de formacions forestals pures i mixtes ho classifica com 

a pinedes de pi blanc. Això pot ser degut a la diferència entre anys d’elaboració de la 

cartografia o degut a l’establiment de criteris diferents a l’hora de definir un bosc en 

funció de la cobertura arbòria per exemple. 

2.4.2 Models de combustible  

El Mapa de models de combustible, creat per el Centre de Recerca Ecològica i 

Aplicacions Forestals (CREAF), permet preveure la capacitat de propagació del foc 

sobre els diferents estrats de vegetació. Aquest mapa adopta els models de combustible 

definits per Rothermel (1983) i les dades de vegetació segons l’Inventari Forestal i 

Ecològic de Catalunya.  

Aquests models divideixen el territori en zones que presenten característiques similars 

segons el tipus i l’estructura de la vegetació. Cada model està caracteritzat per una sèrie 

de paràmetres que l’identifiquen i li confereixen unes determinades condicions per a la 

propagació dels incendis. A continuació es mostra una taula amb el resum de models 



de combustible. Es divideixen en quatre grups segons per on es podria propagar el foc: 

pastures, matollar, fullaraca i restes vegetals. 

GRUP MODEL Descripció 

Pastura 

1 

Pastura fina, seca i baixa. Menys d'un terç de recobriment de plantes 
llenyoses. Alguns conreus abandonats són representatius d'aquest 
model. Quantitat de combustible (matèria seca): 1-2 t/ha. 

El foc es propaga per l'herba i es desplaça a gran velocitat. 

2 

Pastura fina, seca i baixa. Entre un terç i dos terços de recobriment 

de plantes llenyoses (matollar o arbrat). El combustible està format 

pel material herbaci, la fullaraca i les branques caigudes de la 

vegetació llenyosa. S'observa en boscos adevesats i en boscos de pi 

negre sense gaire matollar. Quantitat de combustible: 5-10 t/ha.  

El foc es propaga igual que l'anterior, però, amb més quantitat de 

combustible, augmenta la intensitat del foc. 

3 

Pastura densa, seca i alta (un metre, però pot variar 

considerablement). Aproximadament un terç o més del combustible 

està sec o mort. Els canyars, els canyissars i els camps de cereals 

són representatius d'aquest model. Quantitat de combustible: 4-6 

t/ha. 

Focs més intensos que en els dos casos anteriors. Velocitat de 

propagació elevada sota la influència del vent. El foc pot propagar-se 

per la part superior de l'herba i saltar. 

Matollars 

4 (Alta 

càrrega) 

Matollar madur o plantació jove molt densa (més de dos metres 

d'altura) amb branques seques a l'interior. A més del fullatge 

inflamable, hi ha material llenyós fi i mort. Les masses joves de 

coníferes i els matollars molt desenvolupats de bruc boal en són un 

bon exemple. Quantitat de combustible: 25-30 t/ha. 

Poden ser focs ràpids que es propaguen per les capçades del 

matollar, que forma un estrat gairebé continu, i consumeixen el 

fullatge i el material llenyós fi i mort, que contribueix significativament 

a la intensitat del foc. 

5 

Matollar dens i verd (menys d'un metre d'altura). El matollar és jove, 

amb poc material mort i el fullatge conté poques substàncies volàtils. 

Generalment, no és alt, però cobreix quasi totalment el sòl. Els boscos 

d'alta muntanya en són representatius. Quantitat de combustible: 5-8 

t/ha. 

El foc es propaga pel sòl i crema la fullaraca i la pastura. Focs poc 

intensos a causa de la poca càrrega de combustible. 

6 

Semblant al model 5, però amb espècies de fullatge més inflamable i 

amb plantes més altes o matollar més madur, però no tan alt com en 

el model 4. Un ampli ventall de matollars (estepes, brolles, etc.) i 

brolles arbrades s'inclouen en aquest model. També s'inclouen restes 

de tales de planifolis que s'hagin assecat. Quantitat de combustible: 

10-15 t/ha. 

El foc es propaga pel matollar, on el fullatge és inflamable, amb 

velocitats de vent moderades. Si hi ha poc vent el foc pot baixar a ran 

de terra. 

7 (Alta 

càrrega) 

Matollar madur o plantació jove molt densa (més de dos metres 

d'altura) amb branques seques a l'interior. A més del fullatge 

inflamable, hi ha material llenyós fi i mort. Les masses joves de 

coníferes i els matollars molt desenvolupats de bruc boal en són un 

bon exemple. Quantitat de combustible: 25-30 t/ha. 
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GRUP MODEL Descripció 

Poden ser focs ràpids que es propaguen per les capçades del 

matollar, que forma un estrat gairebé continu, i consumeixen el 

fullatge i el material llenyós fi i mort, que contribueix significativament 

a la intensitat del foc. 

Fullaraca 

8 

B osc dens de coníferes d'acícula curta o de planifolis de fulla petita. 

Fullaraca molt compacta amb algun branquilló i poc matollar o 

vegetació herbàcia al sotabosc. Les fagedes i alguns boscos de pi 

roig en són representatius. Quantitat de combustible: 10-12 t/ha. 

Focs superficials i amb alçada de flama baixa. Propagació del foc per 

la fullaraca molt compacta. 

9 

Semblant al model 8, però amb fullaraca menys compacta: acícules 

llargues de coníferes o fulles grans de planifolis. Les castanyedes, 

algunes rouredes i pinedes de pi roig sense sotabosc en són un 

exemple. Quantitat de combustible: 7-9 t/ha. 

El foc es propaga per la fullaraca més ràpidament que en el model 8 

i amb una alçada de flama superior. Les concentracions esporàdiques 

de material llenyós poden provocar un augment de l'alçada de la 

flama, que pot provocar la inflamació esporàdica d'algunes capçades 

(coronament). Velocitat de propagació elevada si la velocitat del vent 

és gran. 

10 

Bosc amb gran quantitat de llenya i arbres caiguts. La presència de 

branques de 7,5 cm o més de diàmetre pot originar una gran quantitat 

de material mort sobre el sòl. Es correspon a boscos on s'ha produït 

una important caiguda de branques i material gruixut a causa de 

ventades, nevades, etc. Quantitat de combustible: 30-35 t/ha. 

Són els focs més intensos del grup (més quantitat de material 

acumulat). Amb més freqüència que en el model 9, el foc pot arribar 

a cremar les capçades dels arbres. 

Restes 

vegetals 

11 

Bosc molt aclarit. Restes de poda disperses amb plantes herbàcies 

rebrotant. La quantitat de combustible menor de 7,5 cm de diàmetre 

és inferior a 25 t/ha. Sumant la resta de combustibles de mida 

superior, s'arriba a les 30 t/ha. 

L'incendi és bastant actiu i es propaga per les restes i el material 

herbaci. 

12 

Predomini de les restes sobre l'arbrat. Restes de poda o aclarides 

recobrint tot el sòl, la majoria de menys de 7,5 cm de diàmetre. 

Quantitat de combustible: 50-80 t/ha. El material de mida superior és 

més abundant que en el model 11. 

El foc pot arribar a propagar-se ràpidament amb intensitat elevada. 

Es poden desprendre alguns fragments incandescents i generar 

focus secundari. 

13 

Grans acumulacions de restes de diàmetre superior a 7,5 cm 

recobreixen tot el sòl. El material inferior a 7,5 cm, generalment, 

representa només el 10% del total. Quantitat de combustible: 100-150 

t/ha. 

El foc es propaga ràpidament per les zones on hi ha una capa 

contínua de combustible fi. La intensitat augmenta més lentament 

quan crema el material gruixut. 



En la segona edició ampliada, es va definir el model 0; corresponent a formacions 

generalment herbàcies i humides, on la propagació del foc seria gairebé nul·la en 

cas de produir-se un incendi. També va definir-se un model 20; corresponent a 

conreus llenyosos de secà com poden ser ametllers, oliveres, etc. i que en cas 

d’incendi, el comportament del foc pot ser diferent al de la resta de conreus, i el foc es 

podria propagar per les capçades dels fruiters. 

Aquesta informació es considera útil ja que ens permetrà analitzar el comportament del 

foc al llarg de tot l’àmbit d’estudi. Es presenta la distribució dels diferents models de 

combustible segons la superfície que ocupen dins la zona estudiada. Segons les dades 

del CREAF (2ª edició, 2006), els models de combustible que podem trobar a la zona 

d’estudi ocupen les superfícies representada en hectàrees a la següent figura: 

Figura 7. Model de combustible en l’àmbit d’estudi 

 
Font: Centre de Recerca d’Aplicacions Forestals (CREAF).  

La relació dels models de combustible i superfície és la següent: 

Model de combustible Superfície (ha) Percentatge (%) 

Model 1 0,0 0,0 

Model 2 0,7 0,0 

Model 3 0,0 0,0 

Model 4 4,5 0,1 

Model 5 64,0 1,1 
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Model de combustible Superfície (ha) Percentatge (%) 

Model 6 926,2 16,2 

Model 7 930,2 16,3 

Model 8 0,0 0,0 

Model 9 0,0 0,0 

Model 10 0,0 0,0 

Model 11 0,0 0,0 

Model 12 0,0 0,0 

Model 13 0,0 0,0 

Model 20 3.721,4 65,2 

TOTAL 5.713,1 - 

A la figura anterior s’observa que a la major part de la superfície del territori predominen 

els camps de conreus llenyosos de secà (Model 20) (65,2 %, 3.724,1 ha) 

Pel que respecta a la resta de superfície, els models de combustible dominants són el 

6, amb un 16,2 % (926,2 ha) i el 7 amb un 16,3 % (930,2 ha). 

2.4.3 Models d’inflamabilitat  

El grau d’inflamabilitat d’una espècie forestal és la facilitat d’aquesta per encendre’s 

quan es posa en contacte amb un focus de calor. 

La inflamabilitat d'una espècie depèn de factors propis, com ara la seva capacitat per 

mantenir un determinat grau d'humitat, la quantitat i naturalesa de substàncies volàtils 

inflamables que conté i la seva relació superfície/volum, però també depèn de 

condicions externes com ara el clima, les variables meteorològiques actuals i 

precedents, el tipus de sòl, etc. Un darrer factor a destacar és l'estacionalitat en el grau 

d'inflamabilitat que presenten algunes espècies i que, sovint, està relacionat amb la seva 

fenologia. 

El grau d'inflamabilitat agrupa les espècies en 4 grups: 

1. Espècies inflamables tot l'any (eucaliptus, alzina, pi blanc) 

2. Espècies altament inflamables durant l'estiu (pi pinyer, gatosa, romaní) 

3. Espècies moderadament inflamables (garric, arboç, ginebró) 

4. Espècies poc inflamables (olivera, boix, llentiscle) 

La definició dels models d'inflamabilitat del mapa que es mostra a continuació, es basa 

en el grau d'inflamabilitat de les espècies presents en el Tercer Inventario Forestal 

Nacional a Catalunya (IFN3, 2000-2001) i en el seu percentatge de recobriment, d’acord 

amb el Centre de Recerca i Aplicacions Forestals (CREAF), Per tant tenim els següents 

models d’inflamabilitat en l’àmbit d’estudi: 



Model Descripció 

0 FCC del 0 a 9 % d'espècies molt inflamables 

1 FCC del 10 a 19 % d'espècies molt inflamables 

2 FCC del 20 a 29 % d'espècies molt inflamable 

3 FCC del 30 a 39 % d'espècies molt inflamables 

4 FCC del 40 a 49 % d'espècies molt inflamables 

5 FCC del 50 a 59 % d'espècies molt inflamables 

6 FCC del 60 a 69 % d'espècies molt inflamables 

7 FCC del 70 a 79 % d'espècies molt inflamables 

8 FCC del 80 a 89 % d'espècies molt inflamables 

9 FCC del 90 a 99 % d'espècies molt inflamables 

10 FCC superior al 100 % d'espècies molt inflamables 

A la següent figura es mostra una relació dels models d’inflamabilitat presents a l’àrea 

d’estudi:  

Figura 8. Models d’inflamabilitat en l’àmbit d’estudi 

 
Font: Centre de Recerca d’Aplicacions Forestals (CREAF).  

La relació dels models d’inflamabilitat i superfície és la següent: 
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Model de combustible Superfície (ha) Percentatge (%) 

Model 0 0,0 0,0 

Model 1 0,0 0,0 

Model 2 33,5 0,6 

Model 3 188,8 3,3 

Model 4 560,4 9,8 

Model 5 143,5 2,5 

Model 6 24,3 0,4 

Model 7 33,9 0,6 

Model 8 914,1 16,0 

Model 9 0,0 0,0 

Model 10 27,7 0,5 

TOTAL 5.713,1 - 

Com s’observa a la figura anterior, la major part del territori del municipi de Maials 

predominen els conreus llenyosos de secà (65,2 %, 3.720,8 ha), els quals no es troben 

incloses dins de cap model d’inflamabilitat establert. 

