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1 OBJECTIUS
El Pla de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals (PPI) és un instrument
de planificació i gestió definit per la Llei Forestal de Catalunya de 1986,
que té com a objectiu reduir el risc d'inici i propagació dels incendis
forestals i facilitar-ne l'extinció.
El principal objectiu del projecte és planificar i dimensionar una sèrie
d’infraestructures per tal d’evitar o minimitzar l’avenç continuat d’un
incendi forestal.
Aquestes previsions i mesures es presenten a través d’informació escrita i
gràfica. Aquests plans es revisen cada 4 anys.
L’àmbit d’aplicació del Pla de Prevenció d’Incendis Forestals és el sòl rústic
del terme municipal de Sant Martí de Llémena.
El Projecte present pretén:
• Definir l’estat natural del sistema: caracteritzar els tipus estructurals de
vegetació, recull d’informació sobre el combustible.
• Identificar i valorar les diferents infraestructures presents: vials, punts
d’aigua, franges de baixa càrrega de combustible, etc.
• Descriure i localitzar les oportunitats estratègiques per a l’extinció i la
gestió de l’emergència.
• Valorar les infraestructures de prevenció i d’extinció actuals i les
proposades.
• Garantir l’accessibilitat de forma segura dels mitjans d’extinció a les
àrees de tractament.
• Garantir la seguretat del personal.
• Proposar i justificar tècnica i econòmicament les infraestructures
presents (les actuals i les proposades).
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2 ESTAT LEGAL
2.1 REGLAMENTACIÓ
El present Pla de Prevenció d’Incendis (d’ara en endavant PPI) es basa en
el Decret 64/1995, de 7 de març, a l’article 17.3 estableix que les entitats
locals situades zones d’alt risc d’incendis forestals han de disposar d’un pla
de prevenció d’incendis forestal.
Altra legislació aplicable:

- DECRET 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis
forestals a les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama
urbana.

- DECRET 14/2005, d'1 de febrer, pel qual s'avança l'aplicació de les
mesures de prevenció d'incendis forestals.

- LLEI 5/2003, de 22 d’abril s’estableixen mesures de prevenció d’incendis
forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama
urbana i que estan situades a menys de 500 m de terrenys forestals i les
edificacions i les instal·lacions aïllades situades en terrenys forestals.

- 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 forestals.

- DECRET 130/1998, de 12 de maig, pel qual s’estableixen mesures de
prevenció d’incendis forestals en les àrees d’influència de carreteres.

- DECRET 268/1996 de 23 de juliol, pel qual s’estableixen mesures de
tallada periòdica i selectiva de vegetació en zones d’influència de les línies
aèries de conducció elèctrica.
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- DECRET 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de
prevenció d’incendis forestals.

- RESOLUCIÓ de 24 d’octubre de 1994, per la qual es dóna publicitat a
l’Acord de 29 de setembre de 1994, del Govern de la Generalitat, pel qual
s’aprova el Pla de Protecció Civil d’emergències per incendis forestals a
Catalunya (INFOCAT).

- DECRET 378/1986, de 18 de desembre, l’establiment de plans de
prevenció d’incendis en els espais naturals de protecció.

- LLEI 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya.

2.2 INFOCAT
El Pla de Protecció Civil d’Emergències per Incendis Forestals a Catalunya
(INFOCAT) té l’origen en la Llei 4/97 i té com a objectiu fer front a les
emergències per incendis forestals a Catalunya, establint els avisos,
l’organització i els procediments d’actuació dels serveis de la Generalitat de
Catalunya i de les altres administracions públiques. El pla INFOCAT és el
marc de prevenció que regeix la coordinació de tots aquests plans de
prevenció.
Segons el Pla INFOCAT i el Decret 64/1995 de 7 març en la que
s’anomenen mesures de prevenció d’incendis forestals i no classifica el
municipi de Sant Martí de Llémena com a zona d’alt Risc d’incendis
forestals.
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2.3 XARXA NATURA 2000
En el marc de la Directiva 43/92/CEE, d’hàbitats, es defineix un primer
nivell de protecció i gestió dels espais de la Xarxa Natura 2000, amb unes
directrius generals que regeixen en tots els espais i que coincideixen
bàsicament amb les directrius que regeixen als espais PEIN. Que serveixen
per garantir el manteniment i l’estat de conservació favorable dels hàbitats
de les espècies en la seva àrea de distribució natural.
Una part petita del municipi es veu afectada per l’espai de la Xarxa Natura
2000: l’EIN de les Muntanyes de Rocacorba - Puig de la Banya del Boc i el
Riu Llémena

2.4 INSTRUMENTS D’ORDENACIÓ FORESTAL
El “Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal” (PTGMF) és un document tècnic i
administratiu que ha estipulat el Centre de la Propietat Forestal per regular
la gestió de les finques forestals particulars. Aquest document és una
recopilació de les dades administratives referents a la finca (registre de la
propietat, cadastre…) i una planificació dels treballs a realitzar a la finca
durant deu anys (estassades de sotabosc, tallades, reparació de camins…).
A més també inclou un pla de prevenció d’incendis i un pressupost.
En el Municipi de Sant Martí de Llémena existeixen diversos Plans Tècnics
de Gestió i Millora Forestal que afecten un àrea de 1037 ha. Les superfícies
afectades pels PTGMF sovint van associades a àrees amb una gestió
forestal actual.
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Figura 1: Plànol dels PTGMF inclosos dins del municipi de Sant Martí de Llémena.

FOREST

MUNICIPI

COMARCA

CODI
FOREST

TIPUS DE
PROPIETARI

SUPERFÍCIE DE
LA FOREST

VILAGRAN

SANT MARTÍ DE
LLÉMENA

GIRONÈS

2141

PRIVAT

108,50 HA

SANT MARTÍ DE
LLÉMENA*

GIRONÈS

2075

PRIVAT

300,64 HA

CAN SALA

SANT MARTÍ DE
LLÉMENA

GIRONÈS

1658

PRIVAT

161,82 HA

EL BOC

SANT MARTÍ DE
LLÉMENA

GIRONÈS

843

PRIVAT

327,47 HA

CAN CASELLES

SANT MARTÍ DE
LLÉMENA

GIRONÈS

1879

PRIVAT

65,65 HA

CAN CAMPS

SANT MARTÍ DE
LLÉMENA

GIRONÈS

1479

PRIVAT

27,55 HA

BOSSACOMA

SANT MARTÍ DE
LLÉMENA

GIRONÈS

44

PRIVAT

45,37 HA

MAS VIVES I
ALTRES

*Una part de la finca es troba dins del municipi de Sant Martí de Llémena

Taula 1 : Relació de finques de gestió privada dins del municipi de Sant Martí de Llémena.
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3 DESCRIPCIÓ DEL MUNICIPI
El municipi de Sant Marti de Llémena es troba situat al Nord-est de
Catalunya a l’àrea central de la província de Girona i tot i formar part de la
comarca del Gironès es situa a l’extrem occidental a tocar amb les
comarques de la Selva pel sud-est, la Garrotxa pel nord-est i el Pla de
l’estany al Nord.

Figura 2: Localització de l’àrea de treball.
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El municipi limita al sud-oest amb els municipis de Sant Julià de Llor i
Bonmatí, al nord amb Sant Miquel de Campmajor, afrontant amb els
municipis de Sant Aniol de Finestres i Amer a l’oest, al límit sud-est Sant
Gregori i finalment a l’est amb el municipi de Canet d’Adri.
El terme municipal de Sant Martí de Llémena es caracteritza per englobar
altres pobles o nuclis rurals, a part del nucli principal de Sant Martí de
Llémena, abans d’arribar el nucli principal per la carretera trobem, Llorà i
el Pla de Sant Joan, a la part nord del municipi, Granollers de Rocacorba, a
l’est, el veïnat de Bosquerós i al sud les Serres.
Sant Martí de Llémena disposa d’una superfície de 44 km2 i el nucli es
situa a 256 metres per sobre el nivell del mar, tot i que l’interval de cotes
del terme municipal va des dels 142 m fins als 900,8 al Turó d’Espinassors
dins de l’EIN de les Muntanyes de Rocacorba - Puig de la Banya del Boc.
El relleu del municipi es caracteritza per les nombroses serralades amb
forts pendents superiors al 20% i assolint la màxima verticalitat en forma
de cingles (el de Sant Roc i de Rocafesa).

