AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE VANDELLÒS I L’HOSPITALET
DE L’INFANT
SERGI SALADIÉ GIL, portaveu del Grup Municipal de la CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR-ALTERNATIVA MUNICIPALISTA (CUP-AMUNT) a l’Ajuntament de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant presenta la següent Moció en matèria de
prevenció d’incendis forestals, per tal que sigui substanciada en el Ple, amb el
text següent:

Exposició de motius
El nostre municipi es veu periòdicament afectat per Grans Incendis Forestals
(GIF, incendis de més 500 hectàrees), com els que van cremar bona part del
municipi a les dècades de 1970 i 1980, o els més recents de 1994 que va
cremar 2.298 hectàrees des del Motarro fins a Masriudoms, o el 2006 que va
cremar 1.113 hectàrees des de Llèria fins l’autopista AP-7.
Des de l’any 1995, amb l’aprovació del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual

s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals, el nostre municipi està
catalogat com d’alt risc d’incendi. Segons el punt 17.3 d’aquest decret “Les
entitats locals situades en zones d'alt risc d'incendi forestal han de disposar
d'un pla de prevenció d'incendis forestals en els termes que estableix l'article
40 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, el qual s'inclourà
en el Pla d'actuació municipal, una vegada hagi estat homologat per la
Comissió de Protecció Civil de Catalunya.". A dia d’avui, 24 anys després de
l’aprovació del decret, i tot i estar-hi obligat legalment el nostre municipi no
disposa d’aquest pla de prevenció d’incendis (PPI) forestals municipal.
A banda que el PPI sigui un document obligat per llei, donades les
característiques del nostre municipi es tracta d’un pla necessari i urgent per
poder concretar, acotar i donar coherència al conjunt d’accions en matèria de
prevenció d’incendis forestals. El PPI municipal hauria de ser un document que
contingués el conjunt de previsions i mesures que cal prendre per reduir les
causes dels incendis, limitar-ne els efectes i facilitar-ne l'extinció.

Per altra banda, al nostre municipi si que existeix des de 2010 el Pla de
Prevenció d’Incendis del Perímetre de Protecció Priotritària (PPP) de TivissaVandellòs-Llaberia-Pradell (ET-2) (PPI del PPPI), que preveu l’execució de
diverses actuacions de prevenció d’incendis al nostre terme municipal, així
com a la resta de municipis que formem part d’aquest PPP. Al llarg d’aquests
anys s’han executat algunes de les actuacions previstes al nostre municipi, en
destaquen: les franges a les vores dels camins de Gavadà, Casseà i RuïtCastelló, així com la franja de baixa càrrega de combustible del Coll de FatxesPunta Jovara, entre altres. Aquest document, però, només preveu una sèrie
d’actuacions puntuals en uns quants indrets del municipi, i no incorpora totes
les actuacions que serien necessàries d’implementar a través d’un PPI d’àmbit
municipal.
Per altra banda, en el Ple del 27 d’octubre de 2015 es va aprovar una moció
presentada pel Grup Municipal d’ERC que instava el Govern municipal a “Iniciar

les accions pertinents que culminin en la redacció d ɴun Pla de Gestió Forestal
que permeti plantejar una política d ɴacció global en la gestió dels espais
naturals a nivell municipal.” El Govern municipal, tal com recull l’acta del ple
celebrat el 21 de juny de 2018, va anunciar a través de l’alcalde que aquest pla
ja estava enllestit i que mancava concretar algunes qüestions en relació a
l’adhesió de propietaris forestals al mateix. A dia d’avui aquest pla de gestió
forestal encara no ha estat portat al Ple municipal per al seu debat i aprovació.
Una modificació legal introduïda per l’article 4 de la Ordre ARP/122/2017, de