Pel que respecta a la resta de superfície, els models d’inflamabilitat dominants són el 8, 

amb un 16,0 % (914,1 Ha.) i el 4 amb un 9,8 % (560,4 ha). 

2.4.4 Mapa de pendents i orientacions 

De la superfície total del terme municipal, cal destacar que la majoria es correspon amb 

pendents entre el 5 i el 15 %. Així, els pendents superiors al 30 % representen el 20,7 

% de la superfície municipal. A continuació es mostra una taula resum de la superfície, 

pendent i percentatge respecte el total del terme municipal:  

Classe de pendent Superfície  (ha) Percentatge 

Inferior al 5 % 1.405,7 24,6 

Del 5 al 15 % 1.802,6 31,6 

Del 15 al 20 % 544,4 9,5 

Del 20 al 30 % 779,6 13,6 

Més del 30 % 1.180,5 20,7 

TOTAL 5.713,1 - 

  



A continuació es pot observar la distribució dels pendents al llarg del terme municipal:  

Figura 9. Distribució dels pendents al terme municipal  

 
Font: Elaboració pròpia 

Pel que fa a l’orientació, es realitza una reclassificació en base als valors obtinguts. La 

distribució de les orientacions s’indica a la següent taula: 

Classe de pendent Superfície  (ha) Percentatge 

Nord 597,7 10,5 

Nord-est 806,1 14,1 

Nord-oest 773,4 13,5 

Sud 726,9 12,7 

Sud-est 660,8 11,6 

Sud-oest 706,4 12,4 

Oest 800,1 14,0 

Est 640,0 11,2 

TOTAL 5.713,1 - 
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A continuació es pot observar la distribució de les orientacions al llarg del terme 

municipal:  

Figura 10. Distribució de les orientacions al llarg del terme municipal  

 
Font: Elaboració pròpia 

  



2.5 INVENTARI D’INFRAESTRUCTURES DE PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA ELS 

INCENDIS FORESTALS 

2.5.1 Agrupació de defensa forestal  

El municipi disposa de l’Associació de Defensa Forestal “Bosc Verd”. Aquesta 

associació va ser creada a l’any 1987 i actualment la seva zona d’actuació comprèn les 

poblacions d’Almatret, Maials, Llardecans i Torrebesses. 

2.5.2 Xarxa viària  

La xarxa viària bàsica es descriu a partir de les carreteres i camins existents al territori, 

sobre la cartografia 1:5.000 de l’Institut Geològic i Cartogràfic de Catalunya i la 

comprovació sobre el territori. 

Un cop descrita la xarxa viària bàsica, es planificaran les actuacions necessàries per 

garantir les condicions de transibilitat i permetre el pas de vehicles d’extinció del tipus 

BRP. La classificació dels vials es realitza en funció de la facilitat de pas simultani de 

camions que circulin pel vial en sentits oposats.  Així i atenent al Pla INFOCAT, els vials 

es classifiquen en: 

• Camins primaris (CP-núm.): amplada mínima de 5 metres. Permet el pas 

simultani de 2 camions tipus BRP. 

• Camins secundaris (CS- núm.): amplades entre 3 i 5 metres amb sobreamples 

disposats cada 100-150 metres que permeten el pas simultani de camions tipus 

BRP. 

• Camins terciaris (CT- núm.): vials que no permeten el pas simultani de camions 

tipus BRP i no disposen de sobreamples. No formen part de la xarxa bàsica de 

camins per a incendis forestals 

A continuació es mostra una taula resum amb les característiques de la xarxa:  

Categoria Longitud (Km) 

Carretera asfaltada 15,86 

Camí primari - 

Camí secundari 124,88 

Camí terciari - 

TOTAL 140,74 
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A la taula següent es descriu el llistat complet de camins municipals que travessen el 

municipi de Maials: 

CODI NOM CAMÍ 
PRIMARI 

(>6 m) 

SECUNDARI 

(entre 3 i 6 m) 
TIPUS FERM 

CS01 Pista la Granja  X 
De terra, amb capa de rodadura 

de tot-ú 

CS02 Pista d'Aitona  X 
De terra, amb capa de rodadura 

de tot-ú 

CS03 Camí Vell de Flix  X Formigonat 

CS04 Camí Valleta Xota  X De terra, sense cap tractament 

CS05 Camí Vall dels Horts  X De terra, sense cap tractament 

CS06 Camí Vall de les Estrabades  X De terra, sense cap tractament 

CS07 Camí Vall de Jaca  X De terra, sense cap tractament 

CS08 Camí Vall de Bigues  X 
De terra, amb capa de rodadura 

de tot-ú 

CS09 Camí Terrotes-Escorial  X De terra, sense cap tractament 

CS10 
Camí Socarrada-Pla del 
Cirerer 

 X 
De terra, amb capa de rodadura 

de tot-ú 

CS11 Camí Plana del Canyís  X De terra, sense cap tractament 

CS12 Camí Pla del Cirerer  X De terra, sense cap tractament 

CS13 Camí Montolivent  X 
De terra, amb capa de rodadura 

de tot-ú 

CS14 Camí Lleida  X 
De terra, amb capa de rodadura 

de tot-ú 

CS15 Camí Idependència  X De terra, sense cap tractament 

CS16 
Camí Espartells-Mas de 
Noguers 

 X De terra, sense cap tractament 

CS17 Camí dels Aubacs  X De terra, sense cap tractament 

CS18 Camí del Rayo  X 
De terra, amb capa de rodadura 

de tot-ú 

CS19 Camí del Pla de la Servereta  X De terra, sense cap tractament 

CS20 Camí de l'Escorial  X De terra, sense cap tractament 

CS21 Camí de les Terrotes  X De terra, sense cap tractament 

CS22 Camí de les Llacunes  X 
De terra, amb capa de rodadura 

de tot-ú 

CS23 Camí de les Estrabades  X 
De terra, amb capa de rodadura 

de tot-ú 

CS24 Camí de la Montsona  X 
De terra, amb capa de rodadura 

de tot-ú 

CS25 Camí de la Mata  X 
De terra, amb capa de rodadura 

de tot-ú 



CODI NOM CAMÍ 
PRIMARI 

(>6 m) 

SECUNDARI 

(entre 3 i 6 m) 
TIPUS FERM 

CS26 Camí de la Devesa  X De terra, sense cap tractament 

CS27 Camí de la Bassa  X 
De terra, amb capa de rodadura 

de tot-ú 

CS28 Camí de Flix  X Formigonat 

CS29 Camí de Cristians  X 
De terra, amb capa de rodadura 

de tot-ú 

CS30 Camí de Bovera  X De terra, sense cap tractament 

CS31 Camí Costa Butxaca  X De terra, sense cap tractament 

CS32 
Camí Comellar d'en Grau 
(Almatret) 

 X 
De terra, amb capa de rodadura 

de tot-ú 

CS33 Camí Argilagar  X De terra, sense cap tractament 

CS34 Camí Amorriadors Confesse  X De terra, sense cap tractament 

CS35 
Bassa del Comellar d'en 
Grau 

 X 
De terra, amb capa de rodadura 

de tot-ú 

CS36 Camí sense nom  X De terra, sense cap tractament 

CS37 Camí sense nom  X 
De terra, amb capa de rodadura 

de tot-ú 

CS38 Camí sense nom  X De terra, sense cap tractament 

CS39 Camí sense nom  X 
De terra, amb capa de rodadura 

de tot-ú 

CS40 Camí sense nom  X De terra, sense cap tractament 

CS41 Camí sense nom  X De terra, sense cap tractament 

CS42 Camí sense nom  X De terra, sense cap tractament 

CS43 Camí sense nom  X De terra, sense cap tractament 

CS44 Camí sense nom  X De terra, sense cap tractament 

CS45 Camí sense nom  X De terra, sense cap tractament 

CS46 Camí sense nom  X De terra, sense cap tractament 

CS47 Camí sense nom  X De terra, sense cap tractament 

CS50 Camí sense nom  X De terra, sense cap tractament 

CS51 Camí sense nom  X De terra, sense cap tractament 

CS52 Camí sense nom  X De terra, sense cap tractament 

CS53 Camí sense nom  X De terra, sense cap tractament 

  



Pla de prevenció d'incendis forestals del municipi de Maials 

  Pàgina 25 

A continuació es mostra la xarxa de camins municipal de Maials: 
 

Figura 11. Xarxa viària del terme municipal de Maials  

 
Font: Elaboració pròpia 

2.5.3 Punts d’aigua 

La xarxa de punts d’aigua es descriu a partir de la informació facilitada pel Servei de 

Prevenció d’Incendis de la Generalitat de Catalunya així com mitjançant la cartografia 

1:5.000 de l’Institut Geològic i Cartogràfic de Catalunya i la comprovació sobre el territori.  

El Pla considera únicament els punts d’aigua realment útils per als mitjans d’extinció o 

aquells que poden arribar a ser-ho havent executat les actuacions necessàries. 

La xarxa de punts d’aigua es classifica segons els següents criteris: 

• Tipologia i facilitat d’ús: 

o Amb hidrant, dipòsit amb hidrant, bassa amb hidrant: Permet la connexió 

directa amb el camió i per tant un ús més àgil. 

o Sense hidrant: punts d’aigua on caldrà la instal·lació d’un sistema 

d’aspiració. 

o Masses o cursos d’aigua: zones obertes amb presència d’aigua com 

estanys, embassaments, rius, canals, etc. on caldrà instal·lar un sistema 

d’aspiració. 

• Accessibilitat per a helicòpters: 

o Si: l’helicòpter pot maniobrar sota les condicions de seguretat exigides. 



o No: l’helicòpter no pot maniobrar sota les condicions de seguretat 

exigides. 

La codificació que s’estableix per a la classificació dels punts d’aigua en l’àmbit del Pla 

és la següent: 

o H: hidrant. 

o Dh: dipòsit/bassa sense hidrant (bassa, piscina,...) accessible amb 

helicòpter. 

o DHh: dipòsit amb hidrant accessible amb helicòpter. 

La següent taula recull els punts d’aigua identificats a l’àmbit del Pla. Aquests punts es 

representen també a la cartografia. 

TIPUS CODI COORD. X COORD. Y RESP. 

Hidrant H01 291.911 4.582.087 Ajuntament 

Hidrant H02 291.725 4.582.118 Ajuntament 

Hidrant H03 292.364 4.582.117 Ajuntament 

Hidrant H04 291.581 4.582.164 Ajuntament 

Hidrant H05 291.534 4.582.251 Ajuntament 

Hidrant H06 291.259 4.582.265 Ajuntament 

Hidrant H07 291.382 4.582.326 Ajuntament 

Hidrant H08 291.449 4.582.290 Ajuntament 

Hidrant H09 291.177 4.582.335 Ajuntament 

Hidrant H10 291.543 4.582.155 Ajuntament 

Hidrant H11 291.368 4.582.137 Ajuntament 

Hidrant H12 291.445 4.582.097 Ajuntament 

Hidrant H13 291.271 4.582.093 Ajuntament 

Hidrant H14 291.273 4.582.027 Ajuntament 

Hidrant H15 291.319 4.582.064 Ajuntament 

Hidrant H16 291.891 4.582.240 Ajuntament 

Hidrant H17 291.660 4.582.336 Ajuntament 

Hidrant H18 291.426 4.582.062 Ajuntament 

Dipòsit descobert amb 

hidrant i accessible amb 

helicòpter 

DHh01 291.980 4.579.010 Diputació 
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TIPUS CODI COORD. X COORD. Y RESP. 

Bassa amb hidrant i 

accessible amb 

helicòpter 

DHh02 288.416 4.581.466 
Comunitat de 

regants 

Dipòsit descobert sense 

hidrant i accessible amb 

helicòpter 

Dh01 291.615 4.578.193 Particular 

Bassa sense hidrant i 

accessible amb 

helicòpter 

Dh02 291.497 4.578.076 Particular 

Dipòsit descobert sense 

hidrant i accessible amb 

helicòpter 

Dh03 290.585 4.577.780 Particular 

Bassa sense hidrant i 

accessible amb 

helicòpter 

Dh04 293.423 4.579.542 Particular 

Dipòsit descobert sense 

hidrant i accessible amb 

helicòpter 

Dh05 293.772 4.578.560 Particular 

Bassa sense hidrant i 

accessible amb 

helicòpter 

Dh06 291.528 4.578.065 Particular 

Així mateix, el municipi de Maials compta amb la Comunitat de Regants de Segrià Sud 

la qual disposa d’una sèrie d’hidrants de 70 mm als que bombers pot accedir en cas 

d’emergència: 

TIPUS CODI COORD. X COORD. Y OBSERVACIONS 

Hidrant HCR22 292561 4582078 

A vora del dipòsit de 

Maials, on les antenes de 

telèfon 

Hidrant HCR23 291359 4582635 

Al costat de la trencadora 

d’Ametlles Martí, al polígon 

industrial. Actualment és de 

100 però està pendent 

realitzar el canvi a 70 

Hidrant HCR24 291508 4581475 
Darrere de l’ermita de Sant 

Sebastià 

Hidrant HCR25 288574 4581486 Carretera d’Almatret pk 2,5 

D’altra banda, segons la informació facilitada per l’ADF i la Comunitat de Regants, també 

es disposa d’altres tomes d’aigua que requereixen de muntatge previ (realitzat pels 



membres de l’ADF) per poder poden ser utilitzades per bombers. Segons la informació 

facilitada pels ADF, el muntatge requereix d’uns 15 minuts aproximadament. 