3.1 DESCRIPCIÓ DE LA VEGETACIÓ
El terme municipal de Sant Martí de Llémena es localitza al centre de la
Vall de Llémena.
La Vall de Llémena presenta una configuració territorial que combina
superfícies de pendents suaus com és el Pla de Sant Joan amb espais
caracteritzats pel seu relleu accidentat. Aquesta variació del relleu ha
condicionat considerablement la vegetació de la zona degut a les
condicions de clima i temperatura.
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Segons el mapa de distribució dels usos del sòl al municipi de Sant Martí
de

Llémena,

es

detecta

una

presència

generalitzada

dels

boscos

d’escleròfil·les a les àrees de domini forestal, els quals ocupen més de la
meitat del terme municipal (58,3%). També s’ha detectat una presència
important dels boscos d’aciculifolis (majoritàriament formades per pi
pinyer i pinastre) amb un 11,6%, les quals es concentren a la meitat sud
del terme municipal. Referent als boscos caducifolis aquests presenten una
distribució més discreta, amb una representació del 8%. Si es tenen en
compte les zones que no disposen de cobertura forestal, la superfície total
és de 3.667,8 ha, el que representa el 85% de la superfície total
municipal.
Pel que fa als ambients agrícoles majoritàriament coincidents amb les
zones properes als cursos fluvials i pendents suaus, tot i que es localitzen
petits espais agrícoles en àrees aïllades. La representació que tenen
aquests espais sobre la superfície municipal total es troba al voltant del
14,1%. D’aquest percentatge, la major part correspon a conreus herbacis
de secà.
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Figura 3: Mapa dels usos del sòl de Sant Martí de Llémena.

En relació a la vegetació l’arbre que hi predomina és l’alzina. És un bosc
mediterrani, predominantment sec, i un sòl adequat per als alzinars o les
pinedes que es presenten en petites taques i sovint barrejades amb altres
tipus de bosc, les quals han estat afavorides pels incendis, l’explotació
fustera i l’abandó de les activitats agrícoles. Tot i que la superfície més
important es troba ocupada pel bosc mixt d’alzina i pins.
A les fondalades, vora els torrents i rierols, s’hi estableixen comunitats de
ribera que conformen les vernedes i les tremoledes, incloses dins els
Hàbitats d’Interès Comunitari, i per altra banda, els marges de rius amb
vegetació no llenyosa.
Entre els arbustos més presents al massís voldríem esmentar en primer
terme, el bruc i el cirerer d’arboç i d’altres arbustos molt freqüents són la
ginesta, l’espígol, la farigola, el romaní, l’estepa, l’arç blanc o les
argelagues, en una gradació de més amable a més hostil.
Pla de Prevenció d’Incendis Forestals al municipi de Sant Martí de Llémena
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3.2 DESCRIPCIÓ DEL RELLEU
Sant Martí forma part de l’acabament de la Serralada Transversal i l’inici
de la Depressió de la Selva. La meitat oest del municipi constitueix part del
bloc de les Guilleries mentre que la zona est forma part de Rocacorba on
es localitzen el Serrat del Bruguetar i la Serra de Boratuna.
El relleu del territori es divideix en diverses parts en funció de la seva
formació:
La zona nord del terme municipal presenta una morfologia pròpia d’una
serralada alpina amb plataformes estructurals esglaonades i cingleres. Les
principals unitats que defineixen aquesta morfologia són els cingles
característics del relleu de l’indret.
A la zona sud del municipi la geomorfologia característica són els
massissos metamòrfics de formes suaus i amb superfície d’erosió del
Massís de Rocacorba.
Es localitzen dues zones amb relleus volcànics corresponents als volcans
del Puig de la Banya del Boc i el de Granollers de Rocacorba. Aquesta
geomorfologia conté tant els cons volcànics com les colades de lava.
En les àrees on es localitzen els cursos fluvials, la morfologia característica
són les depressions, valls i vessants reblertes per dipòsits recents. Aquests
corresponen principalment als cursos fluvials de la Riera de Llémena i la
Riera de Granollers, en els que els relleus són suaus i amb gran quantitat
de materials sedimentaris.
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3.3 DESCRIPCIÓ DE LA CLIMATOLOGIA
Les característiques climàtiques de Sant Martí de Llémena són les pròpies
del clima mediterrani temperat-humit, amb una estacionalitat marcada
(hiverns humits i frescos i estius secs i càlids). L’orografia la zona degut a
què aquests estan estretament lligats als processos reguladors del clima.
Les temperatures mitjanes anuals estan situades entre els 7,4ºC durant
l’hivern i els 22,7ºC a l’època més càlida i les precipitacions mitjanes són
de l’ordre dels 950 mm anuals. Les precipitacions acumulades al llarg de
l’any no són quantioses, però es concentren en una època determinada. El
màxim es dóna el mesos de març i abril i el mínim al gener i en el període
d’estiu, on existeix un dèficit hídric important. Aquest fenomen és típic del
clima mediterrani i condiciona que la major part d’incendis forestals que es
produeixen ho facin en aquest període. Tanmateix, a mesura que avança
l’època estival la sequera es fa més marcada i la possibilitat d’incendi
forestal és més alta. Aquest dèficit hídric es tradueix d’una forma directa a
la disponibilitat per a cremar del combustible viu; pel que fa al combustible
mort reacciona més ràpidament, doncs es relaciona amb la corba del
nombre de dies sense precipitació i amb la humitat ambiental diària.

Figura 4: Temperatures i precipitacions mitjanes i temperatures mínimes i màximes mitjanes. Estació
d’Anglès (2002).
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A Sant Martí, el relleu que formen els cingles li proporcionen unes
característiques climàtiques pròpies de les valls fluvials. Degut a l’encaix
del riu i l’abundant vegetació, les temperatures són més fresques que en
altres indrets de la Vall. Tant a la plana com a les valls, les inversions
tèrmiques són comunes durant l’hivern, i poden donar lloc a la formació
de boires matinals.
El vent és un factor rellevant i condiciona molts aspectes del medi natural.
A partir de les dades del Servei Meteorològic de Catalunya, resulta la
velocitat mitjana del vent és de 1,7m/s. i la direcció dominant del NordOest. S’ha de tenir en compte que el vent del Nord, anomenat tramuntana,
correspon a una massa d’aire fred provinent del nord d’Europa que
provoca la baixada brusca de la humitat i canvis sobtats a la direcció dels
vents locals.

3.4 DESCRIPCIÓ DE LA XARXA HIDROGRÀFICA
El municipi de Sant Martí de Llémena pertany a la conca del Ter i el
principal afluent és la riera de la Llémena la qual constitueix un eix
vertebrador i el travessa des de l’extrem nord-oest fins a l’extrem sud-est.
El tram que transcorre pel Pla de Sant Joan es caracteritza per disposar de
pendents suaus i després del Pla, quan el torrent de Bosquerós s’uneix al
Llémena, el riu s’encaixa en el relleu, els pendents es fan més pronunciats.
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Figura 5: Hidrologia de Sant Martí de Llémena

Hi ha una sèrie de cursos que porten cabal durant tot l’any com són la
Riera la Llémena i la de Canet. Pel que fa als Torrents de Bullidors, el Bac i
el de Can Bora tenen un caràcter marcadament mediterrani que es troben
secs i només en èpoques de pluges porten aigua de manera torrencial.

