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1 INTRODUCCIÓ
El Pla Comarcal s'emmarca dins d'una estructura de protecció a diferents nivells:  IV Pla General de Defensa
contra  Incendis  Forestals  de  la  Comunitat  Autònoma de les  Illes  Balears,  Plans  comarcals  o  insulars  i  Plans
municipals.  Així  mateix,  formen  part  d'aquesta  estructura  general  els  Plans  d'autoprotecció  davant  el  risc
d'incendi forestal, que han de ser elaborats per diferents entitats, públiques o privades.

L'estructura general del present Pla Comarcal estableix l'organització i procediment d'actuació dels recursos i
serveis  assignats per l'Administració  Pública o per altres entitats,  a  fi de realitzar  la  protecció dels  sistemes
forestals dins de l'àmbit territorial de la Comarca de Ponent.

És per això que aquest Pla Comarcal de Defensa contra Incendis Forestals està derivat del IV Pla General de
Defensa contra Incendis Forestals de les Illes Balears,  el qual s'ha emprat com a base per a l'elaboració del
mateix.

Totes les actuacions previstes en aquest Pla Comarcal, així com totes aquelles actuacions que en un futur es
consideren  necessàries  per  assolir  els  objectius  d’aquest  (a  instància  de  l’Administració  competent)  seran
considerades d’interès general, tal i com indica la Llei 12/2014, del 16 de desembre, Agrària de les Illes Balears.

1.1 ANTECEDENTS 

El IV Pla General de Defensa contra Incendis Forestals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears s’elaborà a
l’any 2014 i va permetre establir una millora eficient en la prevenció, vigilància i lluita contra incendis forestals en
els ecosistemes balears per a un període de 10 anys, estant en l’actualitat vigent.

L’objectiu general que pretén aquest Pla és el de disminuir la incidència dels incendis (en nombre, freqüència,
gravetat,  superfície  cremada...)  en el  territori  de  les  Illes  Balears.  Es  tracta  d’aconseguir  un escenari  on els
incendis siguin menys extensos, menys intensos i menys perillosos. Per a això es van establir una sèrie d'objectius
específics, entre els que destaquen:

- Conèixer i analitzar els incendis històrics per a:

o Localitzar les zones amb un major nombre, així com les principals causes que els originaren.

o Utilitzar  aquestes  dades per  a  definir  incendis  de disseny i  millorar  el  coneixement  sobre el
comportament potencial del foc.

- Conèixer l’eficàcia del actual dispositiu i per a això:

o Analitzar l’accessibilitat i transitabilitat del territori.

o Avaluar la ubicació i operativitat dels mitjans.

o Quantificar la disponibilitat d’aigua.

- Identificar la  dinàmica  natural  i  la  interacció  antròpica sobre els  diferents sistemes forestals,  el  que
implica:

o Localitzar i qualificar les situacions d’interfície urbana forestal (IUF).

o Zonificar el territori en funció dels diferents models de combustible per a diferents situacions
sinòptiques.

- Analitzar la vulnerabilitat del territori davant un possible incendi.

- Relacionar els anteriors paràmetres per a:

o Quantificar el nivell de risc.

o Zonificar el territori en funció del risc.

- Plantejar accions a partir d’aquests anàlisis per a:

o Proposar directrius bàsiques per a les accions de prevenció.

o Definir i quantificar les actuacions de protecció.

o Quantificar-les, planificar-les i programar-les.

o Fomentar les mesures d’autoprotecció en les zones urbanes.

o Dissenyar un SIG com a eina de gestió preventiva i operativa.

o Estudiar iniciatives de I+D.

o Avaluar la rentabilitat del Pla General.

o Tipificar l’abast i el contingut dels Plans de Prevenció Comarcals vinculats e integrats en aquest
Pla General.

D’altra  banda,  amb  data  de  22  d’abril,  fou  aprovat  el  Decret  41/2005  pel  que  s’aprova  el  Pla  Especial
d’Emergències Davant del Risc d’Incendis Forestals en les Illes Balears (INFOBAL) i que es troba també vigent en
l’actualitat.

El contingut d’aquest pla es troba integrat a l’article 5 del Reial Decret 407/1992, del 24 d’abril, pel que s’aprova
la Norma Bàsica de Protecció Civil.

Aquest pla desenvolupa les següents funcions bàsiques:

- Prevenir l’estructura organitzativa i els procediments per a la intervenció en la lluita davant dels incendis
forestals que es produeixin en el territori de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

- Prevenir  els  mecanismes  i  procediments  de  coordinació  amb  el  Pla  Estatal  de  Protecció  Civil
d’Emergència per Incendis Forestals.

- Establir  els sistemes d’articulació amb les organitzacions de les Administracions Locals del  seu àmbit
territorial.

- Zonificar el territori en funció del risc i les previsibles conseqüències dels incendis forestals, delimitar les
àrees  segons  possibles  requeriments  d’intervenció  i  desplegament  de  mitjans  i  recursos,  així  com
localitzar les infraestructures a utilitzar en les operacions d’emergència.
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- Establir les èpoques de perill, relacionades amb el risc d’incendis forestals, en funció de les previsions
generals i dels diferents paràmetres locals i comarcals que defineixen el risc.

- Prevenir sistemes organitzatius per a l’enquadrament del personal voluntari i col·laborador.

- Especificar els procediments d’informació a la població.

- Catalogar els mitjans i recursos específics a disposició de les actuacions previstes.

1.2 MARC DE REFERÈNCIA GEOGRÀFICA

La gestió i la dinàmica forestal, els condicionants ambientals, i fins i tot, certs aspectes socials i urbans han portat
a un escenari on els incendis cada vegada seran més extensos, intensos i perillosos:

- Més extensos perquè la superfície forestal ha augmentat i està menys fragmentada, entre altres motius
per l’abandonament dels usos tradicionals del sòl.

- Més intensos,  perquè existeix  una major concentració de combustible disponible,  degut a una certa
manca  del  maneig  de  la  biomassa  que  integra  criteris  de  prevenció.  Davant  la  falta  de  gestió,  les
pertorbacions  agafen  protagonisme  en  la  dinàmica  forestal;  i  en  l’entorn  mediterrani,  el  foc  és  la
pertorbació encarregada de modelitzar i estabilitzar, en certa mesura, el paisatge.

- Més perillosos, per la presència cada vegada d’un major nombre d’elements vulnerables, principalment
d’interfície urbana-forestal, que de vegades es troben en enclavaments d’alt valor paisatgístic o lúdic,
però elevada perillositat, fent necessari que els propietaris es protegeixin i entenguin el perill.