2.5.4 Àrees de baixa càrrega de combustible 

Són aquelles àrees on s’ha treballat per reduir la vegetació per tal de trencar la 

continuïtat vertical i horitzontal de la massa forestal. S’actua sobre els tres estrats de la 

massa: 

• Estrat arbori: aclarida per aclarir la massa, reduint la fracció de capçada coberta 

(FCC) per evitar que les capçades es toquin entre si o amb l’estrat arbustiu. 

• Estrat arbustiu: estassada pràcticament total per evitar la continuïtat vertical i 

horitzontal. Cal realitzar tractaments periòdics sobre aquest estrat per la força 

rebrotadora natural de la vegetació arbustiva mediterrània. 

• Estrat herbaci: estassada per mantenir un recobriment baix i de poca alçada. 

Aquestes estructures s’executen al voltant d’urbanitzacions, nuclis habitats i zones 

estratègiques per a que els Bombers puguin tenir una oportunitat per actuar sobre 

possibles incendis forestals.  

El pla INFOCAT defineix una classificació de les àrees de baixa càrrega de combustible 

segons la seva amplada (25 o 100m) i segons si l’eliminació del combustible és total o 

parcial, però no inclou criteris d’utilitat operativa o localització, ni tampoc dóna opcions 

de nomenclatura per àrees no lineals o d’amplada diferent a la definida. Aquesta 

definició és insuficient per a les necessitats que es plantegen actualment en la 

planificació d’un massís. És per aquest motiu que el plec de condicions de redacció de 

PIE de la DGMN ha elaborat una altra classificació. Els Bombers GRAF, en diverses 

publicacions també han anat adoptant una nomenclatura nova i adequada a les 

necessitats. 
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Pel que fa a les àrees de baixa càrrega de combustible, cal esmentar que el nucli urbà 

de Maials disposa de franja de protecció natural al trobar-se envoltada per superfície 

de tipologia agrícola. 

  



2.6 INVENTARI D’ELEMENTS VULNERABLES I D'ESPECIAL PROTECCIÓ 

La vulnerabilitat determina quins elements es poden veure afectats en cas d’incendi 

forestal. Es consideraran elements vulnerables els nuclis de població, instal·lacions o 

edificacions pròximes a zones forestals, àrees recreatives i altres infraestructures que 

puguin considerar-se vulnerables davant d’un incendi.  

2.6.1 Nuclis de població i urbanitzacions 

Segons el Decret 30/2015, de 3 de març, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres 

obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures; 

les urbanitzacions i els nuclis de població situats en terrenys forestals o en la franja de 

500 metres que els envolta, si es troben recepcionades per l’ajuntament, han de 

disposar d’un pla d’emergències municipal. 

De fet, l’article 3 de la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis 

forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions 

situats en terrenys forestals, defineix les mesures de prevenció que cal complir en l’àmbit 

d’una urbanització: 

• Assegurar l’existència d’una franja exterior de protecció de com a mínim 25 

metres d’amplada al voltant, lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria 

aclarida que compleixi les característiques establertes per reglament. 

• Mantenir el terreny de totes les parcel·les i zones verdes interiors a la franja 

de protecció en les mateixes condicions que s’estableixin per a les franges de 

protecció. 

• Disposar d’una xarxa d’hidrants homologats per a l’extinció d’incendis que 

compleixi les característiques establertes per Decret. 

A la taula següent s’especifica la localització i existència de franja de protecció perimetral 

als nuclis poblacionals del municipi de Maials: 

Codi Nom Tipus 

Coordenades Franja de 

protecció 

perimetral  
X Y 

EV01 Maials Nucli urbà 291.246 4.582.200 Sí 

D’altra banda, el municipi de Maials no disposa de cap urbanització dins del seu territori. 
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2.6.2 Edificacions aïllades (elements vulnerables) 

En el cas de les masies i edificacions aïllades en medi forestal, és igualment d’aplicació 

les referències legals, on el compliment de les normes recau sobre el propietari de 

l’edificació. 

L’ajuntament no disposa de catàleg de masies i cases aïllades. En qualsevol cas, a la 

cartografia es pot consultar el següent llistat de masies i cases aïllades, així com 

activitats ramaderes ubicades en sòl no urbanitzable. Aquesta informació ha estat 

extreta del Document Únic de Protecció Civil del municipi. 

Codi Nom Coord. X Coord. Y 

EV02 Mas De Moià 293.319 4.580.779,1 

EV03 Mas De l'Escorial 291.149 4.578.565,3 

EV04 Mas De Milio Segura 293.196 4.576.363,3 

EV05 Mas De Pere Pixant 292.944 4.576.573,3 

EV06 Mas d'Alfonso De l'Obra 293.102 4.576.639,8 

EV07 Mas De Joanet De Tian 292.573 4.576.811,8 

EV08 Mas De Paciència 293.737 4.577.131,3 

EV09 Mas De l'Argelaguer 292.545 4.577.226 

EV10 Mas Del Pastoret 292.233 4.577.208 

EV11 Mas De Fuster 291.548 4.576.914 

EV12 Mas D'Auberica 290.447 4.576.952 

EV13 Maset De Ramonet De Pauet 289.847 4.577.443 

EV14 Mas De Mancebo 292.850 4.579.626 

EV15 Granja David Ariza Prats 291.395 4.581.812 

EV16 Granja Carme Torremorell 291.535 4.579.811 

EV17 Granja Porcs Torremorell 290.699 4.581.180 

EV18 Tremendo 290.740 4.580.880 

EV19 Granja Miró 290.265 4.581.235 

EV20 Granja Starpig I 292.438 4.578.630 

EV21 Granja Starpig Ii 291.044 4.579.768 

EV22 Granja Florensa Esquerda 293.097 4.582.318 

EV23 Granja Joan Sabate I Josefa Piñol 288.016 4.579.753 

EV24 Granja Jose Juan Florensa Areste 291.005 4.581.819 

EV25 Granja Sentís 291.546 4.581.695 

EV26 Jose Areste Miro 290.566 4.580.176 

EV27 La Sarria 289.796 4.578.861 

EV28 Granja Marta Areste Areste 290.720 4.581.283 

EV29 Ganja Bovi Les Cabanes 290.720 4.581.260 

  



2.7 RECURSOS MÒBILS, VIGILÀNCIA, MITJANS D'ALERTA I DETECCIÓ 

2.7.1 Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya  

El municipi de Maials no disposa de parc de bombers dins del seu territori. Les dades 

dels Parcs de Bombers més propers es detallen a continuació: 

Nom Municipi Adreça Telèfon 

Parc de Bombers 

Voluntaris de Seròs 
Seròs C/ del Calvari, 40 112 

Parc de Bombers 

Voluntaris de la 

Granadella 

La Granadella Plaça de la Vila, 33 112 

Segons la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció 

d’incendis i de salvaments de Catalunya, les funcions del Cos de Bombers de la 

Generalitat són:  

• Realitzar les sortides derivades dels sinistres dins els seu àmbit territorial 

d’actuació, així com les assignades per la Regió d’Emergència. 

• Gestionar els recursos humans i materials adscrits al parc. 

• Comunicar a la Unitat de Sala de Control de la Regió corresponent totes les 

incidències del servei. 

• Vetllar per la conservació i manteniment del Parc, dels vehicles, equipament i 

mitjans d'intervenció assignats d'acord amb les instruccions que es determinin. 

• Realitzar les activitats de formació i practiques programades per garantir que tot 

el personal de Parc conegui les normes, instruccions i procediments d'actuació 

operativa i d'ús i conservació dels recursos materials disponibles. 

• Efectuar, en el seu àmbit d'actuació, totes les activitats preventives d'acord amb 

la normativa establerta i les instruccions derivades de les unitats responsables. 

• Dur a terme les activitats necessàries per conèixer la totalitat dels nuclis urbans, 

les àrees rurals, les vies de comunicació, les infraestructures i les instal·lacions 

de la seva àrea territorial d'actuació en primera sortida i mantenir actualitzat el 

catàleg d'ubicació, tipològic i d'intensitat del risc que se'n deriva. 

• Mantenir, en l'exercici de les funcions assignades, les relacions de col·laboració 

corresponents amb el municipi i la resta d'entitats locals amb competència en el 

seu àmbit territorial. 

• Participar en les activitats d'informació i formació a la població d'acord amb la 

programació que s'estableixi. 

• Gestionar l'acció preventiva de riscos laborals en el seu àmbit. 

• Executar les ordres i instruccions encomanades pels seus superiors jeràrquics i 

informar-li de les actuacions en que hi participi. 

• Proposar millores respecte als procediments i recursos disponibles. 
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• Qualsevol altra funció que li encomanin. 

Dins del cos de bombers cal destacar la feina del Grup especialitzat en incendis 

forestals, coneguts com els GRAF, creat el 1999 arran dels grans incendis que afectaren 

la Catalunya central el 1998. 

Els GRAF són especialistes en les cremes controlades -foc tècnic- molt útil per fer 

contrafocs i reduir vegetació potencialment perillosa en cas d’incendi forestal. 

La seva feina permet reduir el risc d’incendi i que en cas de foc els boscos tinguin menys 

biomassa per cremar, és a dir, menys combustible. 

Els GRAF no només es van crear per a treballar en l'extinció de grans incendis forestals, 

tot i que es la seva principal tasca, si no que també en el desenvolupament d'un ampli 

projecte tècnic que incloïa entre d'altres; 

• La creació d'una cartografia operativa actualitzada per al Cos de Bombers. 

• Desenvolupar un programa de cremes prescrites per a la neteja del bosc, la 

formació tant interna del Cos de Bombers com dels col·lectius auxiliars (ADF, 

Agents Rurals, Mossos d'Esquadra...) 

• Intercanvi d'experiències amb professionals d'altres països per a tal de reforçar 

els coneixements sobre l'ús del foc com extinció.  

2.7.2 Cos d’Agents Rurals  

L'article 144.6 de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l'Estatut 

d'Autonomia de Catalunya, estableix que, en matèria de medi ambient i d'espais 

naturals, la Generalitat exerceix les seves competències per mitjà del Cos d'Agents 

Rurals, competents en la vigilància, el control, la protecció, la prevenció integral i 

la col·laboració en la gestió del medi ambient. Els membres d'aquest cos tenen la 

condició d'agents de l'autoritat i exerceixen funcions de policia administrativa especial i 

policia judicial, en els termes que estableix la llei. 

Segons la Llei 17/2003, de 4 de juliol, del Cos d'Agents Rurals les funcions dels Agents 

Rurals comprenen els següents àmbits d'actuació: 

• Vigilància 

• Inspecció 

• Col·laboració en la gestió 

• Investigació 

• Informació i assessorament als ciutadans 

L’àrea d’estudi queda inclosa en la zona de treball del cos d’Agents Rurals de la comarca 

del Segrià i tenen la seva seu a Carretera Nacional 230, km 3,2 2a. planta. 



2.7.3 Agrupacions de defensa forestal 

Les agrupacions de defensa forestal (ADF) són associacions formades pels ajuntaments 

i els propietaris forestals dels municipis que en formen part. Tenen com a finalitat 

principal la coordinació, conscienciació de la prevenció d’incendis i el suport a l’extinció. 

Són regulades per la Llei 6/88 Forestal de Catalunya i el Decret de 6 d’octubre de 1986 

de Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya. 

Les principals funcions de l’ADF són: 

• L’elaboració i execució col·lectiva de programes de vigilància i prevenció 

d'incendis forestals. 

• La col·laboració activa en l'organització, el control i l'execució de mesures 

dictades o que es dictin per la Direcció General del Medi Natural en matèria de 

prevenció, o amb qualsevol altre organisme que tingui autoritat i competència en 

la lluita contra els incendis forestals. 

• La realització de campanyes de divulgació entre els titulars de terrenys forestals 

sobre les accions de prevenció i lluita contra els incendis forestals, perquè el 

sector tingui un coneixement més gran. 

• La sensibilització sobre la població rural i urbana en el territori de l'ADF. 