CURS FLUVIAL

AFUENT

EXTENCIÓ DE LA CONCA (M)

Torrent de Can Bora

Ter

360

Torrent del Bac

Ter

390

Riera de la Llémena

Ter

3030

Torrent de Bosquerós

Ter

340

Font : inventari de ACA
Taula 2: Cursos fluvials al municipi de Sant Martí de Llémena.
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DE

L’OCUPACIÓ

DEL

SÒL

I

ÀREES

URBANITZADES
Dins de la superfície del municipi podem classificar el sòl segons sigui urbà
o rústic. El sòl urbà està relacionat directament amb l’activitat humana,
són més propers a les vies de comunicació. Pel que fa al sòl rústic són més
independents a l’acció de l’home resten a una distància major de vies de
comunicació.
El sòl rústic es pot dividir en diferents classificacions del sòl en funció de la
vegetació, la relació amb el medi urbà i les infraestructures.
Sòl forestal: Corresponen a zones poblades amb vegetació arbòria densa
amb poca presència de cases habitades i baixa densitat d’infraestructures.
Aquestes àrees presenten un risc d’incendis elevats a causa de la
vegetació de la zona ja que són terrenys de titularitat privada i en els
quals majoritàriament els treballs de millora silvícola de la massa forestal
no es realitzen per la seva escassa rendibilitat econòmica. Les inversions
que si realitzaran aniran encaminades a la prevenció i operativitat en
l’extinció.
Sòl rural: Correspon a zones formades per terrenys agrícoles i/o forestals
fragmentats

entre

ells

amb

presència

de

cases

aïllades

i

grans

infraestructures i amb gran pressió del medi urbà. El factor de risc més
important

és

l’activitat

agrícola.

Les

inversions

en

prevenció,

es

concentraran en la defensa de les cases.
Sòl semi-rural: Terrenys forestals i agrícoles sotmesos a una excessiva
pressió urbana. El factor de risc més important és la pressió humana, que
es manifesta en forma de negligències, accidents i intencionalitat. Aquesta
unitat sol ser generadora de focs. Les inversions no són en realitat
prevenció, sinó de defensa del territori.
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Les àrees urbanitzades es distribueixen de forma heterogènia per tot el
municipi de manera que s’agrupen en 4 nuclis (Sant Martí de Llémena,
Granollers de Rocacorba, LLorà i Les Serres i 4 veïnats (pla de Sant Joan,
Bosquerós, Canova (vall del llémena III fase) i Vall del Llémena II fase.
Amb gairebé 70 Ha. que representen un 1,6 % del total de la superfície del
municipi.
El terme municipal de Sant Martí de Llémena té al voltant de 532
habitants, que suposa una densitat de població pròxima als 11,3
hab./km2. Concentrades majoritàriament a les àrees urbanitzades com
urbanitzacions i nuclis urbans. Aquetes zones són més sensibles i s’hi
localitzen un important nombre del focus de major densitat d’ignicions.
Fora de la zona urbana no hi ha urbanitzacions, però sí una altra forma
singular d’urbanisme que s’anomena disseminat. En aquesta classificació
s’inclouen les cases en tot el sòl rústic un seguit de masos, alguns d’ells
restaurats i habitats i altres en estat de ruïna.
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4 INVENTARI D’INFRAESTRUCTURES
Es parteix d’informació prèvia corresponen a les dades recollides,
classificades i validades en el pla INFOCAT, a informació aportada pel
DMAH i la pròpia generada a partir de la digitalització sobre fotografia
aèria, i les visites de camp.
Tota aquesta informació ha estat estructurada en una base de dades
digital georeferenciada, que permet una diagnosi de l’estat actual de les
infraestructures, i recolzar la presa de decisions sobre on situar de manera
més efectiva i rendible les infraestructures de prevenció.
La classificació de les infraestructures s’ha fet seguint criteris operatius de
preextinció.
Els grups d’infraestructures recollits han estat:
• Xarxa viària
• Punts d’aigua
• Franges de protecció o baixa càrrega de combustible
Línies elèctriques
Voltants dels camins
• Àrees de gestió forestal
• Mitjans d’extinció
Creuant aquesta informació, juntament amb les zones estratègiques de
gestió,

s’estableixen

quines

millores

s’hauran

d’executar

i

permet

planificar-ne el manteniment.
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4.1 XARXA VIARIA
Per la informació referent al conjunt d’infraestructures s’ha utilitzat
diverses bases de dades disponibles com són:
Plànol de pistes i carreteres estratègiques definides pels Bombers.
Catàleg de camins provisional i pistes forestals del municipi de Sant Martí
de Llémena realitzats pel Consell Comarcal del Gironès.
Informació a partir d’ortofotomapes i plànols topogràfics de l’ICC.
Informació de l’estat de les vies aportades pels serveis territorials de
DMHA.
L’anàlisi de la xarxa de carreteres i camins existents es la base per establir
la xarxa viaria estratègica per a la prevenció i extinció d’incendis.
Un cop establerta aquesta xarxa es planificaran els actuacions necessàries
per garantir les condicions de transitabilitat.
La xarxa viària existent, s’estructura de manera jeràrquica amb diferents
nivells, segons les característiques de cada nivell es defineixen amb
paràmetres físics, geomètrics i estratègics (amplada, pendent, drenatge,
ferm, accessibilitat, garanties).

4.1.1 NIVELL GENERAL
Conjunt de carreteres de titularitat pública d’àmbit supramunicipal i
aquelles que dins el municipi serveixen com a vies habituals de
comunicació entre zones habitades. Per generalitzar-ho es pot dir que es
tracta de vies asfaltades, amb una amplada mínima de 5 metres, amb o
sense voreres, sempre transitables, interconnectades amb les vies del
nivell inferior.

Pla de Prevenció d’Incendis Forestals al municipi de Sant Martí de Llémena

19

DV
serve is_tè cnics

DV serveis tècnics

DV

Tec no lo gia a l servei de l me di

17455 C alde s d e Ma lavella
n

C/ Dr. Fure st, 22 2 A
Te l./Fax 972 47 2 4 67

dvserveis@agronoms.c at

És d’aplicació la normativa de carreteres i el manteniment és de la
competència i responsabilitat dels seus respectius titulars.
Dins l’àmbit d’aplicació del PPI es troben les següents vies:
Nivell
General

Nom en el PPIF

Longitud

G01

Carretera de Sant Girona a les Planes d’Hostoles (GI-531)

9831,8 m

G02

Carretera de Sant Martí de Llémena a Bonmatí (GI-532)

6598,8 m

G03

Carretera de Sant Martí de Llémena a Granollers de Rocacorba (GIV-5315)

3128,7 m

Taula 3: Camins de nivell general al municipi de Sant Martí de Llémena.

4.1.2 NIVELL PRIMARI
Xarxa de camins que donen continuïtat a les carreteres generals, són vies
estratègiques que comuniquen totes les grans àrees del municipi (valls o
que recorren carenes senceres) i els que es consideren necessaris per a
donar coherència a la xarxa. Són els camins que han de garantir la
seguretat de les persones en un incendi forestal.
Un camí en aquest nivell hauria de presentar les característiques
geomètriques mínimes necessàries, és a dir tenir una amplada mínima de
5 metres, que permet el pas creuat de dos vehicles que treballen en
l’extinció d’incendis

forestals els BRP (Bomba Rural Pesada) i de

comprometre un manteniment periòdic.
El municipi de Sant Martí de Llémena no presenta cap vial amb aquestes
característiques, tot hi ha talls de vies del nivell secundàries que podrien
formar part del primari però s’ha classificat els vials en funció de la
classificació més inferior per ser mes útil i àgil en una extinció d’incendis.
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4.1.3 NIVELL SECUNDARI
Són camins que donen accés a l’interior dels diferents àrees, normalment
partint dels nivells superiors definits. Els camins d’aquest nivell presenten
una sèrie de característiques geomètriques mínimes, és a dir, amplada del
camí o pista forestals de mínim 3 i màxim 5 metres amb sobre-amples
disposats cada 250 metres que permetin el pas creuat de camions BRP.
Giradors per a camions a una distància màxima de 1000 m des d’un altre
girador o una cruïlla que permeti el gir.
Nivell
secundari
S01

Nom en el PPIF
Camí de Can Ferreret a la Blanquera

2247

S02

Camí de Can Noguer a Can Peracaula

2136

S03

Camí de Bosquerós

2978

S04

Camí del Racó

2819

S05

Camí de la serra de Malesa

4641

S06

Camí de Can Lledó

1793

S07

Camí de Can Caselles

S08

Camí del Massot

S09

Camí de Can Soms

610

S10

Camí de Can Nerós

650

S11

Camí de Can Salica

1259

S12

Camí del pla de les Feixes

1356

S13

Camí de Can Oliveres

6796

S14

Camí de Can Burlesc

1445

S15

Camí del Torrent de Rocabellera

2094

S16

Camí de Can Gelats

1404

S17

Camí de Granollers de Rocacorba al portell

4718

S18

Camí de Granollers de Rocacorba (Can Bosch) al clot de Can
Vives

5544

Total

Longitud

884
1622

44996

Taula 4: Camins secundaris al municipi de Sant Martí de Llémena.