Per tot això, aquest Pla Comarcal de Defensa contra Incendis Forestals de la Comarca de Ponent ha de treballar
en la gestió del risc i la minimització dels efectes dels Grans Incendis Forestals (d’ara en davant: GIF), recolzant-se
en els tres pilars fonamentals de la gestió del incendis forestals: Prevenció, Vigilància i Extinció. Així, un primer
bloc o nivell de rellevància ha de donar resposta a:

 La vulnerabilitat front grans incendis forestals.

Les condicions actuals (estructures de massa, condicions ambientals i meteorològiques, gestió forestal...)
provoquen que la probabilitat que s’esdevinguin grans incendis hagi augmentat exponencialment els
darrers  anys.  Per  tant,  les  accions  previstes  en  aquest  Pla  deuen  encaminar-se  cap  a  la  reducció
d’aquesta vulnerabilitat davant els GIFs.

 Les necessitats d’autoprotecció.

Un dels elements de risc més importants en la comarca de Ponent, és la presència d’un elevat nombre de
situacions d’interfície urbana-forestal, sent un dels objectius d’aquest Pla al finalitzar la seva vigència que
no existeixi una sola casa aïllada ni urbanització sense les necessàries mesures d’autoprotecció.

 La importància de la integració de les capacitats operatives i les preventives.

Les inversions en extinció tenen una rendibilitat per si mateixes, i són visibles de forma directa. Però les
millores preventives la tenen d’una forma menys explícita e indirecta. Per tant, les accions preventives

deuen emmarcar-se en un sistema de finançament, com deuen ser els nous Fons de Desenvolupament
Rural en el marc de finançament europeu (FEDER).

El segon bloc fa referència als aspectes que deuen de tenir en compte la resposta als anterior condicionants:

 La identificació del nivell de risc i dels punts crítics.

La generació d’un mapa de risc que permeti avaluar la compatibilitat d’altres usos del territori amb els
incendis forestals ha de ser un aspecte prioritari  en el desenvolupament d’aquest Pla.  Aquest anàlisi
cartogràfic del risc ha de permetre avaluar zones on existeixi una gestió del combustible, de la vegetació
entesa  com  a  biomassa,  que  deu  ser  valoritzada  tant  com  a  producte  com  per  les  conseqüències
positives de la seva extracció per la disminució del risc.

 La vigilància tècnica i tecnològica.

Aquest  Pla  ha  d’assegurar  que  en  el  seu  horitzó  temporal  el  sistema de  gestió d’incendis  forestals
s’adapti a la continua evolució tècnica en coneixement del foc, i tecnològica amb una continua aparició
de noves eines. Així, ha d'entendre's en una doble vessant:

 Professionalització,  capacitació,  selecció,  formació  i  millora  continuada  del  personal  de
l’operatiu.

 Innovació, comunicació i assimilació de noves tecnologies.

Per últim, en un tercer nivell dels elements que ha de recollir el Pla, es troben aspectes que poden ajudar a la
millora en la gestió dels incendis i la cultura del risc; és a dir, a engranar els punts anteriors de forma que junts
formin un sistema de defensa:

 La utilització de les xarxes socials.

Les oportunitats que ofereixen aquestes eines deu convertir-les en les bandereres de la transparència i
difusió. Aquesta idea no deixa de tenir com a objectiu la conscienciació social en busca d’un suport i
recolzament extern sobre la defensa davant els incendis.

 La incorporació de les lliçons apreses.

En els últims anys l’escenari en el que es desenvolupen els incendis forestals es troba en una evolució
d’un elevat dinamisme, un vòrtex front al que els criteris de defensa no poden romandre estàtics. Per
això, deuen plantejar-se mecanismes que permetin analitzar els fets recents, i prevenir una evolució a la
que adaptar-se. La base deu ser un feedback avaluat i diagnosticat preferiblement amb ajuda i control
per  part  d’un  equip  d’alta  qualificació,  que  aporti  unes  conclusions  objectives  i  planteji  estratègies
adaptatives de millora.

 La potenciació de la corresponsabilitat.

La defensa davant dels incendis no ha d’entendre’s com una responsabilitat exclusiva de l’organisme
competent en matèria d’extinció, sinó que hi ha més agents implicats de una o altra manera, i que van a
sofrir les conseqüències d’un incendi: propietaris, empreses elèctriques, organismes per a l’ordenació del
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territori, gestors d’infraestructures, ajuntaments... en definitiva tots aquells que influeixin en el territori
que pot ser assolat per un incendi.

Per a aconseguir aquests principis es veu necessari establir una sèrie de conceptes base a tenir en compte, i que
són els següents:

 El foc sempre ha format part del territori: els incendis forestals són un fet natural en el clima mediterrani
que  han  vingut  donant-se  des  de  la  seva  formació,  sent  un  factor  modalitzador  de  la  biodiversitat
mediterrània. Així les espècies s’han adaptat a uns règims d’incendi, encara que la seva recent alteració
pot portar a la pèrdua de biodiversitat conquistada fins ara.

 Interacció foc-paisatge: el paisatge que percebem és conseqüència dels episodis d’incendis esdevinguts
al llarg de la seva evolució històrica, pel que, ambdós evolucionen conjuntament. Per això unes mesures
de  prevenció  i  protecció  deuen  planificar-se  a  una  escala  de  paisatge,  establint-se  en  la  política  i
instrumentació de l’ordenació territorial i urbana.

 Els usos agraris i la reducció del risc d’incendis: les activitats ramaderes, agràries i forestals influeixen en
quant a la quantitat i distribució de la vegetació, el que es tradueix com combustible disponible per les
flames.  La  pèrdua  de  mosaics  en  les  zones  marginals  degut  a  la  intensificació  de  l’agricultura,
l’abandonament  de  pastures  degut  a  la  menor  pressió  ramadera  i  la  reducció  dels  aprofitaments
forestals duen a un augment del combustible forestal, el que porta a incendis de major intensitat, de
gran extensió i de difícil extinció.

L’abast limitat de les feines de prevenció i el seu elevat cost posen de manifest la necessitat d’establir
altres  formes  de  gestió  dels  combustibles  forestals  que  millori  la  relació  cost-eficiència,  mitjançant
l’establiment d’un mosaic agroforestal o la realització de cremes prescrites. La no gestió del paisatge
portarà a una situació d’incendis més extensos, intensos i perillosos.