• L’execució de plans de prevenció, creació i manteniment d'infraestructura, xarxa 

de camins i punts d'aigua. 

• El suport a l'extinció d'incendis forestal 

El municipi de Maials disposa de l’Associació de Defensa Forestal “Bosc Verd”. Aquesta 

associació és compartida amb d’altres municipis: Llardecans, Torrebesses i Almatret.  

L’associació està formada per un total de 52 voluntaris. D’aquests, 19 disposen del 

carnet groc, i per tant, tenen capacitat d’intervenció i de suport a Bombers de la 

Generalitat. Pel que fa a la resta, un total de 33 voluntaris disposen del carnet verd.  

Els recursos de què disposa l’ADF a data  30 d’agost de 2022 són:  

Material Unitats Ubicació 

Tractor 2 Magatzem ADF  

Cuba d’aigua 5.000 litres 1 Magatzem ADF  

Cuba d’aigua 3.000 litres 1 Magatzem ADF  

Vehicle 4x4 1 Magatzem ADF  

Cuba d’aigua 4x4 (600 litres) 1 Magatzem ADF  

Moto-serra 3 Magatzem ADF  

Desbrossadora 3 Magatzem ADF  

Picadora forestal 1 Magatzem ADF  
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Material Unitats Ubicació 

Anivelladora forestal 1 Magatzem ADF  

Bata-focs 4 Magatzem ADF  

Motxilles amb aigua 4 Magatzem ADF  

Mànegues i llances d’alta 

pressió 
- Magatzem ADF  

  



3. AVALUACIÓ 

3.1 AVALUACIÓ DEL PERILL BÀSIC 

El perill o perillositat dels incendis forestals potencials queda definida quan es coneixen 

les característiques de severitat (intensitat o magnitud) i de probabilitat. 

Això es concreta en l’elaboració de mapes de perill. Els mapes de perill caracteritzen el 

territori assignant-li un valor relacionat amb la probabilitat que es produeixi un incendi i 

amb la magnitud que pot adquirir una vegada iniciat l’incendi. Es important utilitzar una 

metodologia objectiva, comuna per tot l’àmbit del pla i per altres plans de prevenció a 

l’hora d’avaluar el risc d’incendi forestal a efectes de planificació.  

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació va elaborar l’any 2003 un 

mapa de perill estàtic per tot el territori de Catalunya. Aquest classifica els valors de perill 

d’incendi en una escala que va de l’1 al 4 (risc baix, risc moderat, risc alt i risc molt alt) 

en una malla ràster de 100 m de resolució. És el resultat de la integració de dades de 

diversos factors que defineixen el perill d’ignició per una banda i el perill de propagació 

per l’altra.  

Cal tenir en compte que es tracta d’un mapa estàtic, i que per tant no respon a situacions 

temporals o momentànies, que són objecte del mapa dinàmic de perill. Aquest es pot 

consultar en línia a la web de la Generalitat de Catalunya. La següent figura mostra la 

interacció d’aquests dos aspectes en l’avaluació del perill d’incendi: 

Figura 12. Mapa de perill bàsic d’incendis forestals en l’àmbit municipal.  

 
Font: DARP, Generalitat de Catalunya.  
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La següent taula mostra la superfície de l’àmbit del pla afectada per cada categoria de 

risc. 

Categoria Superfície (ha) Percentatge (%) 

Risc baix 4.176,3 73,1 

Risc moderat 0 0 

Risc alt 811,2 14,2 

Risc molt alt 725,6 12,7 

TOTAL 5.713,1 - 

Com es pot observar a la taula anterior, una baixa proporció de superfície del terme 

municipal de Maials presenta un risc alt i molt alt per incendi forestal (14,2 % i 12,7 

%,respectivament). Aquestes zones resideixen principalment a la zona sud del terme 

municipal, caracteritzada per conformar masses forestals continues i de vegetació 

densa. 

Pel que fa a la resta de superfície del terme municipal de Maials (el 73,1% 

aproximadament), presenta un nivell de risc per incendis forestals baix. 

Cal tenir present que, durant l’avaluació del risc de perill bàsic no s’han tingut en compte 

els factors de risc social com l’accessibilitat i freqüentació. S’ha de considerar per tant, 

que les localitzacions amb una elevada freqüentació presentaria un grau de risc afegit. 

3.2 AVALUACIÓ DEL PERILL D’IGNICIÓ I PROPAGACIÓ DE L’INCENDI 

La ignició es defineix com l’instant en el que un cos inicia la combustió. Per tant, el perill 

d’ignició faria referència a la facilitat amb la que pot iniciar-se un incendi forestal. D’altra 

banda, la propagació d’un incendi forestal dependrà de la disponibilitat de combustible, 

les característiques del mateix, la tipografia del terreny i de la intensitat i direcció del 

vent. 

En base al mapa dels models d’inflamabilitat i combustibilitat dels punts 2.4.2 i 2.4.3, per 

una banda es pot apreciar que el municipi presenta un clar predomini de camps de 

conreus llenyosos de secà (model 20 de combustibilitat), els quals constitueixen 

aproximadament un 65 % de tot el territori i ocupen majoritàriament la zona nord del 

municipi. No obstant, a aquesta zona cal esmentar també la presència d’algunes zones 

de matollar dens i verd situats a l’altura de la Punta de Riba-Roja i amb una vegetació 

moderadament inflamable. 

D’altra banda, i tal con s’ha esmentat en apartats anteriors, el sector sud del municipi ha 

de ser considerat com la zona més vulnerable per risc d’incendi forestal. Aquesta zona 

presenta majoritàriament una vegetació de tipus matollar (models 6 i 7). En moltes 

ocasions es tracta de matollar madur o jove molt dens amb vegetació seca a l’interior. 

Aquests característiques, juntament amb l’elevada inflamabilitat d’algunes zones (model 



8), podrien ocasionar incendis ràpids i molt intensos que poden afectar a una gran 

extensió de superfície forestal.  

3.3 AVALUACIÓ DE LA CAPACITAT D’INTERVENCIÓ  

Pel que fa a la capacitat d’intervenció de la xarxa de camins, es considera com a 

suficient. Cal esmentar que durant l’avaluació d’aquest apartat no s’ha valorat la 

necessitat de construcció de nous vials, sinó la millora en el manteniment del seu ferm i 

traçat, per facilitar-ne la circulació pels vehicles d’extinció; així com l’anàlisi de l’estat i 

manteniment de les franges auxiliars de trànsit. D’aquesta forma, la xarxa de camins es 

valora com a suficient tenint en compte el territori de l’àmbit del Pla, tot i que presenta 

alguns dèficits en alguns punts que caldria considerar en relació al manteniment de la 

vegetació. Aquestes millores seran desenvolupades a l’apartat 0 de proposta 

d’actuacions. 

Respecte als punts d’aigua, el número actual permet disposar d’una xarxa 

d’infraestructures suficient per al terme municipal. No obstant, s’han detectat alguns 

punts d’importància que seria necessari tenir en compte per tal de millorar l’estat actual 

dels mateixos i per tal de prevenir el seu deteriorament. 

3.4 IDENTIFICACIÓ DELS DÈFICITS DE PROTECCIÓ  

En aquest apartat s’identifiquen els dèficits de protecció en els elements de risc que 

s’han descrit en l’apartat 2.3 d’aquest document 

3.4.1 Xarxa viària 

Entre les principals millores de la xarxa de camins, es recomana la realització del 

manteniment de la franja auxiliar de trànsit als següents trams de camins: 

Codi 

camí 
Categoria Nom 

Longitud tram 

actuació (km) 
Actuació proposada 

CS38 Secundari 
Camí sense 

nom 
0,12 

Manteniment de la franja 

auxiliar de trànsit (FAT) 

CS17 Secundari 
Camí dels 

Aubacs 
0,53 

Manteniment de la franja 

auxiliar de trànsit (FAT) 

CS17 Secundari 
Camí dels 

Aubacs 
0,09 

Manteniment de la franja 

auxiliar de trànsit (FAT) 

D’altra banda, a la visita de camp i durant el recorregut al llarg del camí de la Vall de les 

Estrabades, es va observar l’acumulació de vegetació (branques, troncs d’arbres...etc.) 

al mig del camí com a conseqüència de l’incendi forestal del 2019, i que va dificultar el 

transit pel vial. Es per això que es recomana la retirada de la vegetació el més aviat 

possible per tal de poder recuperar la seva transitabilitat. 
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Codi 

camí 
Categoria Nom 

Longitud tram 

actuació (km) 
Actuació proposada 

CS06 Secundari 
Camí Vall de les 

Estrabades 
0,69 

Retirada de vegetació 

bloquejant l’accés pel camí 

3.4.2 Punts d’aigua 

Durant la visita de camp es van visitar els punts d’aigua considerats com principals i , 

per tant, més utilitzats per a l’extinció dels incendis dins del terme municipal. Com s’ha 

considerat prèviament, la major part dels punts d’aigua son de titularitat privada. Tot així, 

es van detectar una sèrie d’aspectes que caldria millorar. 

Codi Categoria Coord. X Coord. Y Actuació proposada 

Dh01 

Dipòsit descobert sense 

hidrant i accessible amb 

helicòpter 

291.615 4.578.193 

Manteniment de la vegetació 

Instal·lació d’hidrant 

Substitució del dipòsit 

metàl·lic per un de formigó 

Dh02 
Bassa sense hidrant i 

accessible amb helicòpter 
291.497 4.578.076 

Impermeabilització a través 

de la substitució de la lona 

plàstica impermeable 

Dh03 

Dipòsit descobert sense 

hidrant i accessible amb 

helicòpter 

290.585 4.577.780 

Manteniment de la vegetació 

Instal·lació d’hidrant 

Substitució del dipòsit 

metàl·lic per un de formigó 

Dh06 
Bassa sense hidrant i 

accessible amb helicòpter 
291.528 4.578.065 

Impermeabilització a través 

de la substitució de la lona 

plàstica impermeable 

Així mateix, durant la visita es va valorar l’opció de recuperar un punt d’aigua actualment 

abandonat i que degut a les seves característiques d’ubicació i capacitat, podria ser 

considerat un punt d’aigua d’interès estratègic. Aquest punt d’aigua (actualment no 

operatiu) es troba ubicat a les següents coordenades: 

Categoria Coord. X Coord. Y Actuació proposada 

Bassa sense hidrant accessible 

amb helicòpter. Actualment no 

operativa 

293.072 4.577.302 

Valoració de la possible 

recuperació de la bassa com a 

punt d’aigua contra incendis 

  



3.4.3 Línies elèctriques 

El manteniment de les línies elèctriques depèn exclusivament de les empreses 

responsables del transport de l’energia elèctrica. Així no s’avalua la seva adequació al 

no poder-se consultar els plans de manteniment corresponents.  

3.4.4 Abocadors i gestors de residus 

No s’han detectat dèficits de protecció a la planta de valorització de pneumàtics del 

municipi. 

3.4.5 Nuclis de població 

Tot i que el nucli urbà de Maials es troba envoltat per camps de cultiu i per tant, presenta 

un nivell de risc d’incendi forestal baix, es recorda la importància de realitzar un correcte 

manteniment al voltant de nuclis i urbanitzacions existents: 

• Adequació i manteniment de les franges exteriors de protecció, deixant com a 

mínim 25m d’amplada al voltant, lliure de vegetació. 

• Manteniment del terreny de les parcel·les i zones verdes interiors a la franja de 

protecció. 

3.4.6 Habitatges aïllats i activitats agrícoles i/o ramaderes 

D’acord amb el Decret 241/1994 i la normativa establerta, els habitatges situats fora 

d’urbanitzacions o nuclis urbans i les instal·lacions agrícoles, ramaderes i forestals 

aïllats, hauran d’adequar les seves instal·lacions en funció del grau de perill i de l’activitat 

que desenvolupen. 

Així mateix, s’ha de considerar la possibilitat de realització d’activitats amb risc d’incendi 

forestal, com és el cas de les cremes agrícoles i altres activitats amb foc. En aquest 

cas, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural 

autoritza fer foc a les proximitats de terrenys forestals durant el període comprès entre 

el 16 d’octubre i el 14 de març, sempre i quan s’informi al Departament amb una 

comunicació prèvia (Ordre MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les 

mesures preventives que estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual 

s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestal). 

D’altra banda, entre el 15 de març i el 15 d’octubre queda resta totalment prohibit en 

els terrenys forestals (poblats o no per espècies arbòries) i en la franja de 500 metres 

que els envolta, realitzar les següents activitats: 

− Encendre foc per a qualsevol tipus d'activitat, sigui quina en sigui la finalitat. 