La xarxa identifica 18 vies que suposen al voltant de 44,96 km.
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Aquest nivell pot ser d’accés restringit i disposar de tancaments amb
cadenes, sempre que es faci amb un model normalitzat i cal senyalitzar-lo.

4.1.4 NIVELL TERCIARI
En aquest nivell s’inclouen els camins que poden ser útils en una extinció,
però que no són segurs perquè són camins que no permeten els pas creuat
de camions BRP i no disposen de sobre-amples cada 250 metres. L’ús
d’una d’aquestes vies en un cas concret requereix fer comprovacions
prèvies.
Nivell
Terciari
T01

Nom en el PPIF
Camí de Can Bosquerós a Llorà

Longitud
1752

T02

Camí de Can Cigala a Llorà

T03

Camí de Llorà a la serra de Malesa

3907

T04

Camí de la Costa de l’Avellaneda

1296

T05

Camí de Can Caselles a Can Lledó

1820

T06
T07

Camí de Can Soms al límit del terme municipal (amb
Sant Gregori)
Camí de Can Teixidor a Can Nerós

T08

Cami de Can Bosc a Can Noguer

602

T09

Camí de Can Camps

858

T10

Camí del pla de les Feixes a Can Casica

731

T11

Camí de Granollers de Rocacorba fins al camí T12

2024

T12

Camí del Coll de Bastarra fins a Vinyets (Límit terme
municipal)
Camí del Coll de Bastarra fins a Can Gelats

4300

T13

Total

504

679
2695

7524
28692

Taula 5: Camins Terciari al municipi de Sant Martí de Llémena.
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4.2 PUNTS D’AIGUA
A partir de les dades existents de la xarxa de punts d’aigua, han estat
aportades per l’ajuntament del municipi, Bombers de la Generalitat, els
tècnics del DMAH i les ADF i d’observacions sobre el terreny, s’elabora una
relació de punts d’aigua (dipòsits oberts amb hidrant, basses registrades,
hidrants...) i en les que es prioritzaran quins punts d’aigua són més
estratègics i operatius per als mitjans convencionals d’extinció.
En el municipi existeixen diverses piscines privades que es podrien utilitzar
en cas d’incendis tot i que s’han descartat tots aquests punts perquè no hi
ha garantia de la seva disponibilitat.
Als efectes de classificació operativa es distingeixen diferents categories,
en funció de les possibilitats de càrrega dels mitjans d’extinció.
Hidrants han d’estar condicionats per a l’ús directe dels bombers. Per tant
han de complir les especificacions tècniques requerides, en principi ràcord
tipus BCN de 80 ó 100 mm diàmetre.
Dipòsits són la infraestructura que possibilita l’atac directe i immediat. Per
aquest motiu es pot considerar que, amb l’actual sistema d’extinció
d’incendis forestals a Catalunya, son d’importància cabdal en la defensa
del territori.
Actualment en el municipi hi ha una mancança de punts d’aigua operatius,
pel que fa als mitjans terrestres únicament existeix la xarxa de 24 punt
d’hidrants per tot el municipi, la qual es troba concentrada en els nucli
urbans i ben pocs es troben dispersos per la zona forestal. Pel que fa a la
densitat de punts d’aigua accessibles pels mitjans aeris és molt baixa i
ineficient (un única bassa per a helicòpter a les Serres) donat el caràcter
marcadament forestal del municipi.
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Mitjans

Dipòsit amb hidrant

Dipòsit (1)

Aeris i Terrestres

Hidrants

Hidrants 24

Terrestres

Taula 6 : Punts d’aigua al municipi de Sant Martí de Llémena.

Els Hidrants i punts d’aigua existents al municipi són:
id
H01
H02
H03
H04
H05
H06
H07
H08
H09
H10
H11
H12
H13
H14
H15
H16
H17
H18
H19
H20
H21
H22
H23
H24
H25

X
472962
470583
470648
470828
470878
472084
475664
475763
475782
475692
475582
475486
475414
475341
475242
475343
475453
475332
475505
475482
475486
475628
475539
475340
475011

Y
4650128
4656200
4656198
4653907
4653791
4652860
4652354
4652314
4652002
4652161
4652275
4652148
4652295
4652175
4652245
4652387
4652397
4652527
4652476
4652529
4652605
4652573
4652722
4652898
4653102

Taula6 : Hidrants i punts d’aigua al municipi de Sant Martí de Llémena.

Donat els pocs punts d’aigua per a la prevenció i extensió d’incendis
existents en el municipi es programa un seguit d’operacions per a l’adequa
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ment d’un punt de reserva d’aigua que actualment no compleix amb les
característiques bàsiques com a punt operatiu per a la prevenció i extinció
d’incendis.

4.3 FRANGES DE PROTECCIÓ O BAIXA CÀRREGA DE
COMBUSTIBLE
Hi ha vàries línies elèctriques d’alta tensió travessant el territori rústic. Es
destaca com a més importants la línia de 132 kv Girona-Olot. No hi ha
dades precises sobre les línies de baixa tensió, les línies de telefonia fixa o
d’altres tipus de cablejat en terreny rústic.
Dins el municipi hi ha l’ urbanització de Sant Pere de Llorà i part de nucli
de Granollers de Rocacorba que disposen de la franja perimetral de baixa
combustibilitat segons la llei 5/2003 de mesures de prevenció dels incendis
forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la franja
urbana.

4.4 TRACTAMENT DE LES LÍNIES ELÈCTRIQUES
Hi ha una línia elèctrica d’alta tensió travessant el territori rústic. Es
destaquen com a més importants la línia de 132 kv Girona-Olot, entra per
la banda Sud-Est del municipi i s’allunya per la Nord-oest.
Aquesta línia que travessa el municipi la qual ha de complir amb la
normativa vigent que les regula a través del Decret 3151/1968 de 28 de
novembre, el Reglament de línies elèctriques aèries d’alta tensió, (BOE
núm. 311, de 27 de desembre de 1968), el qual regula les prescripcions
tècniques que han de complir les línies elèctriques aèries d’alta tensió.
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4.5 MITJANS D’EXTINCIÓ
La dotació de mitjans que han d’actuar en cas d’incendi forestal al municipi
de Sant Gregori és el parc de Bombers de Girona i l’ADF que configuren el
dispositiu inicial d’atac per l’extinció d’incendis. A l’estiu el municipi,
juntament amb els del gironès comparteixen una base oberta al poble de
Sant Julià de Ramis i una torre de guaita al Puig de Sant Grau.
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5 AVALUACIÓ DEL RISC D’INCENDIS EN EL MUNICIPI
5.1 ESTADÍSTICA DELS ÚLTIMS ANYS
Evolució dels incendis de Sant Martí de Llémena des de 1970
PARATGE
Can Pages

DATA D’INICI
10/09/1970

HA FORESTALS
16

Les Serres

05/03/1971

20

Can Garangou

30/07/1973

1

Llorà

02/08/1979

10

Urbanització Llorà

26/07/1983

2

Perepuig

10/08/1985

0,5

Mas Carreres i mas ribes

03/10/1985

10

Urbanització Llorà

25/06/1994

0,2

Llorà

22/08/1994

0,1

Pla de Sant Joan

31/07/1995

0,01

Llorà

26/08/1996

0,02

Can Roig de les Serres

15/03/1998

0,32

El cargol-Els Xalions

30/01/1999

0,1

Pla de Sant Joan

18/06/1999

0,04

Can Rigau

07/08/1987

3

Llorà

04/08/1988

0,001

Granollers-Rocacoba

12/04/1990

0,06

Can Xeia

30/06/2003

1

Can Martí

06/08/2003

0,04

*dades de la web de la Generalitat de Catalunya.