 Recolonització: quan un element antropocèntric (parcel·la agrícola, zona de pastura, industria, edifici,
etc.) és abandonat, als pocs anys, es presenta cobert per la vegetació, seguint la dinàmica natural del
ecosistema forestal. això suposa que el combustible vegetal ja no es controlat per l’home i, per tant,
quan es produeixi un episodi d’incendi aquest presentarà més combustible per a cremar.

El foc és un factor ecològic dels ecosistemes forestals, per això es presenta com un element preventiu,
que  mitjançant  les  cremes  prescrites  permet,  d’una  manera  saludable,  econòmica  i  eficaç  la  gestió
sostenible del combustible forestal.

 El canvi climàtic empitjora la situació: la precipitació i la temperatura són dos factors ambientals que
influeixen en l’estat de la vegetació. Durant les últimes dècades s’ha registrat una disminució de les
precipitacions durant la primavera i un avançament de l'entrada d'ones de calor, pel denominat canvi
climàtic. Això propiciarà una major predisposició a cremar dels combustibles vegetals disponibles, el que
implicarà un avançament de la campanya de grans incendis junt a la presència de condicions ambientals
més  extremes,  afectant  tot  això  al  comportament  del  foc  de  manera  negativa,  de  més  virulència  i
intensitat i fent encara més difícil la seva extinció.

 El mal ús d’una bona estadística: la estadística reflexa que la majoria dels incendis són intencionats i, per
tant, pareix ser que hi ha una intenció per part d’un sector de la població en cremar la muntanya i que
afortunadament  cada  vegada  és  més  minoritari.  No  obstant,  la  major  part  dels  focs  anomenats
intencionats provenen de cremes agrícoles o regeneració de pastures, no sent una motivació el danyar,
sinó una negligència a l’hora de dur a terme aquesta pràctica.

S’estableix com necessari traslladar-ho a la societat per a que es generen polítiques de gestió eficaces i
reals, que complementen les que ja s’utilitzen per a la prevenció i l’extinció.

 S’ha d’arribar als mitjans de comunicació: l’expansió urbanística de la societat l'allunya de la percepció
sobre els fets que esdevenen en la muntanya i sobre la gestió sobre els incendis forestals. L’episodi d’un
incendi  forestal  és  entès  per  la  societat  actual  com una amenaça  en  primera  persona,  sense  vorer
realment l’impacte que té sobre la vegetació i condicionant als dispositius de prevenció i extinció i als
que treballen en ells.

El desenvolupament de les tecnologies de la informació fa possible fer més accessible la informació a la
societat.  No  obstant  això,  la  utilització  dels  canals  de  comunicació  de  manera  esbiaixada  per  les
administracions competents (falta d’informació, fonts no contrastades, estacionalitat de la informació,
etc.) infravalora la professionalitat de l’operatiu.

 L’extinció és la resposta, però no la solució: la lluita davant els incendis forestals s’ha vist centralitzada
per l’administració  al  dotar-se  de més mitjans,  establir  mesures  penals  més dures  per  a aquell  que
provoqui un incendi e implementar millor les tecnologies per a la detecció. Tot allò amb l’objectiu de
presentar un operatiu ràpid i eficient que actue davant l’incendi i l’extingisca.

No obstant, els incendis forestals encara que en major mesura els grans incendis forestals van a seguir
ocorrent sempre que es presenten les condicions oportunes, pel que la societat ha de conviure amb els
incendis forestals com un fet natural que sempre va a ocórrer.

Davant aquesta situació en la que conviu la societat actual, els esforços en la lluita contra els incendis
forestals deu presentar-se en les tasques preventives amb polítiques territorials compromeses amb el
control de la vulnerabilitat dels espais agroforestals i amb les zones urbana-forestals (trencament de la
continuïtat dels terrenys que es cremen, disminució del combustible vegetal disponible per a cremar i
protegir les zones d’interfície urbana-forestal que perillen) per a gestionar activament un paisatge que es
crema. Dels petits als grans incendis, de l’incendi continu al complex de grans incendis convectius.

 Professionalització:  al  llarg  de  la  història  dels  incendis  forestals  d’Espanya s’ha  realitzat  una  pressió
excessiva sobre l’extinció amb l’objectiu de reduir la superfície afectada per un incendi, donant d’altra
banda lloc a incendis més intensos, severs i perillosos per l’acumulació de combustible a les muntanyes.

Donades les diferents generacions d’incendis que han vingut tenint: incendis sobre paisatges continus,
incendis  continus  e  intensos  per  l’acumulació  de  combustibles,  grans  incendis  forestals  amb  focus
secundaris  i  velocitats de propagació extremes, incendis que afecten a les zones d’interfície urbana-
forestal  i,  per  últim,  l’aparició  de  grans  incendis  simultàniament.  Han  generat  que  cada  dispositiu
d’actuació s’hagi adaptat independentment al tipus d’incendi i la seva situació generacional, el que fa
necessària una comunitat d’incendis oberta, per a adaptar competències i habilitats, amb l’objectiu de
professionalitzar transversalment l’operativitat.
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 La percepció del risc i la necessitat de l’autoprotecció: la major part de la població espanyola viu en
entorns urbans, encara que per altra banda cada vegada hi ha més tendència a viure connectat a la
natura (vivenda en la perifèria, segona residència, lloc d’oci o cultural) el que du a un nou paisatge urbà
forestal, i per tant un nou entorn de risc.

Davant aquesta nova situació els operatius davant incendis forestals es veuen incapacitats per a fer front
a  l'extinció  de  qualsevol  emergència,  si  bé  el  ciutadà  dóna  per  fet  que  l'administració  presenta  la
capacitat i l'obligatorietat per a atendre i solucionar-ho tot, la qual cosa porta a una sobrevaloració a
causa de l'absència de consciència del risc.

És  per  això  que  ha  d'existir  un  principi  de  corresponsabilitat  i  la  implantació  d'una  cultura
d'autoprotecció. És l'administració la que ha de formar a la societat perquè aquesta reflexioni sobre el
seu  propi  entorn,  els  seus  béns  i  la  seva  pròpia  vida,  i  dissenyar  un  marc  normatiu,  uns  plans
d'autoprotecció i emergència que faciliten el disseny de les actuacions.

1.3 OBJECTIUS

L'objectiu principal d’aquest Pla Comarcal és establir les bases per a una Defensa Integral Davant el Risc
d'Incendis Forestals de tota la Comarca de Ponent, incidint a les zones i poblacions de major risc, i fent
èmfasi especial en la protecció del Paratge Natural de la Serra de Tramuntana i el seu entorn immediat,
així com el Parc Natural de sa Dragonera. Aquesta protecció integral del conjunt és del tot necessària si
es pretén asseure les bases per a una defensa efectiva. 