Especialment no es poden cremar rostolls, marges i restes d'aprofitaments 

forestals, agrícoles o de jardineria ni fer focs d'esbarjo. Queda exclosa de la 

prohibició, dintre de les àrees recreatives i d'acampada i en parcel·les de les 

urbanitzacions, la utilització dels fogons de gas i de barbacoes d'obra amb 

mataguspires. Tampoc es pot fer foc per a activitats relacionades amb 

l'apicultura. 
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− Llençar objectes encesos. 

− Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin 

ser causa de l'inici d'un foc. 

− Llançar coets, globus, focs d'artifici o altres artefactes que continguin foc. 

− La utilització de bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació 

que travessin terrenys forestals. 

Amb tot, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació pot autoritzar, 

de manera extraordinària, realitzar determinats treballs i activitats que suposen un risc 

d'incendi forestal. 

3.4.7 Activitats extractives 

No existeixen activitats extractives en l’àmbit d’actuació d’aquest Pla.  

3.4.8 Zones d’alta freqüentació de gent 

De les zones d’alta freqüentació identificades al punt 2.3.6, aquelles que hagin sigut 

identificades com edificacions es recorda que serà necessari que disposin d’una franja 

de protecció perimetral de 25 m respecte a les masses forestals més properes, segons 

ho establert al Decret 64/1995 del 7 de març pel qual s’estableixen mesures de 

prevenció d’incendis forestals. 

  



3.5 AVALUACIÓ DE LA VULNERABILITAT 

D’acord amb la informació obtinguda s’identifiquen els elements del territori que es vol 

protegir, i per tant s’identifica la prioritat de cadascun d’ells a la hora de definir les 

actuacions. 

El pla INFOCAT estableix quins municipis han de redactar el respectiu PAM (ara 

DUPROCIM), que són aquells amb un nivell de vulnerabilitat alta o molt alta. En aquells 

municipis amb un nivell de vulnerabilitat mitjana, l’INFOCAT tan sols recomana la 

redacció del PAM.  

A continuació s’enumera el llistat d’elements vulnerables identificats:  

3.5.1 Nucli urbà i edificacions aïllades 

Comprenen el nucli urbà edificacions aïllades (masies i explotacions ramaderes) 

esmentats als punts 2.6.1 i 0. 

3.5.2 Elements especialment perillosos: indústries, benzineres... 

El municipi de Maials disposa dels següents establiments especialment perillosos en 

cas de produir-se un incendi forestal: 

Codi Nom Adreça Tipologia 
Coordenades UTM 

X Y 

ER01 

Gestión 

Medioambiental 

de Neumáticos 

Carretera C-

12, 45 Maials, 

Lleida 

Gestió de residus (re 

valorització de 

pneumàtics) 

292.961 4.582.280 

ER05 
Estació de 

Servei Cepsa 

C/ la 

Barceloneta, 

39 Maials, 

Lleida 

Benzinera 291.516 4.582.288 

3.5.3 Infraestructures: autopistes i autovies, vies asfaltades i línies 

elèctriques. 

Dins d’aquest apartat s’inclou la xarxa de carreteres asfaltades descrites a l’apartat 2.3.3 

del present document , així com les línies elèctriques descrites a l’apartat 2.3.4. 
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4. PROPOSTA D'ACTUACIONS I PRESSUPOST 

En aquest apartat es realitzarà un recull d’actuacions en diferents direccions per tal de 

millorar la prevenció en matèria d’incendis forestals. Es posarà especial interès en les 

mancances que disposa actualment el territori i, en conseqüència, a diferents actuacions 

destinades a millorar l’estat de la xarxa viària municipal i altres infraestructures, així com 

a la implantació de mesures informatives i de sensibilització a la població del municipi. 

4.1 ACTUACIONS 

L’objectiu principal de les actuacions  proposades són millorar les infraestructures de 

prevenció d’incendis forestals existents per tal d’augmentar la capacitat d’intervenció i 

seguretat dels mitjans d’extinció. 

4.1.1 Vies de comunicació 

4.1.1.1 Manteniment de la franja de protecció 

En cas de que sigui necessari, s’instarà als titulars de les carreteres principals a obrir o 

realitzar un correcte manteniment de la franja de protecció a banda i banda de la via. 

Segons el Decret 64/1995 del 7 de març pel qual s’estableixen mesures de prevenció 

d’incendis forestals, les entitats propietàries de carreteres i altres vies públiques han de 

mantenir com a zona de seguretat una franja mínima d’un metre a comptar des del límit 

exterior de la calçada. 

Les vies de comunicació que es trobarien afectades dins del terme municipal de Maials 

serien les següents: 

CARRETERA / AUTOPISTA TITULARITAT 

PUNTS 

QUILOMÈTRICS 

(FRONTERERS) 

C-45 Generalitat de Catalunya PK 4,8 

C-12 Generalitat de Catalunya PK 94,9 – PK 106,7 

LV-7046 Diputació de Lleida PK 4 

4.1.2 Línies elèctriques 

4.1.2.1 Tasques de neteja i manteniment 

Com s’ha esmentat a l’apartat 2.3.4, el municipi de Maials disposa d’1 línia d’alta tensió 

així com línies de mitja i baixa tensió. Per tant, cal donar compliment a allò establert al 

Decret 268/1996, de 23 de juliol, pel qual s’estableixen les mesures de prevenció 

d’incendis de les línies elèctriques. En aquest document es determina una franja de 6 

metres d’amplada del calaix en aquells terrenys afectats pel pas d’una línia d’alta tensió. 

D’altra banda, en línies de mitja tensió l’amplada serà de 4 metres de calaix de la franja 

i d’1 metre en les línies de baixa tensió. 



Aquestes tasques de neteja i manteniment seran realitzades pels propis titulars de les 

línies aèries de conducció elèctrica. 

4.1.3 Xarxa de camins municipal 

Com s’ha comentant a l’apartat d’avaluació, les actuacions en matèria de la xarxa de 

camins municipal, aniran encaminades a millorar i consolidar la xarxa actual i garantir la 

seva seguretat en el seu ús. Aquestes actuacions comprendran l’adequació dels camins 

i de les franges auxiliars de trànsit. Així mateix, es prioritzaran les actuacions als camins 

asfaltats i més freqüentats del territori. 

Aquestes actuacions es realitzaran segons l’estat dels camins, característiques de 

pendent, longitud, terreny , intensitat de trànsit etc. 

4.1.3.1 Obertura/manteniment de franges auxiliars de trànsit (FAT) 

L’establiment i manteniment de franges auxiliars de trànsit consisteix en la neteja de 

vegetació amb un mínim d’1 m a banda i banda dels camins per tal de garantir una 

circulació segura així com minimitzar el risc d’inici d’un incendi.  

Les franges auxiliars de trànsit des vials són franges d’un metre d’amplada a comptar 

des del límit exterior de la calçada. Han d’estar pràcticament lliures de vegetació baixa i 

arbustiva, d’arbres i de restes vegetals o de qualsevol mena de material que pugui 

propagar el foc. Va associada a l’arranjament del camí forestal, no obstant, als camins 

o trams de camí pavimentats també s’hi ha de realitzar aquesta actuació. El principal 

requisit és que la caixa del camí no tingui branques ni arbres ni matolls que puguin 

impedir o dificultar-ne l’accés. 

A la guia tècnica de punts d’aigua de la DGPEIS s’exigeix una caixa de 3 metres 

d’amplada i 4 metres d’alçada per als vials que condueixen als punts d’aigua. Per 

extensió, s’adopta aquest criteri per tots els vials per on han de poder circular BRP i s’hi 

afegeix que a més dels 3 metres de plataforma hi hagi almenys un metre més a cada 

costat del camí per retardar la invasió de la vegetació lateral. Pel que fa als camins no 

accessibles a BRP, la poda i esbrossada asseguraran que el combustible de creixement 

més ràpid no envaeixi l’espai transitable fins al proper tractament. 

A continuació s’estableixen les diferents actuacions de manteniment de franges auxiliars 

de trànsit en funció del camí sobre el que es realitzarà l’actuació: 

Codi 

camí 
Categoria Nom 

Longitud tram 

actuació (km) 
Actuació Any 

CS38 Secundari 
Camí sense 

nom 
0,12 

Manteniment de la franja 

auxiliar de trànsit (FAT) 
2024 

CS17 Secundari 
Camí dels 

Aubacs 
0,53 

Manteniment de la franja 

auxiliar de trànsit (FAT) 
2026 

CS17 Secundari 
Camí dels 

Aubacs 
0,09 

Manteniment de la franja 

auxiliar de trànsit (FAT) 
2026 
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Codi 

camí 
Categoria Nom 

Longitud tram 

actuació (km) 
Actuació Any 

CS06 Secundari 
Camí Vall de les 

Estrabades 
0,69 

Retirada de vegetació 

bloquejant l’accés pel 

camí 

2023 

4.1.3.2 Priorització 

Per garantir la correcta mobilitat dels mitjans d’extinció pel territori, es prioritzarà el 

manteniment adequat dels camins que donin accessibilitat a àrees d’importància 

estratègica com elements vulnerables, punts d’aigua... 

En segon lloc s’afavorirà el manteniment dels camins secundaris, sempre prioritzant 

aquells que permetin millorar la connectivitat entre ells mateixos. 

D’altra banda, es prendrà atenció als camins terciaris. Aquests, tot i que no formen part 

de la xarxa bàsica de camins per a incendis forestals, poden permetre una bona 

connectivitat entre els que sí en formen part. Per tant, és convenient assegurar que 

compleixen amb les característiques tècniques dels vials i permeten el pas de camions 

tipus BRP. 

Per últim, es prendrà atenció a millorar l’estat i connectivitat dels camins no accessibles 

a BRP’s els quals ofereixen una important mobilitat als vehicles lleugers, necessaris per 

a la realització tant de tasques de prevenció i vigilància com per la realització de 

maniobres que no requereixin de camions tipus BRP en el moment de l’incendi. 

4.1.4 Nuclis de població i altres activitats 

4.1.4.1 Obertura i manteniment de franges de protecció 

Les actuacions referides en aquest apartat aniran encaminades en base a ho establert 

a la Llei 5/2003 de mesures de prevenció dels incendis forestals en els nuclis de 

població, urbanitzacions, edificacions i instal·lacions situats en terreny forestal o en els 

500 m que els envolten. 

Les actuacions proposades en aquest apartat seran executades en aquells nuclis o 

instal·lacions dels que l’ajuntament sigui responsable. En aquest cas, es procedirà a 

l’obertura o manteniment  d’una franja de prevenció d’incendis forestals de 25 m al 

voltant dels nuclis de població o edificacions de titularitat municipal vulnerables.  

  



A la taula següent s’especifica l’element, tipologia i superfície estimada de l’actuació. 

Nom 
Superfície 

estimada (ha) 
Actuació Any 

Ermita de Sant 

Sebastià 
0,29 

Manteniment de la franja de 

protecció de 25 m 
2025 

Pel que respecta a altres edificacions o instal·lacions de titularitat privada, si bé 

l’ajuntament no serà l’encarregat d’executar aquestes tasques, podrà informar o notificar 

de l’adequació de les instal·lacions en funció del grau de perill i de l’activitat que 

desenvolupen. Per tant, l’ajuntament podrà exercir les següents funcions: 

- Notificar a la resta d’elements identificats de la obligatorietat de realitzar la franja 

de 25 m a l’entorn immediat de la seva edificació. 

- Notificar als propietaris de parcel·les urbanes brutes de vegetació que realitzin 

una neteja i manteniment adequat d’aquestes en les mateixes condicions que la 

franja. 

El llistat d’edificacions, masies i altres activitats de titularitat privada que es considera 

que han de realitzar una manteniment de la  franja de prevenció de 25 m són els 

següents: 

Codi Nom Coord. X Coord. Y 

EV02 Mas De Moià 293.319 4.580.779 

EV07 Mas De Joanet De Tian 292.573 4.576.812 

EV10 Mas Del Pastoret 292.233 4.577.209 

EV11 Mas De Fuster 291.548 4.576.914 

EV14 Mas De Mancebo 292.851 4.579.626 

EV27 La Sarria 289.796 4.578.861 

Es recorda que s’ha d’assegurar l’existència d’una franja exterior de protecció de 25 

metres d’amplada al voltant, lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida , 

que compleixi les característiques que s’estableixen per reglament, segons ho establert 

a la Llei 5/2003, de 22 d’abril, per la qual s’estableixi mesures de prevenció dels incendis 

forestals  

La franja de protecció podrà ser inferior als 25 m en el cas que es trobi en una zona de 

pendent superior al 40%. En aquest cas, serà necessari l’assessorament d’un 

especialista forestal per tal de minimitzar l’efecte d’actuacions sobre el terreny. 

Abans de notificar a aquestes edificacions, serà important identificar la zona de la 

parcel·la que requereix de manteniment i, en conseqüència, contactar amb el 

titular o propietari de la mateixa. 
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4.1.5 Punts d’aigua i hidrants 

L’avaluació general de punts d’aigua i hidrants s’ha considerat com suficient. Al present 

Pla no es proposaran actuacions dirigides a la construcció de nous punts d’aigua. 