Taula 7: Evolució dels incendis de Sant Martí de Llémena des de 1970

Amb aquestes dades disponibles podem constatar que la majoria dels
incendis afecten a àrees de superfície reduïda (menys d’1 ha) i
corresponen als sectors més humanitzats.

Pla de Prevenció d’Incendis Forestals al municipi de Sant Martí de Llémena

27

DV
serve is_tè cnics

DV serveis tècnics

DV

Tec no lo gia a l servei de l me di

17455 C alde s d e Ma lavella
n

C/ Dr. Fure st, 22 2 A
Te l./Fax 972 47 2 4 67

dvserveis@agronoms.c at

6 PLANIFICACIÓ
Un cop realitzat l’anàlisi de les infraestructures actuals del municipi, s’ha
detectat una sèrie de mancances i necessitats per a la prevenció de gestió
de les infraestructures i al mateix temps se’n proposen de noves per
complementar l’extinció.
S’han programat una sèrie d’actuacions de diferents tipus que han de
donar resposta a una millor prevenció i extinció d’incendis forestals.

1. Definir una xarxa viària estratègica apta pel pas de vehicles
d’emergència
- Arranjament i millora de camins.
- Franges de protecció de vials.

2. Construcció de punts aigua.
3. Fomentar

el

conjunt

d’àrees,

ubicades

estratègicament,

encaminades a dificultar l’avanç dels diferents incendis i millorar les
oportunitats d’extinció.
* Franges de protecció o àrees de baixa combustibilitat (d’entre 25 i
100 metres segons l’INFOCAT) , que en aquest pla les anomenem
Franges de desacceleració, Punts estratègics, franges al voltant
d’urbanitzacions i nuclis urbans.
* Les zones segures on es puguin refugiar els mitjans d’extinció, que
seran unes franges de seguretat de mida variable envoltades d’una
franja de protecció.
*

Altres

actuacions

no

incloses

en

l’INFOCAT:

Àrees

complementàries.
Els trets de les mesures planificades són:
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Aprofitar el màxim les infraestructures ja existents al territori i
plantejar-ne de noves únicament quan estiguin justificades.

-

Les actuacions realitzades i plantejades per si mateixes no evitaran
la

propagació

de

l’incendi,

sense

la

intervenció

dels

cossos

d’extinció, però si que dificultaran i donaran oportunitats d’actuació
als cossos d’extinció.

-

A les actuacions projectades es dona una pauta general de com
executar-les. Això no exclou que en el moment d’executar-les, es
faci un anàlisi més detallat de cada situació particular, incorporant
modificacions i correccions.

6.1 ESTABLIMENT D’UNA XARXA VIARIA ESTRATÈGICA
Per a la determinació de la xarxa viària estratègica s’ha partit de les bases
cartogràfiques a escala 1/5.000 i 1/50.000 de l’Institut Cartogràfic de
Catalunya (ICC) i de l’inventari provisional de camins del municipi realitzat
pel Consell Comarcal del Gironès. S’ha fet una definició prèvia de la xarxa
estratègica tenint en compte les característiques següents:
o

Una bona distribució territorial.

o

Una connexió més ràpida i segura entre diferents punts de
l’espai i utilitzant sempre que sigui possible zones protegides
de l’avanç del foc.

o

Accessibilitat a les franges on es possible una intervenció
d’extinció.

o

Possibilitat de circular al llarg de la franja.

Posteriorment s’ha estudiat i comprovat a camp conjuntament amb la gent
coneixedora del territori i amb GPS s’ha comprovat el traçat dels camins.
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Finalment s’ha acabat de definir la xarxa viària estratègica necessària al
massís, veure plànol-2.
S’ha considerat que, a escala municipal, la xarxa viaria estratègica ha de
ser formada pels camins primaris i la majoria de secundaris i en algun punt
també s’ha inclòs camins terciaris. Tots els seleccionats han de permetre
l’encreuament entre vehicles autobomba rural pesada (BRP). Per aquest
motiu hi ha una sèrie de camins que actualment es troben classificats com
a terciaris i que s’han considerat bàsics de la xarxa viària estratègica i
caldrà adequar-los a camins secundaris.
En el projecte es planifiquen dos tipus d’actuacions en relació a la xarxa
viària estratègica:
1. Manteniment dels camins per tal de mantenir l’estat general i
assegurar la possibilitat d’encreuament dels vehicles BRP i giradors
en aquells que no tinguin sortida. Amb un total de 44,99
quilòmetres en la totalitat del municipi.
2. Adequació d’alguns trams per tal d’adaptar-los a la categoria que
permet l’encreuament entre vehicles autobomba rural pesada (BRP).
S’ha calculat que hi ha 28,69 quilòmetres en el municipi que cal
adequar-los.
Complementàriament també s’ha d’executar les franges de seguretat vial
de tots els vials de la xarxa estratègica.
Es faran feines de manteniment i millora en tots els camins secundaris i
terciaris existents. El manteniment dels camins de la xarxa viària
estratègica serà variable depenent de les característiques de cada camí
(pendent, tipus de ferm, intensitat de trànsit, etc), però en general podem
dir que cada camí s’hauria de repassar cada 3 anys.
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6.1.1 NIVELL SECUNDARI
Els camins secundaris sobre els que s’actuarà seran els següents:
Nivell
secundari
S01

Nom en el PPIF
Camí de Can Ferreret a la Blanquera

2247

S02

Camí de Can Noguer a Can Peracaula

2136

S03

Camí de Bosquerós

2978

S04

Camí del Racó

2819

S05

Camí de la serra de Malesa

4641

S06

Camí de Can Lledó

1793

S07

Camí de Can Caselles

S08

Camí del Massot

S09

Camí de Can Soms

610

S10

Camí de Can Nerós

650

S11

Camí de Can Salica

1259

S12

Camí del pla de les Feixes

1356

S13

Camí de Can Oliveres

6796

S14

Camí de Can Burlesc

1445

S15

Camí del Torrent de Rocabellera

2094

S16

Camí de Can Gelats

1404

S17

Camí de Granollers de Rocacorba al portell

4718

S18

Camí de Granollers de Rocacorba (Can Bosch) al clot de Can
Vives

5544

Total

Longitud

884
1622

44996

Taula 4: Camins secundaris que s’actuara al municipi de Sant Martí de Llémena.
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6.1.2 NIVELL TERCIARI
Els camins terciaris que s’han considerat bàsics de la xarxa viària
estratègica i caldrà adequar-los a camins secundaris sempre que sigui
possible, seran els següents:
Nivell
Terciari
T01

Nom en el PPIF

Longitud

Camí de Can Bosquerós a Llorà

1752

T02

Camí de Can Cigala a Llorà

T03

Camí de Llorà a la serra de Malesa

3907

T04

Camí de la Costa de l’Avellaneda

1296

T05

Camí de Can Caselles a Can Lledó

1820

T06
T07

Camí de Can Soms al límit del terme municipal (amb
Sant Gregori)
Camí de Can Teixidor a Can Nerós

T08

Cami de Can Bosc a Can Noguer

602

T09

Camí de Can Camps

858

T10

Camí del pla de les Feixes a Can Casica

731

T11

Camí de Granollers de Rocacorba fins al camí T12

2024

T12

Camí del Coll de Bastarra fins a Vinyets (Límit terme
municipal)
Camí del Coll de Bastarra fins a Can Gelats

4300

T13

504

679
2695

7524

Total

28692

Taula 5: Camins Terciari al municipi de Sant Martí de Llémena.