Aquest plantejament es fa evident per la grandària reduïda de l’Illa de Mallorca en la qual un únic incendi
pot tenir potencial per a estendre's per una part important del territori. El document permet conèixer i
quantificar  la  dimensió del  problema que suposa un incendi  forestal  per  a la  Comarca de Ponent  i
planificar  una  sèrie  d'accions  que  permetin disminuir  tant  el  nombre d'incendis  com els  danys  que
aquests puguin ocasionar a tot el territoris, tant econòmics, socials com ambientals.

Quant als objectius generals d’aquest Pla Comarcal, es consideren els següents: 

1. Conèixer les causes i factors que afecten al risc, tant en la seva vessant territorial com temporal.

2. Disseny d'accions que deuen actuar sobre l'incendi abans que es produïsca:

o Missatges preventius.

o Formació en bones pràctiques.

o Afavorir conductes de menor risc.

o Conciliació d'interessos en l'entorn forestal.

o Vigilància dissuasòria.

o Accions sobre la massa forestal (eliminació de residus forestals, aclarides, obertura d'àrees tallafocs,
etc.).

3. Minimitzar el nombre d'incendis produïts per causes antròpiques.

4. Minimitzar els danys derivats d'un incendi forestal.

Pel que fa als objectius particulars aquests són els següents:

o Anàlisi del medi físic.

o Anàlisi de la legislació vigent i de les restriccions existents.

o Caracterització del territori.

o Anàlisi dels mitjans i recursos existents.

o Diagnòstic de la situació territorial en matèria d’incendis.

o Anàlisi d'alternatives d'actuació. 

o Establiment d'estratègies d'actuació.

o Establiment de mesures de protecció.

o Planificació i programació de les inversions necessàries.

o Avaluació de l'eficàcia de les mesures preses mitjançant indicadors de seguiment.
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2 CARACTERITZACIÓ
Abans  de  començar  la  caracterització  del  territori,  cal  recordar,  com  ja  s’ha  esmentat  abans,  que  per  a
l’elaboració d’aquest apartat s’ha pres com a base les dades provinents del IV Pla General de Defensa front
Incendis  Forestals  de  les  Illes  Balears,  utilitzant  totes  aquelles  dades  d’interès  ja  calculades  i  que  no  han
experimentat cap modificació respecte a l’actualitat.

D’altra banda, és precís comentar que s’ha treballat amb dades geogràfiques de diferents fonts. Degut a que el
territori  de  les  illes  es  troba fitat  pel  límit  entre  el  mar i  la  terra,  aquestes  fonts  cartogràfiques presenten
lleugeres diferències en el límit considerat. Per a conservar la integritat de les dades empleades, s’ha respectat la
seva  delimitació  original,  pel  que  al  llarg  d’aquest  apartat  poden existir  petites  diferencies  en  quant  a  les
superfícies resultants dels diferents anàlisis. 

2.1 ANÀLISI DEL MEDI FÍSIC

2.1.1 INTRODUCCIÓ

En aquest primer punt, es realitza una anàlisi del medi físic des de la perspectiva de la prevenció dels incendis
forestals. El coneixement profund de la influència dels paràmetres del medi físic sobre el comportament dels
incendis  forestals  és,  com  menys,  crucial  per  plantejar  infraestructures  preventives  en  un  territori.  Com  a
exemple,  en  un espai  amb forts  pendents  i  una orografia complexa,  l'anàlisi  de  la  fisiografia o l'edafologia
proporcionarà  informació  rellevant  sobre  els  vectors  de  propagació  de  l'incendi  o  les  àrees  amb  major
susceptibilitat davant l'amenaça de l'erosió que es produeix quan desapareix la coberta vegetal.

L'anàlisi de la hidrologia permet obtenir una visió global dels recursos hídrics dels quals disposa la zona, ajudant
en el  posterior  disseny de les infraestructures hídriques de defensa que es plantegin al  territori.  Finalment,
l'estudi de la climatologia i la meteorologia, tant a nivell del context insular com a local, permetrà identificar
aquells  episodis  en els  quals  el  risc  d'ignició  i  propagació  d'un incendi  és  major  o  aquelles  condicions  que
afavoriran una major virulència del mateix.

2.1.2 GEOMORFOLOGIA I FISIOGRAFIA

La Comarca de Ponent  està constituïda per  7 municipis.  A la  seva façana nord amb contacte  amb la  costa
mediterrània es troben els municipis de Banyalbufar i Estellencs, al nord-oest i oest, també amb contacte amb el
Mediterrani es troben els municipis d’Andratx i Calvià. Amb contacte directe al mar també es localitza l’oest del
municipi de Palma de Mallorca, en una part reduïda al sud de la Comarca de Ponent. Per últim, Puigpunyent i
Esporles, són les úniques dos localitats completament interiors de la Comarca.

Cal destacar que tots els municipis que conformen la Comarca de Ponent estan en contacte amb la Serra de
Tramuntana. La Serra de Tramuntana formada per una cadena muntanyosa de pendents abruptes conseqüència
del replegament alpí de l'era secundària.

La geomorfologia del terreny, com s'ha indicat anteriorment, és un factor de gran influència en l'anàlisi  i  la
planificació de la defensa d'un territori davant un incendi forestal, sent una de les variables que influiran en
l'avanç i comportament del foc. Com a exemple, en pendents ascendents, la velocitat de propagació augmenta
considerablement afavorint l'avanç del front de flames, en canvi, i en les mateixes condicions climàtiques i de
vegetació  del  cas  anterior,  la  seva  velocitat  en  progressions  vessant  a  baix  disminueix.  La  geomorfologia
condiciona el  comportament  de l'incendi  mitjançant  tres  factors,  la  pendent,  l'orientació,  i  el  relleu sent  la
primera  la  que  presenta  una  major  influència.  S’ha  realitzat  el  càlcul  de  la  superfície  en  funció  dels  cinc
paràmetres geomorfològics recollits en la taula inferior:

Taula 1 Geomorfologia de la Comarca de Ponent. Font: MEDI XXI GSA.