Pel que respecta a l’ajuntament, es recorda que aquest ha de procurar el manteniment 

adequat dels hidrants de titularitat pública del municipi, a ser possible abans de les 

èpoques de perill. Així mateix, vetllarà per tal que els nous possibles desenvolupaments 

urbanístics o activitats de nova implantació compleixin amb la normativa vigent en 

matèria d’hidrants. També en aquest sentit, l’ajuntament haurà de vetllar per un correcte 

manteniment i neteja de la vegetació propera al punts d’aigua i realitzar les gestions 

necessàries en cas de detectar problemes en algun d’ells. 

Així mateix, serà necessari realitzar un manteniment periòdic dels trams de camí que 

donin accés als punts d’aigua existents al municipi. Els tractaments a realitzar al ferm 

seran els mateixos que els definits pels camins secundaris, complint amb les 

característiques que recull la Guia tècnica de punts d’aigua de la Direcció General de 

Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DGPEIS): 

- Amplada del ferm superior a 3 metres d’amplada. 

- Caixa de pas lliure d’obstacles i vegetació de 4 metres d’alçada i tres d’amplada.  

- Diàmetre de gir. Les corbes tindran un diàmetre mínim de 20 metres. Fer menció 

a que, tot i que el criteri de la DGPEIS estableix que els camins secundaris han 

de complir amb un diàmetre de gir mínim de 18 metres, pel cas dels punts d’aigua 

a la Guia tècnica aquest s’estableix en 20. 

- Espai de maniobra de càrrega. On es trobi la connexió de càrrega s’ha de 

disposar d’un espai suficient perquè estant un camió estacionat, un segon hi 

pugui maniobrar sense dificultat. En aquest espai hi ha de cabre una 

circumferència inscrita de 10 metres de radi o una cruïlla de camins tipus T. 

Com s’ha esmentat prèviament a l’apartat 2.5.3 , la major part dels punts d’aigua del 

municipi utilitzats en l’extinció d’incendis son de titularitat privada. Per tant, les 

tasques de manteniment o millores que es recomani realitzar correran a càrrec del 

propietari dels mateixos. Pel que fa a l’ajuntament, aquest podrà notificar a cada 

propietari sobre les condicions, normativa i actuacions necessàries a realitzar als 

diferents punts d’aigua per tal de que compleixin amb la normativa vigent; així com 

col·laborar en la cerca de subvencions per al manteniment d 

A continuació s’indica el llistat de punts d’aigua que caldria millorar en base a l’observat 

durant la visita de camp: 

Codi Categoria Coord. X Coord. Y Actuació proposada 

Dh01 

Dipòsit descobert sense 

hidrant i accessible amb 

helicòpter 

291.615 4.578.193 

Manteniment de la vegetació 

Instal·lació d’hidrant 

Substitució del dipòsit 

metàl·lic per un de formigó 



Codi Categoria Coord. X Coord. Y Actuació proposada 

Dh02 
Bassa sense hidrant i 

accessible amb helicòpter 
291.497 4.578.076 

Impermeabilització a través 

de la substitució de la lona 

plàstica impermeable 

Dh03 

Dipòsit descobert sense 

hidrant i accessible amb 

helicòpter 

290.585 4.577.780 

Manteniment de la vegetació 

Instal·lació d’hidrant 

Substitució del dipòsit 

metàl·lic per un de formigó 

Dh06 
Bassa sense hidrant i 

accessible amb helicòpter 
291.528 4.578.065 

Impermeabilització a través 

de la substitució de la lona 

plàstica impermeable 

PA01 

Bassa sense hidrant 

accessible amb helicòpter. 

Actualment no operativa 

293.072 4.577.302 

Valoració de la possible 

recuperació de la bassa com 

a punt d’aigua contra 

incendis 

4.1.6 Material i recursos humans 

El municipi de Maials  disposa de l’Associació de Defensa Forestal  Bosc Verd. En 

aquest sentit es recomana que, des de l’ajuntament, es promogui la elaboració de cursos 

i formacions dels membres pertanyents al terme municipal atès que són agrupacions 

molt valuoses en aspectes de prevenció i intervenció en cas d’incendi.  

Així mateix, es recomana continuar realitzant un seguiment en la participació de les 

subvencions destinades a aquestes associacions per tal de continuar millorant el 

material i equipament actual.  

4.1.7 Mesures d’informació i sensibilització a la població 

Per tal de prevenir l’aparició d’incendis forestals dins del terme municipal, es recomana 

a l’ajuntament realitzar una difusió general, en diferents aspectes de prevenció 

d’incendis, a tota la població així com la de comunicar les restriccions d’activitats 

relacionades amb foc en els períodes establerts en el Decret 64/1995 (març a octubre). 

Els principals mitjans i actuacions proposats són els següents: 

1. Elaboració de bans municipals durant les èpoques de perill per incendis 

forestals. 

2. Difusió d’informació referent a la prevenció d’incendis i consells 

d’autoprotecció a la població a través de la web municipal, xarxes socials, pregó 

i aplicació pròpia de l’ajuntament. 

3. Realització de jornades informatives dirigides a la població en matèria de 

prevenció d’incendis. La seva realització dependrà de si les condicions 

meteorològiques durant l’any hagin sigut desfavorables (èpoques de sequera, 

precipitacions escasses, incendis forestals previs a municipis veïns...etc). 
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Entre els consells preventius bàsics que es pot fer arribar a la població a través dels 

diferents mitjans esmentats anteriorment, es recomana prioritzar els següents: 

- No llenceu burilles enceses ni llumins, ni caminant ni per la finestra del cotxe. 

- Si vas al medi natural amb vehicle particular, aparca bé, sense envair camins i 

pistes. Cal deixar lliures les vies d’accés perquè hi puguin circular els vehicles 

d’emergència si fos necessari. S’ha d’aparcar als espais habilitats, i sempre fora 

de les finques particulars. 

- No llanceu coets, petards, focs d'artifici, globus (per exemple fanalets) o altres 

artefactes que continguin foc en zones de perill, ni que sigui a camp ras, ni en 

terrenys agrícoles ni, sobretot, en urbanitzacions envoltades per bosc. 

- No utilitzeu barbacoes que no estiguin autoritzades. Recordeu que han de ser 

d'obra i amb mataguspires. 

- Les cremes de residus al jardí estan prohibides, cal portar-los a l'abocador o 

triturar-los, i en faran compost. 

- No deixeu mai escombraries ni deixalles al bosc. Utilitzeu els serveis de recollida 

i els contenidors adients. 

- Elimineu les branques que toquin la façana i allunyeu de la casa les reserves de 

llenya. 

- Tingueu a punt eines bàsiques contra incendis (mànegues, destrals) i alguna 

reserva d'aigua. 

  



4.2 FITXES D’ACTUACIÓ ESPECÍFIQUES 

A l’apartat següent es detall les fitxes descriptives per a cada una de les actuacions 

proposades anteriorment: 

Nom actuació Vigilància i seguiment de l’estat dels 
camins municipals 

Codi actuació 1.1 

Categoria Actuacions en relació a les vies de 
comunicació municipals 

Coordenada X - 

Coordenada Y - 

Periodicitat Periòdica 

Prioritat Mitjana 

Longitud/àrea/capacitat - 

Descripció actuacions planificades 

Anualment es proposa la vigilància i seguiment de les condicions d’accessibilitat de tots els 
camins de titularitat municipal. D’aquesta manera, es realitzarà un seguiment continu del seu 
estat i condicions que permetrà valorar possibles millores i manteniment dels mateixos. 

Any d’execució 2023-2026 

Localització: 
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Nom actuació Manteniment de la franja auxiliar de 
trànsit al tram del camí CS38 (Camí 
sense nom) 

Codi actuació 2.1 

Categoria Actuacions en relació a les franges de 
seguretat i prevenció 

Coordenada X 292.015 

Coordenada Y 4.579.028 

Periodicitat Puntual 

Prioritat Alta 

Longitud/àrea/capacitat 0,12 km 

Descripció actuacions planificades 

Els camins tenen la funció de proporcionar simultàniament un servei d’accés i evacuació en 
condicions segures. També es poden fer servir com a tallafocs i com a base per a l’execució 
de tàctiques d’extinció, Aquestes zones de major risc als vials d’accés i les seves cunetes 
s’han de mantenir lliures de vegetació, a banda i banda del camí, amb les característiques 
següents: 

- Actuació sobre l’estrat arbustiu: eliminació de l’estrat arbustiu. 
- Actuació sobre l’estrat arbori: 

o La fracció de cabuda coberta de l’arbratge serà menor del 25%. 

L’arbrat restant es podarà fins a 2/3 de la seva alçada (fins a un màxim de 5 metres). 

Any d’execució 2024 

Localització: 

 

  



Nom actuació Manteniment de la franja auxiliar 
de trànsit al tram del camí CS17 
(Camí dels Aubacs) 

Codi actuació 2.2 

Categoria Actuacions en relació a les franges 
de seguretat i prevenció 

Coordenada X 292.775 

Coordenada Y 4.580.566 

Periodicitat Puntual 

Prioritat Alta 

Longitud/àrea/capacitat 0,53 km 

Descripció actuacions planificades 

Els camins tenen la funció de proporcionar simultàniament un servei d’accés i evacuació en 
condicions segures. També es poden fer servir com a tallafocs i com a base per a l’execució 
de tàctiques d’extinció, Aquestes zones de major risc als vials d’accés i les seves cunetes 
s’han de mantenir lliures de vegetació, a banda i banda del camí, amb les característiques 
següents: 

- Actuació sobre l’estrat arbustiu: eliminació de l’estrat arbustiu. 
- Actuació sobre l’estrat arbori: 

o La fracció de cabuda coberta de l’arbratge serà menor del 25%. 

L’arbrat restant es podarà fins a 2/3 de la seva alçada (fins a un màxim de 5 metres). 

Any d’execució 2026 

Localització: 
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Nom actuació Manteniment de la franja auxiliar 
de trànsit al tram del camí CS17 
(Camí dels Aubacs) 

Codi actuació 2.3 

Categoria Actuacions en relació a les franges 
de seguretat i prevenció 

Coordenada X 293.376 

Coordenada Y 4.579.993 

Periodicitat Puntual 

Prioritat Alta 

Longitud/àrea/capacitat 0,09 km 

Descripció actuacions planificades 

Els camins tenen la funció de proporcionar simultàniament un servei d’accés i evacuació en 
condicions segures. També es poden fer servir com a tallafocs i com a base per a l’execució 
de tàctiques d’extinció, Aquestes zones de major risc als vials d’accés i les seves cunetes 
s’han de mantenir lliures de vegetació, a banda i banda del camí, amb les característiques 
següents: 

- Actuació sobre l’estrat arbustiu: eliminació de l’estrat arbustiu. 
- Actuació sobre l’estrat arbori: 

o La fracció de cabuda coberta de l’arbratge serà menor del 25%. 

L’arbrat restant es podarà fins a 2/3 de la seva alçada (fins a un màxim de 5 metres). 

Any d’execució 2026 

Localització: 

 

  



Nom actuació Retirada de la vegetació bloquejant 
l’accés pel camí CS06 (Camí Vall de 
les Estrabades) 

Codi actuació 2.4 

Categoria Actuacions en relació a les franges de 
seguretat i prevenció 

Coordenada X 293.700 

Coordenada Y 4.578.381 

Periodicitat Puntual 

Prioritat Alta 

Longitud/àrea/capacitat 0,69 km 

Descripció actuacions planificades 

Els camins tenen la funció de proporcionar simultàniament un servei d’accés i evacuació en 
condicions segures. És per això que és necessari garantir l’accessibilitat dels mateixos en cas 
que es doni una emergència 

 

Any d’execució 2023 

Localització: 
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Nom actuació Manteniment de la franja de protecció de 25 m 
a l’Ermita de Sant Sebastià 

Codi actuació 2.5 

Categoria Actuacions en relació a les franges de seguretat 
i prevenció 

Coordenada X 291.393 

Coordenada Y 4.581.810 

Periodicitat Puntual 

Prioritat Mitjana 

Longitud/àrea/capacitat 0,29 ha 

Descripció actuacions planificades 

Es proposa la realització de tractaments preventius contra incendis mitjançant tractaments 
silvícoles que consistiran, segons cada zona, a: 

- Poda d’arbres, evitant la presència de branques baixes, tant vives com mortes. 
- Desbrossament selectiu, evitant densitats elevades de matolls. 
- Neteja i eliminació de peus mortes o branques segues a terra. 

Les actuacions de manteniment i execució de franges de protecció seran realitzades 
principalment en zones arbrades, herbassars i matolls. Es proposa que la franja executada 
presenti una amplada mínima de 25 metres respecte a les edificacions properes al nucli. 