6.1.3 FRANGES DE PROTECCIÓ DE VIALS
Les Franges de protecció de vials són franges de baixa càrrega de
combustible,

paral·leles

als

dos

costats

de

les

vies

de

circulació

estratègiques de cara a garantir l’evacuació, el moviment segur de vehicles
i la circulació general. També serveixen de connexió amb les franges.
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Constitueixen una mesura de prevenció passiva en el cas de vials molt
transitats, que poden ser focus d’inici d’incendis.
Aquestes franges s’executaran sobre la xarxa viària estratègica (veure
plànol-1). S’ha planificat una primera amplada de 1 metre amb eliminació
total de la vegetació i una amplada de seguretat de 2 metres en cada
banda del camí (allà on arribi el braç de la desbroçadora de tractor), pel
que fa al camí S05 (camí de la serra de Malesa, que va a Sant Grau) és
farà una amplada de seguretat de 25 a 60 , segons descripció del planol,
ja que es creu que aquest camí al situar-se a la carena es important per a
utilitzar-lo com a tallafoc i evitar l’avançament del foc per aquest punt. Per
tant la superfície total a que s’actuarà serà de 40,88 hectàrees i es
considerarà una franja estratègica..
El tractament ha de consistir en una reducció molt intensa de la càrrega de
combustible i el trencament de les continuïtats verticals i horitzontals de
forma que el foc no pugui propagar-se. El tractament consistirà en:
- Esporga de l’estrat arbori, dels arbres al costat de les vies fins a una
altura de 4 o 5 metres.
- Aclarida de l’estrat arbori per tal de trencar la continuïtat vertical entre
estrats, i horitzontal entre capçades i eliminar els arbres que amenacin
caure dins la via.
- Estassada de l’estrat arbustiu.
- El Primer metre des de l’extrem exterior del paviment o del voral es farà
el següent tractament: Sega de la vegetació herbàcia i estassada total de
la vegetació arbustiva. A la resta la vegetació arbustiva tindrà una FCC
màxima del 15% i l’arbòria del 35%)
El manteniment de les Franges de protecció de vials es farà amb la
mateixa freqüència que la xarxa viària, cada 3 anys es farà un repàs de la
vegetació de la franja.
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6.2 PUNTS D’AIGUA
Un cop caracteritzada i analitzada la xarxa de punts d’aigua existents al
territori s’han seleccionat els punts d’aigua realment operatius per a
mitjans convencionals d’extinció tot i que n’hi ha d’altres en el municipi
que

podrien

arribar

a

ser-ho

amb

alguna

actuació

d’adequació

i

manteniment.
Els Hidrants i punts d’aigua existents al municipi són:
HIDRANT
H01
H02
H03
H04
H05
H06
H07
H08
H09
H10
H11
H12
H13
H14
H15
H16
H17
H18
H19
H20
H21
H22
H23
H24
H25

X
472962
470583
470648
470828
470878
472084
475664
475763
475782
475692
475582
475486
475414
475341
475242
475343
475453
475332
475505
475482
475486
475628
475539
475340
475011

Y
4650128
4656200
4656198
4653907
4653791
4652860
4652354
4652314
4652002
4652161
4652275
4652148
4652295
4652175
4652245
4652387
4652397
4652527
4652476
4652529
4652605
4652573
4652722
4652898
4653102

Taula 8 : Hidrants i punts d’aigua al municipi de Sant Martí de Llémena.
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Els diferents punts d’aigua seleccionats es representen a la cartografia
(plànol núm-1) i l’unic existent es el H01. El seu manteniment consistiria
en:
-Manteniment de la vegetació circumdant. Cada 4 anys, s’haurà de
realitzar estassades i podes de vegetació al voltant del punt d’aigua per
tal de mantenir la seguretat dels helicòpters en el moment de la càrrega.
-Manteniment del nivell d’aigua.
-Manteniment de la infraestructura (manteniment general de vàlvules,
juntes...).
Pel que fa als hidrants seleccionats que formen part de la xarxa d’aigua
potable del municipi i dels quals no s’han comptabilitzat pel manteniment.
En concret es preveu aprofitar, l’existència d’una bassa a la zona d’en Salai
condicionar-la per tal que l’aigua es mantingui tot l’any, facilitat la recollida
de l’aigua de pluja fins a la bassa, a través de l’arranjament dels recs
existents. Preveure operacions necessàries per l’abastament d’aigua quan
a la bassa presenti nivell insuficient d’aigua per a l’extensió d’incendis.
També es col·locarà un hidrant , H26(471273,4655695) al camí d’accés a
la zona, per tal que els mitjans d’extinció terrestres puguin carregar amb
seguretat i possibilitat de treball simultani amb l’helicòpter.
Es realitzarà el condicionament de la vegetació perimetral amb l’eliminació
d’obstacles a l’entrada de mitjans aeris, es deixarà 25 metres al voltant
lliure de vegetació.
Com que a la zona hi ha animals que aprofiten la bassa, s’ha de preveure
la instal·lació d’un abeurador o aiguamoll exterior a la bassa.
Per facilitar l’accés dels mitjans d’extinció terrestres es col·locarà els
senyals indicatius de l’existència de la bassa i hidrant.
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6.3 FRANGES ESTRATÈGIQUES I DE PROTECCIÓ
6.3.1 FRANGES ESTRATÈGIQUES
Les franges de estratègiques tenen com a objectiu de crear dificultats
a l’avanç del foc i crear oportunitats d’atac pels serveis d’extinció. Es tracta
de generar unes condicions que en tot moment es trobin dins del rang de
possibilitat d’actuació dels serveis d’extinció i en els punts en que sigui
més efectiu.
Per tal d’identificar quins són els llocs més adients on localitzar les franges
s’ha avaluat la geomorfologia i la tipologia del incendis, de manera que
aquestes siguin el màxim d’efectives amb un mínim d’inversió.
L’amplada de la franja serà variable, adaptada a les característiques del
terreny, però per motius de seguretat i la mobilitat s’estableix com a
mínim una amplada mínima de 20 metres. El tractament es basa en
disminuir la FCC fins a 35%, reduint sobretot l’arbustiu alt. Cal evitar el
contacte entre capçades, i garantir la discontinuïtat vertical. Les franges
s’han de realitzar sempre que sigui possible en carenes i han de disposar
de vials que permetin l’accessibilitat pels dos extrems.
Dins del terme municipal de Sant Martí de Llémena s’han establert una
franja de desacceleració a la serra de Malesa en direcció Sant Grau amb
una superfície total de 40,88 ha, ja descrita en l’apartat de franges de
vials.
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6.3.2 FRANGES AL VOLTANT D’URBANITZACIONS
Les franges al voltant de les urbanitzacions tenen com a objectiu
protegir la urbanització o àrea urbana i crear dificultats a l’avanç del foc.
L’amplada de la franja serà de 25 metres d’amplada al voltant. El
tractament es basa en una zona lliure de vegetació seca, amb la massa
arbòria aclarida, deixant una distància entre peus de 6 metres de manera
que no existeixi continuïtat horitzontal de l’estrat arbori. La fracció cabuda
coberta serà com a màxim del 35% i la poda dels arbres serà a 1/3 de
alçada i fins a 5 metres de manera que no hi hagi continuïtat vertical entre
els estrats arboris i arbustius. Cal aclarir el matoll deixant una cobertura
màxima del 15%, amb mates aïllades separades entre elles un mínim de 3
metres i prioritzant les espècies de poca inflamabilitat.
Dins del terme municipal de Sant Martí de Llémena ja estan establertes
dues franges al voltant de les urbanitzacions amb un total de 17,23 ha de
les qual 4.20 ha corresponen al sector de Granollers de Rocacorba i 13,03
ha al sector de Sant Pere de LLorà.

6.4 ZONES SEGURES
Les

zones

segures

estratègicament

per

corresponen

que

siguin

a

unes

utilitzades

superfícies
pels

mitjans

repartides
d’extinció

garantint-los unes condicions de treball segures en cas d’atrapament per
un incendi forestal.
Son zones netes de vegetació on els bombers poden treballar sense risc. El
tractament que si realitza es la llaurada del camp o l’eliminació de tota la
vegetació existent.