CODI GEOMORFOLOGIA
SUPERFÍCIE

(HA)
SUPERFÍCIE

(%)
1 Vessant còncau 7153.41 18.55
2 Pla 14109.10 36.59
3 Vessant Convexa 13940.58 36.15
4 Cresta / Divisòria 3212.70 8.33
5 Tàlveg 142.83 0.37

Les cinc categories geomorfològiques esmentades es troben repartides en tres superfícies: vessants còncaus,
planes i vessants convexes; encara que la major part es correspon amb les superfícies planes (quasi un 37% de la
superfície total de la Comarca)

Les conques convexes, amb quasi un 37% del total i les còncaves que ocupen un 18.5% de la superfície. Aquests
percentatges ens indiquen que en la possible influència que pot tenir en el relleu en la propagació del foc en la
major part de la comarca augmenta amb el factor topogràfic.

Els punts crítics, com poden ser les crestes o divisòries o els tàlvegs, sumen més d’un 8%, aquests punts es
desenvoluparan i es tindran en compte en posteriors apartats. 

19



PLA COMARCAL DE DEFENSA CONTRA INCENDIS FORESTALS DE
LA  COMARCA DE PONENT

Imatge 1 Geomorfologia de la Comarca de Ponent. Font: MEDI XXI GSA.

El relleu, amb altituds elevades pròpies de la Serra de Tramuntana, està format per elevacions abruptes que,
poden superar els 700 metres, arribant a superar els 1000 metres sobre el nivell  del mar, com es el cas del
Galatzó (1025 metres), que delimita els termes municipals de Puigpunyent, Estellencs i Calvià, sent el punt més
elevat de la Comarca de Ponent.

Altres cims elevats de la Serra de Tramuntana dins de la Comarca de Ponent, són el Puig de sa Mola amb 941
metres, la Mola de s'Esclop amb 928 metres localitzada entre els municipis de Calvià, Estellencs i Andratx; o La
Fita del Ram a Esporles amb 833 m.s.n.m..

Amb menor alçada es troben: el Puig de na Bauçà amb 614 metres, el Puig de ses Bases (493 m.s.n.m.) a Andratx
o el Puig Gros de Bendinat (486 metres).

La  taula  inferior  recull  el  codi  d’altitud  representat  en  el  mapa  i  la  superfície  de  cada  una  de  les  altituds
recollides: 

Taula 2 Codis d'altitud. Font: MEDI XXI GSA.

CODI ALTITUD (MSNM)
SUPERFÍCIE

(HA)
SUPERFÍCIE

(%)
1 <100 11665.75 30.26
2 100-300 15512.39 40.23
3 300-500 8222.90 21.33
4 500-800 2970.12 7.70
5 800-1000 185.47 0.48
6 >1000 1.05 0.003

Com es pot observar, més del 70% del territori  presenta altituds inferiors a 300 metres. Sobre el 28% de la
Comarca de Ponent presentaria cotes de entre 300 i 800 metres d’altitud. Mentre que un 8% del territori tindria
cotes superiors als 800 msnm, que es localitzen principalment al nord de la Comarca, on estarien els cims més
elevats esmentats amb anterioritat.
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Imatge 2 Altimetria de la Comarca de Ponent. Font: MEDI XXI GSA.

Pel  que respecta a la  pendent,  els  resultats  obtinguts  després d’analitzar  el  model  digital  del  terreny de la
Comarca, indica valors màxims de pendent superiors al 80% (propis de parets verticals) i mínims entorn al 0%
establint la pendent mitja de la comarca entre 0 i el 15%. 

Taula 3 Distribució de les pendents. Font: Medi XXI.

CODI
PENDENT

(%)
SUPERFICIE

(HA)
SUPERFICIE

(%)
1 0-15 8936.90 31.0
2 15-25 5480.23 19.0
3 25-50 4962.73 17.2
4 50-60 3903.43 13.5
5 60-80 4060.90 14.1
6 >80 1500.15 5.2

Com es pot observar en la taula anterior, quasi un 20% de la superfície de Ponent presenta una pendent inferior
al 26%, que coincideix amb les zones interiors sud i est de la Comarca, això ens indica que el factor pendent no es
trobarà entre els més extrems en aquestes zones, pel que respecta a la propagació dels incendis. 

D’altra  banda,  pendents  entre  25  i  el  60% constitueixen més del  30% de  la  Comarca  de  Ponent,  aquestes
coincideixen, majoritàriament amb la cadena muntanyosa de la Serra de Tramuntana. Aquests valors de pendent
s’hauran de tenir en consideració ja que els equips d’extinció terrestres poden tenir més complicacions en cas
d’emergència.  De  igual  manera,  les  majors  pendents  (>80%),  coincideixen  amb  els  vèrtexs  dels  principals
barrancs i crestes de la Serra, suposen el 5.2% del territori d’estudi. 

Com es pot apreciar en la imatge inferior, l'adreça d'aquests pendents presenta una forma serrada, paral·lela a la
costa nord-oest. Aquesta circumstància suposa un desavantatge estratègic ja que incendis que propaguen en
perpendicular  a  la  costa  nord avançaran ràpidament a  favor  de pendent  dificultant la  seva extinció.  D’altra
banda, incendis que propaguen paral·lels a la línia costera corren el risc de canalitzar-se pels barrancs i acabar
obrint-se, aquest tipus d’incendis també compliquen els treballs dels operatius d’extinció. 

La fisiografia de la comarca fa pensar que, sense condicions meteorològiques que modifiquin el comportament
del foc, la propagació natural dels incendis forestals en les zones muntanyoses serà de tipus topogràfic, amb
ràpid ascens i possibilitat de llançament d’espurnes a grans distancies que provoquin l’avanç del foc. A la façana
sud i  sud-est el comportament dels incendis,  en canvi, estarà influenciat pel  vent, especialment les brises o
embats procedents de la badia de Palma. 
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Imatge 3 Pendents de la Comarca de Ponent. Font: MEDI XXI GSA.

L’orientació predominant a les Illes Balears és la sud (incloent en el rang la sud-est i sud-oest), representada per a
un 41% del total. Al mateix temps l’orientació nord (incloent en el rang la nord-est i nord-oest) ocupa el 33% del
territori. A continuació es recull en la taula inferior l’orientació de la Comarca de Ponent:

Taula 4 Distribució de les orientacions. Font: MEDI XXI GSA.
CODI ORIENTACIÓ SUPERFICIE (HA) SUPERFICIE (%)

1 Pla 1.95 0.0
2 Nord 3472.47 9.0
3 Nord-Est 4165.59 10.8
4 Est 5178.13 13.4
5 Sud-Est 6045.35 15.7
6 Sud 6365.21 16.5
7 Sud-Oest 5142.27 13.3
8 Oest 4189.955857 10.9
9 Nord-Oest 3995.653874 10.4

Tot i que el contrast no és molt marcat, aquestes dades indiquen un major grau de solana que d’ombria, pel que
la dessecació, la pèrdua d’humitat del sòl i dels combustibles, és un factor a tenir en compte en relació a la
facilitat de propagació dels potencials incendis forestals.