13 de juny, per la qual es regulen els instruments d'ordenació forestal, diu
que: “Projecte d’Ordenació Forestal Municipal (...), per l'abast del seu àmbit i la
seva estructura,inclou també el contingut corresponent a un pla de prevenció
d'incendis municipal (PPI), i la seva aprovació implica també l'aprovació del PPI
corresponent”. Per tant, el dia que el Projecte d’Ordenació Forestal Municipal
(POFM) quedi aprovat definitivament, quedarà aprovat també el Pla de
Prevenció d’Incendis (PPI) forestals municipal.
Segons tenim constància dels continguts d’aquest POFM, hi ha una sèrie de
mancances respecte la prevenció d’incendis forestals que, des del nostre punt
de vista, caldria introduir per tal de poder convalidar aquest POFM com a PPI.
Per una banda, caldria que el POFM integrés les mesures previstes en el PPI del
PPP i donar així coherència al conjunt d’actuacions en matèria de prevenció
d’incendis que es duen a terme al municipi per part de diferents
administracions. Per altra banda, caldria incorporar també una sèrie d’aspectes
en matèria de prevenció d’incendis rellevants des del punt de vista de la
seguretat pública com són les franges de protecció en nuclis de població i en

infraestructures crítiques (centrals nuclears, central tèrmica, vies d’alta
capacitat A-7 i AP-7), xarxa ferroviària, gasoductes, carretera de matèries
perilloses C-44, entre altres.
Complementàriament al tràmit i el termini d’aprovació del Projecte d’Ordenació
Forestal Municipal, des del nostre grup municipal considerem que hi ha unes
actuacions en matèria de prevenció d’incendis que caldria fer de manera
immediata i urgent, especialment per la situació de vulnerabilitat de la
població en matèria de seguretat pública i protecció civil. Ens referim
concretament a les franges de protecció dels nuclis urbans, i en especial
d’aquells que es troben envoltats de superfície forestal per tots els costats,
com són Vandellòs, Masboquera, Masriudoms i Vanessa Park.
Les Franges de protecció (FP) són àrees que serveixen per a la defensa de les
urbanitzacions i nuclis de població front al foc, reduint l’impacte de l’incendi
en arribar a la vora, facilitant la feina als mitjans d’extinció que s’hagin de
mobilitzar al voltant i també augmentant el temps de resposta dels mitjans
d’extinció en cas d’incendis originats dins la urbanització o els nuclis urbans.
En el cas de les urbanitzacions, aquestes FP estan definides i regulades per la
Llei 5/2003 i pel Decret 123/2005 i la seva planificació i execució és
responsabilitat dels propietaris de les urbanitzacions i dels ajuntaments.
Perquè totes les mesures en matèria de prevenció d’incendis no recaiguin en
l’administració

local,

les

propietàries

forestals

disposen

de

diversos

instruments de gestió forestal a través dels quals intervindre en favor de la
prevenció d’incendis. La Generalitat de Catalunya, a través del Centre de la
Propietat Forestal, ofereix a les propietàries forestals la possibilitat d’elaborar
diversos plans. En especial destaquen els Plans tècnics de gestió i millora
forestal, pensats per agrupacions de propietaris que sumin més de 25
hectàrees, els Plans simples de gestió forestal, pensats per a particulars en
agrupacions de finques de menys de 25 hectàrees. Al nostre municipi a dia
d’avui no hi ha cap finca que tingui en marxa cap d’aquests dos tipus de plans.
Des del nostre Grup Municipal creiem que son dues eines que permetrien
estimular la gestió forestal comunitària amb un repartiment més just de
càrregues i beneficis, i, en definitiva, de responsabilitat compartida. Cal
destacar els avantatges que per al propietari forestal té disposar d’algun
d’aquest tipus de planificació forestal, com són: exempció del 95% de l'Impost
patrimonial, exempció del 95% en l'Impost de successions, exempció del 75%
en l'Impost de donacions, exempció en l'IRPF en relació a les subvencions
concedides en favor de l'explotació forestal, benefici fiscal en l'IRPF, exempció
de l'Impost sobre béns immobles de naturalesa rústega (IBI), prioritat en