Any d’execució 2025 

Localització 

 

  



Nom actuació Notificació subjectes obligats a realitzar la 
franja de 25 m i titulars de parcel·les 
urbanes de neteja de vegetació 

Codi actuació 3.1 

Categoria Actuacions en relació al control i seguiment de 
manteniment extern 

Coordenada X - 

Coordenada Y - 

Periodicitat Periòdica 

Prioritat Mitjana 

Descripció actuacions planificades 

L’objectiu d’aquesta actuació serà la conscienciació de la importància del risc d’incendis 
forestals i la prevenció dels mateixos, així com informar de la normativa actual. Les 
notificacions aniran especialment dirigides als propietaris de masies pròximes a zones 
forestals i que actualment no disposin de franja de protecció de 25 metres respecte a la massa. 
Per allò, s’entregarà a totes les masies aïllades sense franja de protecció una notificació 
informativa amb la següent informació: 

- Introducció als incendis forestals, destacant els casos de major importància ocorreguts 
al municipi. 

- Recomanacions sobre les condicions òptimes de l’estat dels habitatges pel que 
respecta a vegetació i altres mesures d’autoprotecció que incrementin la seguretat a 
les masies properes a massa forestal. 

- Mitjans per rebre informació e instruccions de l’ajuntament en cas d’emergència. 
- Forma d’actuació davant d’un incendi forestal proper a l’habitatge (evacuació/ 

confinament). 

Es recorda la necessitat d’identificar la zona de la parcel·la que requereix de manteniment i, 

en conseqüència, contactar amb el titular o propietari de la mateixa. 

Any d’execució 2023-2026 

Localització Masies aïllades properes a massa forestal al 
llarg del terme municipal de Maials 
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Nom actuació Notificació als propietaris dels punts 
d’aigua sobre possibles actuacions de 
manteniment de l’estat del mateixos 

Codi actuació 3.2 

Categoria Actuacions en relació al control i seguiment de 
manteniment extern 

Coordenada X - 

Coordenada Y - 

Periodicitat Periòdica 

Prioritat Mitjana 

Descripció actuacions planificades 

L’objectiu de l’actuació es informar als propietaris dels punts d’aigua més utilitzats per a 

l’extinció d’incendis sobre les condicions que ha de complir el punt per tal de millorar 

l’accessibilitat al mateix així com evitar el seu deteriorament. Entre les millores proposades 

s’especificaran les següents: 

- Substitució dels dipòsits metàl·lics per un material alternatiu (p.ex. formigó). 

Actualment alguns dels dipòsits visitats comencen a deteriorar-se. 

- Neteja de la vegetació al voltant dels punts d’aigua per tal de facilitar l’accés per via 

aèria. 

- Instal·lació d’hidrants als punts d’aigua per tal d’habilitar la càrrega d’aigua a vehicles 

d’emergències. 

- Impermeabilització de basses descobertes a través d’una una lona plàstica 

impermeable –geomembrana- col·locada sobre un geotèxtil que evita que les pedres 

o deformacions del terreny trenquin la geomembrana. 

Any d’execució 2023-2026 

Localització Al llarg del terme municipal de Maials 

  



Nom actuació Control i/o notificació obligació 
realització franja a les carreteres C-45, 
C-12 i LV-7046 

Codi actuació 3.3 

Categoria Actuacions en relació al control i 
seguiment de manteniment extern 

Coordenada X - 

Coordenada Y - 

Periodicitat Periòdica 

Prioritat Mitjana 

Descripció actuacions planificades 

Es controlarà i es realitzarà un seguiment de l’estat de la franja de protecció respecte a la 
vegetació a les carreteres C-45, C-12 i LV-7046. En cas de que es consideri que les condicions 
no son les adequades, s’avisarà a l’entitat propietària de la carretera sobre l’estat de la mateixa 
per tal de que porti a terme el manteniment adequat segons ho establert al Decret 64/1995 pel 
qual s’estableixen les mesures de prevenció d’incendis forestals. 

Any d’execució 2023-2026 

Localització Al llarg del terme municipal de Maials 
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Nom actuació Control i/o notificació obligació neteja 
traçat línies elèctriques 

Codi actuació 3.4 

Categoria Actuacions en relació al control i seguiment de 
manteniment extern 

Coordenada X - 

Coordenada Y - 

Periodicitat Periòdica 

Prioritat Mitjana 

Descripció actuacions planificades 

Es controlarà i es realitzarà un seguiment de l’estat de la franja de protecció respecte a les 

línies elèctriques. En cas de que es consideri que les condicions no son les adequades, 

s’avisarà a l’entitat propietària de la línia elèctrica sobre l’estat de la mateixa per tal de que 

porti a terme el manteniment adequat segons ho establert al Decret 268/1996 pel qual 

s’estableixen les mesures de prevenció d’incendis de les línies elèctriques. Segons aquest 

decret, es determina una franja de 6 metres d’amplada del calaix en aquells terrenys afectats 

pel pas d’una línia d’alta tensió. D’altra banda, en línies de mitja tensió l’amplada serà de 4 

metres de calaix de la franja i d’1 metre en les línies de baixa tensió. 

Any d’execució 2023-2026 

Localització Al llarg del terme municipal de Maials 

  



Nom actuació Control i manteniment hidrants i punts 
d’aigua municipal 

Codi actuació 4.1 

Categoria Actuacions en relació als punts d’aigua 
municipals 

Coordenada X - 

Coordenada Y - 

Periodicitat Periòdica 

Prioritat Mitjana 

Descripció actuacions planificades 

L’ajuntament haurà de vetllar per un correcte funcionament dels punts d’aigua municipals així 

com del manteniment i neteja de la vegetació propera. En cas de detectar un problema en 

algun d’ells, es realitzaran les gestions necessàries pel correcte funcionament dels mateixos. 

Es recomana que la revisió de l’estat dels punts d’aigua es realitzi anualment abans de l’època 

de perill d’incendis forestals. 

Any d’execució 2023-2026 

Localització Al llarg del terme municipal de Maials 
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Nom actuació Cerca de subvencions per a la 
impermeabilització i adequació del punt 
d’aigua Dh01 (privat) 

Codi actuació 4.2 

Categoria Actuacions en relació als punts d’aigua 
municipals 

Coordenada X 291.615 

Coordenada Y 4.578.193 

Periodicitat Puntual 

Prioritat Alta 

Descripció actuacions planificades 

L’actuació consisteix en la cerca de subvencions per a l’adequació del punt d’aigua per tal de 

que compleixi amb la normativa de prevenció d’incendis, ja que actualment es troba en mal 

estat de conservació. En concret, es proposa: 

1. Recobrir el dipòsit amb formigó per tal d’allargar-ne la seva vida útil i minimitzar les 

pèrdues d’aigua.  

2. Instal·lar tancament perimetral per impedir el pas de persones i animals al dipòsit 

3. Senyalitzar la part superior del dipòsit amb pintura blanca i vermella per facilitar els 

treballs dels mitjans aeris. 

4. Instal·lar un hidrant a una distància de 25 metres del dipòsit aproximadament per tal 

de facilitar recàrregues simultànies de mitjans terrestres i aeris. 

5.  Obrir una franja de seguretat de 25 metres al voltant del dipòsit. 

Any d’execució 2023-2026 

Localització 

 

  



Nom actuació Cerca de subvencions per a la 
impermeabilització i adequació del punt 
d’aigua Dh03 (privat) 

Codi actuació 4.3 

Categoria Actuacions en relació als punts d’aigua 
municipals 

Coordenada X 290.585 

Coordenada Y 4.577.780 

Periodicitat Puntual 

Prioritat Alta 

Descripció actuacions planificades 

L’actuació consisteix en la cerca de subvencions per a l’adequació del punt d’aigua per tal de 

que compleixi amb la normativa de prevenció d’incendis, ja que actualment es troba en mal 

estat de conservació. En concret, es proposa: 

1. Recobrir el dipòsit amb formigó per tal d’allargar-ne la seva vida útil i minimitzar les 

pèrdues d’aigua.  

2. Instal·lar tancament perimetral per impedir el pas de persones i animals al dipòsit 

3. Senyalitzar la part superior del dipòsit amb pintura blanca i vermella per facilitar els 

treballs dels mitjans aeris. 

4. Instal·lar un hidrant a una distància de 25 metres del dipòsit aproximadament per tal 

de facilitar recàrregues simultànies de mitjans terrestres i aeris. 

5. Obrir una franja de seguretat de 25 metres al voltant del dipòsit. 

Any d’execució 2023-2026 

Localització 
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Nom actuació Valoració de la possible recuperació de la 
bassa com a punt d’aigua contra incendis 

Codi actuació 4.4 

Categoria Actuacions en relació als punts d’aigua 
municipals 

Coordenada X 293.072 

Coordenada Y 4.577.302 

Periodicitat Puntual 

Prioritat Mitjana 

Descripció actuacions planificades 

L’actuació consisteix en la valoració de l’estat i les condicions de la bassa per tal de 

reacondicionar-la i habilitar-la com a punt d’aigua contra incendis. Per allò, serà necessari 

contactar amb el propietari de la bassa i informar-li sobre l’actual proposta i les millores per tal 

de que el punt compleixi amb la normativa de prevenció d’incendis. 

1. Recobrir el dipòsit amb formigó per tal d’allargar-ne la seva vida útil i minimitzar les 

pèrdues d’aigua.  

2. Instal·lar tancament perimetral per impedir el pas de persones i animals al dipòsit 

3. Senyalitzar la part superior del dipòsit amb pintura blanca i vermella per facilitar els 

treballs dels mitjans aeris. 

4. Instal·lar un hidrant a una distància de 25 metres del dipòsit aproximadament per tal 

de facilitar recàrregues simultànies de mitjans terrestres i aeris. 

5. Obrir una franja de seguretat de 25 metres al voltant del dipòsit. 

Any d’execució 2023-2026 

Localització 

 

  



Nom actuació Difusió a la població d’informació 
relacionada amb la prevenció d’incendis 
forestals i consells d’autoprotecció 

Codi actuació 5.1 

Categoria Actuacions en relació a la divulgació i 
sensibilització de la població en matèria de 
prevenció d’incendis 

Coordenada X - 

Coordenada Y - 

Periodicitat Periòdica 

Prioritat Alta 

Descripció actuacions planificades 

Abans de l'època d'estiu, es proposa la difusió a la població d’informació en matèria de 
prevenció d'incendis i consells d'autoprotecció. Entre els consells preventius bàsics que es pot 
fer arribar a la població es recomana prioritzar els següents: 

- No llenceu burilles enceses ni llumins, ni caminant ni per la finestra del cotxe. 
- Si vas al medi natural amb vehicle particular, aparca bé, sense envair camins i pistes. 

Cal deixar lliures les vies d’accés perquè hi puguin circular els vehicles d’emergència 
si fos necessari. S’ha d’aparcar als espais habilitats, i sempre fora de les finques 
particulars. 

- No llanceu coets, petards, focs d'artifici, globus (per exemple fanalets) o altres 
artefactes que continguin foc en zones de perill, ni que sigui a camp ras, ni en terrenys 
agrícoles ni, sobretot, en urbanitzacions envoltades per bosc. 

- No utilitzeu barbacoes que no estiguin autoritzades. Recordeu que han de ser d'obra 
i amb mataguspires. 

- Les cremes de residus al jardí estan prohibides, cal portar-los a l'abocador o triturar-
los, i en faran compost. 

- No deixeu mai escombraries ni deixalles al bosc. Utilitzeu els serveis de recollida i els 
contenidors adients. 

- Elimineu les branques que toquin la façana i allunyeu de la casa les reserves de llenya. 
- Tingueu a punt eines bàsiques contra incendis (mànegues, destrals) i alguna reserva 

d'aigua. 

La difusió d’aquesta informació es realitzarà a través de la web municipal, xarxes socials i 
l’aplicació pròpia de l’ajuntament.. 

Any d’execució 2023-2026 

Localització - 
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Nom actuació Jornades informatives dirigides a la 
població en matèria de prevenció 
d’incendis forestals 

Codi actuació 5.2 

Categoria Actuacions en relació a la divulgació i 
sensibilització de la població en matèria de 
prevenció d’incendis 

Coordenada X - 

Coordenada Y - 

Periodicitat Periòdica (en funció de les condicions 
meteorològiques al llarg de l’any) 

Prioritat Mitjana 

Descripció actuacions planificades 

L’objectiu de l’actuació serà la conscienciació de la importància del risc d’incendis forestals i 
de la prevenció dels mateixos. Amb l’objectiu de transmetre les diferents mesures 
d’autoprotecció, normes de seguretat i intervenció bàsica, així com actuacions preventives en 
matèria de prevenció d’incendis forestals, es realitzaran jornades o conferències informatives 
dirigides a la població. 