En el cas concret de la Comarca de Ponent, i fent un anàlisi amb la possible alineació de vent de component N-
NO, i vents amb component S-SE, el 58% de la Comarca estaria orientada cap a solana, mentre que el 30.2%  cap
a ombria. 

Com s’ha dit, la perillositat, parlant d’incendis forestals, la marca el precalfament del combustible a les zones de
solana, especialment des de primeres hores del  dia fins a mig dia. Això fa que el  factor orientació sí  pugui
influenciar els incendis forestals al territori. 
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Imatge 4 Orientacions de la Comarca de Ponent. Font: MEDI XXI GSA.

La Comarca de Ponent geològicament pertany a la unitat estructural de la Serra de Tramuntana, en la qual es
troben ben representats materials dels períodes Juràssic (especialment Superior i mitjà), a les zones elevades de
la  Serra  de  Tramuntana;  i  Quaternari,  coincidint  amb les  zones  més  baixes  de  la  Comarca.  Els  relleus  que
presenten major altitud estan formats per materials calcaris, mentre que les valls s'han desenvolupat sobre les
argiles, on predominen les pendents suaus i les formes arrodonides.

Quant a la litologia de la zona, la taula següent classifica les característiques de les roques en 14 codis, on s’ha
afegit la seva descripció i la superfície que ocupen dins de a Comarca de Ponent:

Taula 5 Classificació de la litologia de la Comarca de Ponent. Font: Pla General.
CODI GEOLOGIA SUPERFICIE (HA) SUPERFICIE (%)

1 Argiles, evaporites, margues, carnioles i roques
bàsiques 608.295991 1.58

2 Arenisques i lutites roges 155.724801 0.40
3 Calcàries bioclàstiques, margues i calcàries 74.856809 0.19
4 Calcàries micrítiques i dolomies laminades 2035.740731 5.28

5 Calcàries oolítiques, estromatolítiques i escull.
Calcarenites 441.756809 1.15

6 Conglomerats i bretxes amb matriu carbonatada 488.34805 1.27
7 Conglomerats, calcàries i argiles 3393.834472 8.80
8 Dolomies massives i bretxes 12592.95023 32.67
9 Dolomies tablejades, margues i carnioles 4014.274618 10.41

10 Llims, argiles i graves. Eolianites en la costa 7718.766533 20.02

11 Margues amb intercalacions de calcàries
detrítiques i oolítiques 2198.795477 5.70

12 Margues pelàgiques blanques i calcàries 976.250559 2.53
13 Margues, arenisques i conglomerats 2320.221828 6.02
14 Margocalcàries 1528.094927 3.96

Els materials litològics que afloren a la Comarca de Ponent, són majoritàriament carbonatats, predominant les
dolomies i margues, que configuren els relleus més importants, seguit pels llims i les argiles. 
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Imatge 5 Geologia principal de la Comarca de Ponent. Font: MEDI XXI GSA.

Per últim, hi ha que tenir en compte la xarxa hidrogràfica, ja que té una gran relació amb la defensa davant els
incendis forestals atès que les lleres d'aigua pels quals s'evacua la pluja constitueixen corredors de propagació
dels incendis, sent el principal factor d'avanç la topografia i els vents locals que en ells es genera.

Els embassaments de major rellevància en les illes no coincideixen a la Comarca de Ponent, com són el Gorg Blau
i el de Cúber. És per això que els emplaçaments amb aigua superficial de major envergadura a la Comarca són les
basses de reg i les basses contra incendis forestals. Altres dipòsits semi naturals d’aigua son les llacunes existents
en els camp de golf de la Comarca, com es el cas del ‘Real Golf de Bendinat’, amb tres llacunes interiors. 

Tot i que la Comarca no té cursos d’aigua permanents, com s’ha dit anteriorment, les seves aigües corrents són
esporàdiques i es canalitzen a través dels torrents, els quals són zones d'aigua en relleus muntanyencs amb llera
fixa, però amb cabal intermitent en dependre de l'abundància de les precipitacions.

El coneixement dels corrents d'aigua permanents o gairebé permanents és necessari a l'hora de planificar la
ubicació dels diferents punts d'aigua que la faran disponible als mitjans d'extinció.

En aquest punt hi ha que diferenciar entre la hidrologia superficial i la subterrània:

 Hidrologia superficial:  

La  hidrologia  superficial  de  l'àrea  d'estudi  està  composta,  d'igual  forma  que  la  resta  de  l’illa,  per  una
diversitat de cursos, els torrents, amb un règim irregular caracteritzat per l'absència de cabals a l'estiu i per
sobtades  avingudes  durant  els  episodis  de  pluges  intenses,  preferentment  a  la  tardor.  D'igual  manera
destaca la presència dels pocs cursos, més o menys permanents de l’illa, originats per fonts i sortidors, com
el Torrent de Santa Ponça amb inici i fi dins de la Comarca de Ponent o el Torrent de sa Riera amb inici al
nord de Palma de Mallorca.

Alguns torrents de la Serra de Tramuntana com el Torrent de Santa Ponça són el resultat de la combinació de
processos fluvio-càrstics. Els torrents a la Comarca de Ponent es poden dividir en funció de la vesant on
desemboquen.  Tenint  la  vessant  litoral,  que  agrupa  tots  els  rius  que  desemboquen  al  nord-oest  de  la
Comarca. La vessant d’Andratx, composta pels rius que desemboquen a l’oest de la Comarca de Ponent. I per
últim la vessant de Palma, formada pels rius que desemboquen a la vessant sud.
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Imatge 6 Hidrologia de la Comarca de Ponent. Font: MEDI XXI GSA.

Els codis de la imatge anterior es recullen en la següent taula:

Taula 6 Hidrologia de la Comarca de Ponent. Font: Pla General.
CODI HIDROLOGIA

1 Bassa
2 Estany/Llacuna
3 Torrent
4 Zona pantanosa, aiguamoll
5 Mar

 Hidrologia subterrània:  

Com recull el Pla Hidrològic de les Illes Balears 2015, i a efectes prevists en l'article 19 del Reglament de
la Planificació Hidrològica, per a la definició, delimitació i identificació, de les masses d'aigua subterrània,
aquest Pla Comarcal, de igual manera, considera que cada illa constitueix un únic Sistema d'explotació i
que, dins de cada sistema, existeixen diferents subsistemes que es corresponen amb una o diverses
masses d'aigua.