Pla de Prevenció d’Incendis Forestals al municipi de Sant Martí de Llémena

37

DV

serve is_tè cnics

DV

DV serveis tècnics
Tec no lo gia a l servei de l me di

17455 C alde s d e Ma lavella
n

C/ Dr. Fure st, 22 2 A
Te l./Fax 972 47 2 4 67

dvserveis@agronoms.c at

S’han proposat un total de 15 zones segures en tot el municipi repartides
en les àrees on s’agrupen masies o cases en la zona més forestal, la
superfície total és de 52,21 hectàrees.

CODI
ZS01
ZS02
ZS03
ZS04
ZS05
ZS06
ZS07
ZS08
ZS09
ZS10
ZS11
ZS12
ZS13
ZS14
ZS15

AREA
28635
15913
24313
25980
23572
44187
60968
39571
29359
32772
34933
43589
71384
27458
19542

Taula 8 : Zones segures al municipi de Sant Martí de Llémena.
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7 VALORACIÓ ECONÒMICA
La valoració econòmica realitzada és una aproximació del cost d’execució
de la totalitat de les mesures que s’han anat proposant al llarg de la
memòria. Els preus utilitzats per la valoració econòmica són els de les
tarifes vigents i no s’han considerat ni les despeses generals ni l’IVA, així
com d’altres despeses de gestió o de contractació que hi puguin haver.
La major part de les mesures de manteniment han estat programades en
un període de 4 anys entre el 2017 i el 2020.
El cost dels diferents tipus d’actuacions es repartiran entre les diferents
administracions i entitats que participen en l’execució de cadascun dels
tractaments que compon el Pla de Prevenció d’Incendis.
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8 PRESSUPOST

CATEGORIA
camins

CODI
ACTUACIO
codi vial
S03
S04
S14
S15
S02
S05
S09
S10
S11
S12
S13
S01
S06
S07
S08
S16
S17
S18
T01
T02
T03
T04
T05
T06
T07
T08
T09
T10
T11
T12
T13
S03
S04

SM001
SM001
SM001
SM001
SM001
SM001
SM001
SM001
SM001
SM001
SM001
SM001
SM001
SM001
SM001
SM001
SM001
SM001
SM001
SM001
SM001
SM001
SM001
SM001
SM001
SM001
SM001
SM001
SM001
SM001
SM001
SM002
SM002

DESCRIPCIÓ

UNITAT AMIDAMENT INFOCAT PREU/UNITAT

1r

2n

3r

4t

COST TOTAL

KM de Millora de vials aptes per a vehicles d’extinció

Km

2,978

SI

900,00 €

2.680,20 €

2.680,20 €

KM de Millora de vials aptes per a vehicles d’extinció

Km

2,819

SI

900,00 €

2.537,10 €

2.537,10 €

KM de Millora de vials aptes per a vehicles d’extinció

Km

1,445

SI

900,00 €

1.300,50 €

1.300,50 €

KM de Millora de vials aptes per a vehicles d’extinció

Km

2,094

SI

900,00 €

1.884,60 €

1.884,60 €

KM de Millora de vials aptes per a vehicles d’extinció

Km

2,136

SI

900,00 €

1.922,40 €

1.922,40 €

KM de Millora de vials aptes per a vehicles d’extinció

Km

4,641

SI

900,00 €

4.176,90 €

4.176,90 €

KM de Millora de vials aptes per a vehicles d’extinció

Km

0,61

SI

900,00 €

549,00 €

549,00 €

KM de Millora de vials aptes per a vehicles d’extinció

Km

0,65

SI

900,00 €

585,00 €

585,00 €

KM de Millora de vials aptes per a vehicles d’extinció

Km

1,259

SI

900,00 €

1.133,10 €

1.133,10 €

KM de Millora de vials aptes per a vehicles d’extinció

Km

1,356

SI

900,00 €

1.220,40 €

1.220,40 €

KM de Millora de vials aptes per a vehicles d’extinció

Km

6,796

SI

900,00 €

6.116,40 €

6.116,40 €

KM de Millora de vials aptes per a vehicles d’extinció

Km

2,247

SI

900,00 €

2.022,30 €

2.022,30 €

KM de Millora de vials aptes per a vehicles d’extinció

Km

1,793

SI

900,00 €

1.613,70 €

1.613,70 €

KM de Millora de vials aptes per a vehicles d’extinció

Km

0,884

SI

900,00 €

795,60 €

795,60 €

KM de Millora de vials aptes per a vehicles d’extinció

Km

1,622

SI

900,00 €

1.459,80 €

1.459,80 €

KM de Millora de vials aptes per a vehicles d’extinció

Km

1,404

SI

900,00 €

1.263,60 €

1.263,60 €

KM de Millora de vials aptes per a vehicles d’extinció

Km

4,718

SI

900,00 €

4.246,20 €

4.246,20 €

KM de Millora de vials aptes per a vehicles d’extinció

Km

5,544

SI

900,00 €

4.989,60 €

4.989,60 €

KM de Millora de vials aptes per a vehicles d’extinció

Km

1,752

SI

900,00 €

1.576,80 €

KM de Millora de vials aptes per a vehicles d’extinció

Km

0,504

SI

900,00 €

453,60 €

KM de Millora de vials aptes per a vehicles d’extinció

Km

3,907

SI

900,00 €

3.516,30 €

KM de Millora de vials aptes per a vehicles d’extinció

Km

1,296

SI

900,00 €

1.166,40 €

KM de Millora de vials aptes per a vehicles d’extinció

Km

1,82

SI

900,00 €

1.638,00 €

1.638,00 €

KM de Millora de vials aptes per a vehicles d’extinció

Km

0,679

SI

900,00 €

611,10 €

611,10 €

KM de Millora de vials aptes per a vehicles d’extinció

Km

2,695

SI

900,00 €

2.425,50 €

2.425,50 €

KM de Millora de vials aptes per a vehicles d’extinció

Km

0,602

SI

900,00 €

541,80 €

541,80 €

KM de Millora de vials aptes per a vehicles d’extinció

Km

0,858

SI

900,00 €

772,20 €

772,20 €

KM de Millora de vials aptes per a vehicles d’extinció

Km

0,731

SI

900,00 €

657,90 €

657,90 €

KM de Millora de vials aptes per a vehicles d’extinció

Km

2,024

SI

900,00 €

1.821,60 €

1.821,60 €

KM de Millora de vials aptes per a vehicles d’extinció

Km

4,3

SI

900,00 €

3.870,00 €

3.870,00 €

KM de Millora de vials aptes per a vehicles d’extinció

Km

7,524

SI

900,00 €

Ha de franja de 1 m

Ha

0,5956

SI

2.800,00 €

1.667,68 €

1.667,68 €

Ha de franja de 1 m

Ha

0,5638

SI

2.800,00 €

1.578,64 €

1.578,64 €

Pla de Prevenció d’Incendis Forestals al municipi de Sant Martí de Llémena
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6.771,60 €

6.771,60 €
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SM002
SM002
SM002
SM002
SM002
SM002
SM002
SM002
SM002
SM002
SM002
SM002
SM002
SM002
SM002
SM002
SM002
SM002
SM002
SM002
SM002
SM002
SM002
SM002
SM002
SM002
SM002
SM002
SM002