Així mateix, les accions formatives aniran encaminades a la formació en prevenció i intervenció 
bàsica en incendis forestals per part de personal qualificat. 

Els col·lectius prioritaris als quals es donarà informació específica i adaptada seran: 

- Propietaris i residents d’habitatges o finques properes a zones forestals. 

- Serveis municipals. 

- Titulars d’activitats de pública concurrència i les que alberguin població més 
vulnerable. 

- Col·lectius veïnals i persones que demanin la formació ofertada. 

Any d’execució 2023-2026 

Localització - 
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4.3 PLANIFICACIÓ 

A la taula següent s’estableix el llistat de les actuacions proposades a realitzar així com l’estimació aproximada del període d’execució de les 

mateixes i la seva prioritat: 

1 ACTUACIONS EN RELACIÓ A LES VIES DE COMUNICACIÓ MUNICIPALS 

 2023 2024 2025 2026 

1.1 Vigilància i seguiment de l’estat dels camins municipals     

 

2 ACTUACIONS EN RELACIÓ A LES FRANGES DE SEGURETAT I PREVENCIÓ 

 2023 2024 2025 2026 

2.1 Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al tram del camí CS38 (Camí sense nom)     

2.2 Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al tram del camí CS17 (Camí dels Aubacs)     

2.3 Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al tram del camí CS17 (Camí dels Aubacs)     

2.4 Retirada de la vegetació bloquejant l’accés pel camí CS06 (Camí Vall de les Estrabades)     

2.5 Manteniment de la franja de protecció a l’Ermita de Sant Sebastià     

  



3 ACTUACIONS EN RELACIÓ AL CONTROL I SEGUIMENT DE MANTENIMENT EXTERN 

 2023 2024 2025 2026 

3.1 
Notificació subjectes obligats a realitzar la franja de 25 m i titulars de parcel·les urbanes de neteja de 
vegetació 

    

3.2 
Notificació als propietaris dels punts d’aigua sobre possibles actuacions de manteniment de l’estat del 
mateixos 

    

3.3 Control i/o notificació obligació realització franja a les carreteres C-45, C-12 i LV-7046     

3.4 Control i/o notificació obligació neteja traçat línies elèctriques     

 

4 ACTUACIONS EN RELACIÓ ALS PUNTS D’AIGUA MUNICIPALS 

 2023 2024 2025 2026 

4.1 Control i manteniment hidrants i punts d’aigua municipal     

4.2 Cerca de subvencions per a la impermeabilització i adequació del punt d’aigua Dh01     

4.3 Cerca de subvencions per a la impermeabilització i adequació del punt d’aigua Dh03     

4.4 Valoració de la possible recuperació de la bassa com a punt d’aigua contra incendis     

 

5 ACTUACIONS EN RELACIÓ A LA DIVULGACIÓ I SENSIBILITZACIÓ DE LA POBLACIÓ 

 2023 2024 2025 2026 

5.1 
Difusió a la població d’informació relacionada amb la prevenció d’incendis forestals i consells 
d’autoprotecció 

    

5.2 Jornades informatives dirigides a la població en matèria de prevenció d’incendis forestals     
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4.4 RESUM PRESSUPOSTARI  

En funció de la tipologia d’actuacions previstes a realitzar al municipi, s’han considerat 

els següents preus unitaris expressats en €/unitat de mesura (IVA no inclòs) per al càlcul 

del pressupost final. 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ UNITAT PREU UNITARI 

Vigilància i seguiment de l’estat dels camins 
municipals 

- Recursos municipals 

Manteniment de la franja auxiliar de trànsit a 
camins secundaris 

Km 1.000 € 

Manteniment de la franja de protecció 
perimetral de 25 metres 

Ha 2.300 € 

Notificació subjectes obligats a realitzar la 
franja de 25 m i titulars de parcel·les urbanes 
de neteja de vegetació 

- Recursos municipals 

Notificació als propietaris dels punts d’aigua 
sobre possibles actuacions de manteniment 
de l’estat del mateixos 

- Recursos municipals 

Control i/o notificació obligació realització 
franja a les carreteres 

- Recursos municipals 

Control i/o notificació obligació neteja traçat 
línies elèctriques 

- Recursos municipals 

Control i manteniment hidrants i punts d’aigua 
municipals 

- Recursos municipals 

Impermeabilització i adequació del punt 
d’aigua 

Punt 
d’aigua 

30.000 € 

Difusió a la població d’informació relacionada 
amb la prevenció d’incendis forestals i 
consells d’autoprotecció 

- Recursos municipals 

Jornades informatives dirigides a la població 
en matèria de prevenció d’incendis forestals 

Jornada 219,8 € 

  



A partir dels preus unitaris anteriors, s’estima el següent pressupost final en base a les 

actuacions a executar. 

Any de 
execució 

Codi 
actuació 

Actuació proposada 
Unitat (km/ 

ha/ any) 

Cost 
estimat 
(EUR) 

2023-2026 1.1 
Vigilància i seguiment de l’estat dels camins 
municipals 

- 0 € 

2024 2.1 
Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al tram 
del camí CS38 (Camí sense nom) 

Km 120 € 

2026 2.2 
Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al tram 
del camí CS17 (Camí dels Aubacs) 

Km 530 € 

2026 2.3 
Manteniment de la franja auxiliar de trànsit al tram 
del camí CS17 (Camí dels Aubacs) 

Km 90 € 

2023 2.4 
Retirada de la vegetació bloquejant l’accés pel 
camí CS06 (Camí Vall de les Estrabades) 

Km 690 € 

2025 2.5 
Manteniment de la franja de protecció a l’Ermita 
de Sant Sebastià 

Ha 667 € 

2023-2026 3.1 
Notificació subjectes obligats a realitzar la franja 
de 25 m i titulars de parcel·les urbanes de neteja 
de vegetació 

- 0 € 

2023-2026 3.2 
Notificació als propietaris dels punts d’aigua sobre 
possibles actuacions de manteniment de l’estat 
del mateixos 

- 0 € 

2023-2026 3.3 
Control i/o notificació obligació realització franja a 
les carreteres C-45, C-12 i LV-7046 

- 0 € 

2023-2026 3.4 
Control i/o notificació obligació neteja traçat línies 
elèctriques 

- 0 € 

2023-2026 4.1 
Control i manteniment hidrants i punts d’aigua 
municipal 

Punt d’aigua 0 € 

2023 4.2 
Impermeabilització i adequació del punt d’aigua 
Dh01 

Punt d’aigua 30.000 € 

2023 4.3 
Impermeabilització i adequació del punt d’aigua 
Dh03 

Punt d’aigua 30.000 € 

2023-2026 4.4 
Valoració de la possible recuperació de la bassa 
com a punt d’aigua contra incendis 

  

2023-2026 5.1 
Difusió a la població d’informació relacionada amb 
la prevenció d’incendis forestals i consells 
d’autoprotecció 

- 0 € 

2023-2026 5.2 
Jornades anuals informatives dirigides a la 
població en matèria de prevenció d’incendis 
forestals 

Jornada 879,2 € 

TOTAL 62.976,2 € 
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5. CARTOGRAFIA 

La relació de plànols que a acompanyen a aquest Pla de Prevenció d’Incendis Forestals 

és la següent: 

Índex de Plànols 

1. PLÀNOL 01. MAPA DE D’EMPLAÇAMENT 

2. PLÀNOL 02. MAPA DE SITUACIÓ 

3. PLÀNOL 03. MAPA D’INFRAESTRUCTURES 

4. PLÀNOL 04. MAPA DE SITUACIÓ DELS ELEMENTS DE RISC 

5. PLÀNOL 05. MAPA DE SITUACIÓ DLES ELEMENTS ESPCIALS A 
PROTEGIR 

6. PLÀNOL 06. MAPA DE ZONES DE RISC 

7. PLÀNOL 07. MAPA D’ACTUACIONS 
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6. ANNEXOS 

6.1 REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

Foto 1. Dipòsit DHh01 

 
Font: Elaboració pròpia 

 

Foto 2. Dipòsit Dh01 

 
Font: Elaboració pròpia 
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Foto 3. Bassa Dh02 

 
Font: Elaboració pròpia 

 

Foto 4. Dipòsit Dh03 

 
Font: Elaboració pròpia 

  



Foto 5. Dipòsit Dh04 

 
Font: Elaboració pròpia 

 

Foto 6. Hidrant H20 (Comunitat de regants) 

 
Font: Elaboració pròpia 

  



Pla de prevenció d'incendis forestals del municipi de Maials 

  Pàgina 69 

Foto 7. Punt de vigilància 

 
Font: Elaboració pròpia 

 

Foto 8. Carretera C-12 

 
Font: Elaboració pròpia 



Foto 9. Camí CS20 

 
Font: Elaboració pròpia 

 

Foto 10. Massa forestal en el municipi de Maials 

 
Font: Elaboració pròpia 
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Foto 11. Vista general 

 
Font: Elaboració pròpia 

 

Foto 12. Edificació aïllada 

 
Font: Elaboració pròpia 



6.2 GLOSSARI 

Combustible – En incendis forestals, es tracta de la biomassa, viva o morta, present al 

terreny amb capacitat per cremar. Es pot determinar el comportament que podrà tenir el 

foc depenent de la seva distribució, humitat, continuïtat, quantitat o de la seva estructura. 

Conat – Foc de vegetació no controlat que no supera 1 hectàrea. 

Focus secundari – Foc que s’inicia a l’exterior del perímetre del foc principal i que és 

originat per algun material incandescent que pot esser transportat pel vent o com a 

conseqüència del pendent, que el transporta vessant avall i acaba creant un altre foc. 

Creen discontinuïtats a la zona afectada per l’incendi, el que acaba sumant dificultats 

per al seu control. 

Fracció de cabuda coberta – Percentatge de la superfície del sòl ocupada per les 

capçades de l’estrat arbori. Aquest valor no pot ser superior al 100%. 

Incendi forestal – Foc no controlat en zones naturals en què el combustible és la 

vegetació (bosc, matollar, etc.) de superfície igual o superior a 1 hectàrea. 

Infraestructures de prevenció – Espais o elements destinats a facilitar les actuacions 

d’extinció en cas d’incendi forestal o bé a limitar-ne el potencial i a reduir-ne el risc. Pot 

tractar-se d’espais amb uns tractaments adequats de la vegetació, siguin puntuals (nus 

de carenes) o lineals (eix carener), xarxa d’abastament d’aigua pels vehicles d’extinció, 

xarxa viària adequada pel massís, etc. 

Interfase urbano-forestal – Zones de confluència entre terrenys forestals i sòls 

urbanitzats. Requereixen d’un anàlisi de risc propi i complexa que defineixi les mesures 

de prevenció i d’autoprotecció a aplicar per reduir la vulnerabilitat de l’espai construït i, 

d’aquesta manera, poder facilitar les tasques d’extinció de l’operatiu. 

Perímetre de Protecció Prioritària (PPP) – Àmbits territorials amb un gran perill 

d’incendi forestal i que, degut a la continuïtat de la massa forestal, poden patir incendis 

forestals que esdevinguin GIF. Els límits d’aquestes zones es corresponen amb grans 

infraestructures de la xarxa viària de comunicacions, a corredors no forestals ocupats 

per conreus, a nuclis de població i a la xarxa hidrogràfica. 

Urbanització – Agregat de parcel·les i edificacions destinades a l'habitatge emplaçat de 

manera no connexa amb el nucli urbà primigeni i històric. Segons DECRET 123/2005, 

de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions 

sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 

Zona de protecció – Franja de terreny permanentment lliure de vegetació baixa i 

arbustiva, amb la massa forestal aclarida (densitat d'arbres adults inferior a 150 peus/ha, 

amb una distribució homogènia sobre el terreny), les branques baixes esporgades (un 

terç de la seva alçada amb un màxim de 5 metres), i neta de vegetació seca i morta 

durant l'època de màxim risc d'incendi, així com de qualsevol mena de residu vegetal o 

d'altre tipus que pugui afavorir la propagació del foc. 
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Zona de seguretat – Franja de terreny lliure de vegetació baixa i arbustiva, d'arbres i 

de restes vegetals o de qualsevol mena de material que pugui propagar el foc. 

6.3 ACRÒNIMS 

ADF – Agrupació de Defensa Forestal 

BRP – Bomba Rural Pesada 

FCC – Fracció de Cabuda Coberta 

GIF - Gran Incendi Forestal 

INFOCAT – Pla Especial d'Emergències per Incendis Forestals a Catalunya 

ICGC – Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 

PAM – Pla d'Actuació Municipal 

PAU – Pla d'Autoprotecció 

PPI – Pla de Prevenció d’Incendis Forestals 

PPP – Perímetre de Protecció Prioritària 

DGPEIS – Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments 

DARP - Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca 
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