Les aigües subterrànies suposen el 95% dels recursos hídrics de les Illes Balears. Degut a la configuració
litològica de l’arxipèlag, la majoria de les aigües subterrànies es localitzen en aqüífers carbonatats que en
gran part presenten característiques càrstiques més o menys desenvolupades (Giménez, J., Barón, A.,
Comas, M., González, C., Grau, J., Beidas, O., Oliver, M., i Nadal, F., 2014). 

A Mallorca es localitzen 65 masses d’aigua subterrànies, tres d’elles a la Comarca de Ponent. En la taula
inferior  es  recull  el  codi  conforme al  Pla  Hidrològic  de  les  Illes  Balears,  nom  i  una  sèrie  de  dades
relacionades amb les masses d’aigua càrstiques com és la superfície permeable, la infiltració, les entrades
d’aigua, l’extracció per a us urbà i l’extracció total:  
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Taula 7 Balanç hídric resumit de les masses subterrànies amb comportament més o menys càrstic de la Comarca
de Ponent. Font: HIDROGEOLOGIA DE LES ILLES BALEARS: LES MASSES D’AIGUA CÀRSTIQUES.

TIPUS CODI NOM
SUP.

PERMEABLE
(KM2)

INFILTRACIÓ
PLUJA

(HM3/ANY)

SUMA
ENTRADES
(HM3/ANY)

EXTRACCIÓ ÚS
URBÀ

(HM3/ANY)

TOTAL USOS
(HM3/ANY)

Calcàries
massives
Liàsique

s

1802M
2  Banyalbufar 30.5 4.8 5.1 0.2 1.4

1807M
1 Esporles 69.1 8.1 9.6 0.3 9.3

1813M
1 La Vileta 17.8 2.4 5.9 3.7 5.1

Imatge 7 Masses d'aigua subterrànies de Mallorca. Font: Pla Hidrològic de les Illes Balears 2015.

Com ja s’ha dit, les aigües subterrànies suposen la major part dels recursos hídrics de les Illes Balears, la majoria
localitzades en aqüífers carbonatats amb característiques càrstiques més o menys desenvolupades. De fet 64 de
les  90  masses  d’aigua  subterrànies,  definides  en  el  Pla  Hidrològic  de  les  Illes  Balears  de  2011,  tenen
característiques càrstiques. 

Les particularitats dels aqüífers càrstics fan que la seva gestió sigui  més complexa que la dels aqüífers de flux
difús. Així degut a que la velocitat d’infiltració i circulació de l’aigua dins d’un aqüífer càrstic sol ser elevada, quan
es vol establir la vulnerabilitat a la contaminació d’un aqüífer càrstic és recomanable tenir en consideració el
desenvolupament del carst. L’explotació dels aqüífers càrstics pot accelerar els processos naturals com l’aparició
de col·lapses. Com ha passat a la Comarca de Tramuntana on l’explotació intensiva i estacional de l’aqüífer de
Crestatx ha provocat l’aparició de col·lapses que han afectat infraestructures urbanes (Giménez, J., Barón, A.,
Comas, M., González, C., Grau, J., Beidas, O., Oliver, M., i Nadal, F., 2014). 
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2.1.3 VEGETACIÓ

Un dels primers passos essencials per a la caracterització de la vegetació es basen a emmarcar el territori de
forma biogeogràfica i per determinar-ho resulta imprescindible descriure el bioclima. Per a descriure aquest, s’ha
utilitzat  la  classificació  bioclimàtica  de  Rivas-Martínez  i  segons  aquesta  classificació  la  zona  ocupa  el  pis
bioclimàtic de la Regió Mesomediterrània puntualment el ombroclima subhumit (indicatiu de les zones de major
altitud, superiors a 300-400 m i amb precipitacions entre 600 i 800 mm).

La vegetació potencial de la muntanya va a ser estudiada des de la perspectiva de RIVAS-MARTINEZ (1987) a
partir de les seves sèries de vegetació. 

Aquestes sèries de vegetació tracten de descriure la vegetació potencial climàcica a partir de l'estudi bioclimàtic i
fitosociològic. Per al cas que ens ocupa queden descrites dos sèries que es diferencien per la localització: 

 Sèrie meso-termomediterrània balear d’alzina (Quercus ilex). Cydamini balearici-Qcto. ilicis sigmetum. A
la zona central de la Comarca.

 Sèrie termomediterrània menorquina de l’ullastre (Olea sylvestris).  Prasio maioris – Oleeto sylvestris
sigmetum. Que envolta la costa i la part nord de Palma de Mallorca

En la taula inferior es recull el codi de les tres series esmentades per poder reconèixer-les en la imatge posterior:

Taula 8 Series de Vegetació segons Rivas-Martínez per a la Comarca de Ponent. Font: MAPAMA.

CODI SERIE

1
Meso-termomediterrània balear de Q. ilex o

alsina (Cydamini balearici-Qcto. ilicis
sigmetum)

2
Termomediterrània menorquina de Olea syl. o
ullastre (Prasio maloris-Oleeto syl. sigmetum)

Imatge 8 Series de vegetació de la Comarca de Ponent. Font: MEDI XXI GSA.
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Pel que respecta a la vegetació actual, està molt condicionada pels usos tradicionals ramaders de la Comarca.
Aquesta intensiva activitat  ramadera, que porta associada l'ús del  foc com a mitjà  auxiliar  de la  ramaderia,
basada en la crema periòdica per a la renovació de brots tendres de pasturatge, amb la finalitat de proporcionar
noves pastures a ovelles i cabres. Aquesta activitat genera extenses zones de vegetació dominada per espècies
que amb diferents estratègies, resisteixen l'acció del foc.

A la Comarca predominen les formacions de matollars o herbàcies típiques de l’ullastrar que estan dominades en
quant  a  extensió  pel  càrritx.  No  obstant  això  apareixen  contínuament  zones  d’alzinar  que  indiquen  la
potencialitat  de la  vegetació  que presenta la  zona.  Les zones de costa estan dominades per  comunitats de
coixinets, majoritàriament endèmics, i vegetació dunar quan el substrat ho permet. En els penya-segats marins i
en  zones  de  major  pendent,  apareixen  comunitats  de  muntanya  que  presenten  un  gran  valor  degut  als
endemismes que es presenten. 