Ha de franja de 1 m

Ha

0,289

SI

2.800,00 €

809,20 €

809,20 €

Ha de franja de 1 m

Ha

0,4188

SI

2.800,00 €

1.172,64 €

1.172,64 €

Ha de franja de 1 m

Ha

0,4272

SI

2.800,00 €

1.196,16 €

1.196,16 €

Ha de franja de 1 m

Ha

0,9282

SI

2.800,00 €

2.598,96 €

2.598,96 €

Ha de franja de 1 m

Ha

0,122

SI

2.800,00 €

341,60 €

341,60 €

Ha de franja de 1 m

Ha

0,13

SI

2.800,00 €

364,00 €

364,00 €

Ha de franja de 1 m

Ha

0,2518

SI

2.800,00 €

705,04 €

705,04 €

Ha de franja de 1 m

Ha

0,2712

SI

2.800,00 €

759,36 €

759,36 €

Ha de franja de 1 m

Ha

1,3592

SI

2.800,00 €

3.805,76 €

3.805,76 €

Ha de franja de 1 m

Ha

0,4494

SI

2.800,00 €

1.258,32 €

1.258,32 €

Ha de franja de 1 m

Ha

0,3586

SI

2.800,00 €

1.004,08 €

1.004,08 €

Ha de franja de 1 m

Ha

0,1768

SI

2.800,00 €

495,04 €

495,04 €

Ha de franja de 1 m

Ha

0,3244

SI

2.800,00 €

908,32 €

908,32 €

Ha de franja de 5 m

Ha

0,2808

SI

2.800,00 €

786,24 €

786,24 €

Ha de franja de 5 m

Ha

0,9436

SI

2.800,00 €

2.642,08 €

2.642,08 €

Ha de franja de 5 m

Ha

1,1088

SI

2.800,00 €

3.104,64 €

3.104,64 €

Ha de franja de 5 m

Ha

0,3504

SI

2.800,00 €

981,12 €

Ha de franja de 1 m

Ha

0,1008

SI

2.800,00 €

282,24 €

Ha de franja de 1 m

Ha

0,7814

SI

2.800,00 €

2.187,92 €

Ha de franja de 1 m

Ha

0,2592

SI

2.800,00 €

725,76 €

Ha de franja de 1 m

Ha

0,364

SI

2.800,00 €

1.019,20 €

1.019,20 €

Ha de franja de 1 m

Ha

0,1358

SI

2.800,00 €

380,24 €

380,24 €

Ha de franja de 5 m

Ha

0,539

SI

2.800,00 €

1.509,20 €

1.509,20 €

Ha de franja de 1 m

Ha

0,1204

SI

2.800,00 €

337,12 €

337,12 €

Ha de franja de 1 m

Ha

0,1716

SI

2.800,00 €

480,48 €

480,48 €

Ha de franja de 1 m

Ha

0,1462

SI

2.800,00 €

409,36 €

409,36 €

Ha de franja de 1 m

Ha

0,4048

SI

2.800,00 €

1.133,44 €

1.133,44 €

Ha de franja de 1 m

Ha

0,86

SI

2.800,00 €

2.408,00 €

2.408,00 €

Ha de franja de 1 m

Ha

1,5048

SI

2.800,00 €

SM002
SM003
SM003
SM003
SM003
SM003
SM003
SM003
SM003
SM003

Ha de franja estratègica.

Ha

40,88

SI

2.800,00 €

Ha

2,8635

SI

733,85 €

Ha

1,5913

SI

Ha

2,4313

Ha

4.213,44 €

4.213,44 €

VEGETACIÓ
AE01
ZS01
ZS02
ZS03
ZS04
ZS05
ZS06
ZS07
ZS08
ZS09

Ha de manteniment de Zones segures
Ha de manteniment de Zones segures
Ha de manteniment de Zones segures
Ha de manteniment de Zones segures
Ha de manteniment de Zones segures
Ha de manteniment de Zones segures
Ha de manteniment de Zones segures
Ha de manteniment de Zones segures
Ha de manteniment de Zones segures

Pla de Prevenció d’Incendis Forestals al municipi de Sant Martí de Llémena
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114.464,00 €

114.464,00 €

2.101,38 €

2.101,38 €

3.797,09 €

733,85 €

1.167,78 €

1.167,78 €

3.797,09 €

SI

733,85 €

1.784,21 €

1.784,21 €

3.797,09 €

2,598

SI

733,85 €

1.906,54 €

1.906,54 €

3.797,09 €

Ha

2,3572

SI

733,85 €

1.729,83 €

1.729,83 €

3.797,09 €

Ha

4,4187

SI

733,85 €

3.242,66 €

3.242,66 €

3.797,09 €

Ha

6,0968

SI

733,85 €

4.474,14 €

4.474,14 €

3.797,09 €

Ha

3,9571

SI

733,85 €

2.903,92 €

2.903,92 €

3.797,09 €

Ha

2,9359

SI

733,85 €

2.154,51 €

2.154,51 €

3.797,09 €
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Ha

3,2772

SI

733,85 €

2.404,97 €

2.404,97 €

3.797,09 €

Ha

3,4933

SI

733,85 €

2.563,56 €

2.563,56 €

3.797,09 €

Ha

4,3589

SI

733,85 €

3.198,78 €

3.198,78 €

3.797,09 €

Ha

7,1384

SI

733,85 €

5.238,51 €

5.238,51 €

3.797,09 €

Ha

2,7458

SI

733,85 €

2.015,01 €

2.015,01 €

3.797,09 €

Ha

1,9542

SI

733,85 €

1.434,09 €

1.434,09 €

3.797,09 €

717,74 €

717,74 €

1.435,48 €

ZS15

SM003
SM003
SM003
SM003
SM003
SM003

H01

SM004

Manteniment i emplenat de punts d'aigua.

U

1

SI

717,74 €

H26

SM005

Construcció d'un punt d'aigua

U

1

SI

19.000,00 €

ZS11
ZS12
ZS13
ZS14

Ha de manteniment de Zones segures
Ha de manteniment de Zones segures
Ha de manteniment de Zones segures
Ha de manteniment de Zones segures
Ha de manteniment de Zones segures
Ha de manteniment de Zones segures

PUNTS AIGUA

TOTAL GENERAL

Pla de Prevenció d’Incendis Forestals al municipi de Sant Martí de Llémena
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19.000,00 €

288.550,12 €
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8.1 PRESSUPOST D’EXECUCIÓ
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ
VALOR DEL PRESSUPOST
IVA

288.550,12 €
21%

TOTAL DEL PRESSUPOST D’EXECUCIÓ

60.595,53 €
349.611,65 €

El preu d'execució per contracta del projecte del Pla de Prevenció
d'Incendis forestals de Sant Martí de Llémena, puja a la quantitat de:
Tres-cents quaranta-nou mil sis-cents onze euros amb seixantacinc cèntims (349.611,65 €).

L’EQUIP REDACTOR

Pla de Prevenció d’Incendis Forestals al municipi de Sant Martí de Llémena
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PREUS UNITARIS

CODI ACTUACIÓ PARTIDA PRESSUPOST

SM001

CONCEPTE

h Motoanivelladora mitjana

h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t
Oficial de 1a
Motosserra

50,44
62,96
86,18
18,07
2,5

3

3

4,5862
8
8
TOTAL SUBAPARTAT

18,07
2,5
34,35
29,13
19,35

89,0043

18,07
2,5
34,35
29,13
19,35

9
10

717,74

1

717,74 €
717,74 €

1

19.000,00 €
19.000,00 €

89,0043
16,6809

7,5064

9,1745
TOTAL SUBAPARTAT

1.608,31 €
222,51 €
572,99 €
218,66 €
177,53 €
2.800,00 €

9
1

9,1
TOTAL SUBAPARTAT

162,63 €
22,50 €
343,50 €
29,13 €
176,09 €
733,85 €

Manteniment de punts d'aigua
Partida alçada per manteniment de punt d'aigua

TOTAL SUBAPARTAT

SM005

151,32 €
188,88 €
395,24 €
144,56 €
20,00 €
900,00 €

Manteniment de zones segures
Oficial de 1a
Motosserra
Tractor de rodes 61-75 cv
Equip de desembosc sense equip tractor
Esbrossadora

SM004

COST TOTAL (€)

Obertura de franges de Baixa carrega combustible amb eliminació de restes
Oficial de 1a
Motosserra
Tractor de rodes 61-75 cv
Equip de desembosc sense equip tractor
Esbrossadora

SM003

RENDIMENT

Arranjament i millora de vials aptes per vehicles d'extinció dincendis
h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t

SM002

PREU /UT (€/h)

Construccio d'un punt d'aigua
Partida alçada peradequació d'una bassa a punt d'aigua

19000
TOTAL SUBAPARTAT