l'atorgament de subvencions per a la realització de treballs forestals, facilitat
en els permisos d'aprofitament, possibilitat d’acollir-se a una assegurança
contra incendis, accés a la certificació forestal, assegurança de responsabilitat
civil gratuïta, i facilitat per a realitzar rompudes o transformació a pastures.
Igualment, en matèria

de prevenció

d’incendis

forestals

resulta

molt

interessant l’activitat silvopastoral, en especial en el manteniment de les
franges de seguretat en camins, nuclis de població i urbanitzacions. La
utilització de ramats en prevenció d’incendis permet un estalvi de recursos
econòmics, contribuint a la millora de la biodiversitat i el manteniment del
llegat cultural associat a la ramaderia, alhora que permet crear nous jaciments
d’ocupació.
Per tots aquests motius presentem la següent

MOCIÓ
El Ple de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant insta al Govern
municipal a:
1. En el termini màxim de 3 mesos portar al Ple municipal el Projecte
d’Ordenació Forestal Municipal per al seu debat i votació, amb la
incorporació dels següents aspectes:
1.1.

Incorporació al Projecte d’Ordenació Forestal Municipal de les
mesures previstes pel Pla de Prevenció d’Incendis del Perímetre
de Protecció Prioritària de Tivissa-Vandellòs-Llaberia-Pradell (ET2)

1.2.

Incorporació al Projecte d’Ordenació Forestal Municipal de les
mesures i actuacions en matèria de prevenció d’incendis
rellevants des del punt de vista de la seguretat pública i la
protecció civil, com són les franges de protecció en nuclis de
població i en infraestructures crítiques (centrals nuclears, central
tèrmica, vies d’alta capacitat A-7 i AP-7), xarxa ferroviària,
gasoductes, carretera de matèries perilloses C-44, entre altres.

2. Dotar pressupostàriament per als següents exercicis econòmics les
partides econòmiques necessàries per efectuar les actuacions previstes
al Projecte d’Ordenació Forestal Municipal que corresponguin a
l’Ajuntament.

3. Executar amb caràcter immediat les franges de protecció per incendis
forestals als nuclis de població del municipi, començant per aquells més
vulnerables, com són Vandellòs, Masboquera, Masriudoms i Vanessa
Park. Aquestes actuacions caldria fer-les seguint els següents criteris
mínims:
3.1.

Execució a càrrec de la brigada forestal municipal, que caldria
ampliar per poder dur a terme aquestes actuacions urgents, o, en
el seu defecte, per empreses i persones del municipi.

3.2.

Execució seguint les indicacions de l’annex 2 del Decret
12/2005, que es resumeixen en:
-

Masses

d'arbrat

adult:

estrat

arbori

<35%,

amb

distribució homogènia sobre el terreny, i espai mínim entre
troncs ha de ser de 6 metres, evitant sempre la continuïtat
horitzontal entre capçades i restant les branques baixes
esporgades a 1/3 de la seva alçada fins a un màxim de 5
metres; i estrat arbustiu estassat de manera que aquest ocupi
un màxim del 15% de la superfície, deixant mates aïllades
separades com a mínim 3 metres entre elles
- Zones amb matollar, bosc de rebrot i arbrat jove:
desbrossat de manera que la cobertura vegetal màxima
admesa del total de matollar, bosc de rebrot i arbrat jove serà
del 35% de la superfície, deixant peus aïllats separats com a
mínim tres metres entre ells.
- En tots el casos cal prioritzar la permanència d'espècies de
baixa inflamabilitat, com son les alzines, entre altres espècies.
4. En el termini de 3 mesos crear un punt d’assessorament i suport tècnic
per als propietaris forestals per a l’elaboració i tramitació dels Plans
tècnics de gestió i millora forestal i dels Plans simples de gestió forestal,
així com per incentivar la silvopastura mediant entre ramaders i
propietaris per tal d’actuar en el manteniment de punts estratègics (per
exemple, franges de protecció dels nuclis).

Sergi Saladié Gil
Portaveu del GM CUP-AMUNT
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, 12 de juliol de 2019