A partir del Mapa Forestal d’Espanya ha escala 1:50.000 s’ha realitzat una estratificació dels diferents sistemes
vegetals de la superfície forestal que es presenten en la Comarca de Ponent. La superfície que ocupa cada un dels
estrats dins la superfície forestal és la següent:

Taula 9 Superfícies per estrats de vegetació. Font: MAPAMA.

CODI ESTRAT DE VEGETACIÓ
OCUPACIÓ

(HA)
OCUPACIÓ (%)

1 Ullastrar 254.3 0.9
2 Arbrat dispers de coníferes 618.8 2.3

3 Arbrat dispers de coníferes i
frondoses 126.8 0.5

4 Arbrat dispers de frondoses 131.7 0.5
5 Bosc mixt de frondoses 217.2 0.8
6 Alzinars 3,263.4 12.1
7 Aiguamoll 1.1 0.004
8 Matoll 2,850.0 10.6
9 Barreja de coníferes i frondoses 4,606.7 17.1

10 Muntanya sense vegetació
superior 28.6 0.1

11 Pineda de Pi blanc 14,775.5 54.9

12 Temporalment desarborat
(incendiat)

39.3 0.1

Els sistemes forestals ocupen quasi el 70% de la superfície total de la Comarca de Ponent. D’aquesta superfície,
quasi el 90% pertany a sistemes forestals arbrats mentre que el 10% restant estaria constituït per sistemes de
matollar o desarborats. 

En la superfície forestal arbrada l’estrat que predomina és el de les pinedes de pi blanc, (quasi un 55% del total
forestal),  sent el  pi  l’única espècie predominant,  que si  se li  suma les zones on apareix  barrejada en altres
coníferes o frondoses augmenta considerablement. D’altra banda les formacions desarborades, quasi tota la
superfície d’aquesta estaria formada per matolls. 

Imatge 9 Estrats de vegetació de la Comarca. Font: MAPAMA.
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Les principals formacions que es poden trobar en la comarca de Ponent són les següents:

 Alzinar baleàric:  

L'estrat arbori del prototip d’alzinar està format exclusivament per alzines (Quercus ilex) però a la Comarca
de Ponent són molt freqüents els boscos mixts d'alzines i pi blanc (Pinus halepensis).

El  sotabosc  està  constituït  per  espècies  arbustives  escleròfil·les,  entre  les  quals  destaquen:  el  llentiscle
(Pistacia  lentiscus),  l’aladern  de  fulla  ampla  (Phillyrea  latifolia),  l’aladern  de  fulla  estreta  (Phillyrea
angustifolia), l’aladern (Rhamnus alaternus), el llampúdol bord (Rhamnus ludovici-salvatoris) i  (Asparagus
stipularis).  En  els  alzinars  menys  dens  és  freqüent  trobar  l'arboç  (Arbutus  unedo),  i  en  algunes  zones
especialment ombries el bruc (Erica arborea) i murta (Myrtus communis). En alguns alzinars vegeta també el
margalló (Chamaerops humilis).

L'estrat herbaci es caracteritza per la presència de pa porcí (Cyclamen balearicum), “cireretes de Betlem”
(Ruscus aculeatus) i la falzia negra (Asplenium onopteris).

L’alzinar descrit correspon a un bosc madur amb alzines adultes. No és estrany trobar també pinedes amb un
sotabosc format per alzines immadures. Aquests boscos mixts s'interpreten com una fase de transició en la
successió cap a un alzinar adult.  En els vessants orientats cap al sud i  a les zones més properes al límit
climàcic del alzinar aquestes formacions poden ser estables.

 Comunitats de pineda de pi blanc  

La  pineda autòctona de  pi  blanc  constitueix  la  vegetació  arbòria  majoritària  de la  Comarca de Ponent
(13,778.54 has). És molt resistent a la sequera estival, constant comuna a la Comarca i pot viure en terrenys
amb contingut de calç elevats, fet que reflexa la seva importància en termes d’ecologia forestal. Aquestes
circumstàncies li permeten formar part de la sèrie de regressió de l’alzinar en sòls calcaris, podent constituir
la formació clímax a causa de la intrazonalitat, és a dir, una etapa succedània heliòfila d'aquesta espècie de
temperament més delicat, tenint, per tant, una significació interserial subordinada a l'alzina i fins i tot a
l'ullastre.

Imatge 10 Pineda a Es Camp de Mar (Andratx). Font: MEDI XXI GSA.

 Garriga d’ullastre:  

Amb aquest nom es designa a una comunitat arbustiva en la qual  abunda l'ullastre (Olea europaea var.
sylvestris)  i  el  garrofer  (Ceratonia  síliqua).  El  seu  aspecte  fisonòmic  és  el  d'una  bosquina  baixa  poc
estratificada, rica en escleròfil·les i  més heliòfil  que l’alzinar.  Colonitza així  les zones més xèriques i  sòls
relativament  poc  profunds,  de  vegades  amb  aflorament  de  roca,  desplaçant  així  l’alzinar.  És  la  garriga
d'ullastres i margallons, la que ocupa els llocs més secs i més depredats per l'acció antròpica. A la Comarca,
l’ullastrar ha sofert greus alteracions a causa dels incendis forestals i al pasturatge intensiu. Llavors, el càrritx
i el margalló creixen en gran manera i aquella garriga alta descrita anteriorment es transforma en una garriga
baixa i amb aspecte sabanoide a causa del càrritx.

La seva composició florística es basa en el complex florístic següent:  Pistacia lentiscus,  Olea europaea var.
sylvestris, Cneorum tricoccon, Asparagus horridus, A. albus, Clematis cirrhosa i Arisarum vulgare.

 Matollar calcícola:  

Comunitat vegetal en forma de matoll obert i baix, amb gran abundància de Erica multiflora i Ampelodesmos
mauritanica (càrritx), i la presència de Micromeria filiformis i Anthyllis cytisoides, entre unes altres.

Aquesta comunitat vegetal està formada íntegrament per espècies heliòfiles, que necessiten una lluminositat
intensa per a realitzar la fotosíntesi amb intensitat suficient. El pi blanc, no sol produir una disminució de
llum prou intensa per  a  eliminar  la  majoria  de les  plantes  heliòfiles,  recobreix  simplement  un sotabosc
arbustiu o herbaci heliòfil.
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2.1.4 CONDICIONS METEOROLÒGIQUES

Per a l’anàlisi de les principals variables climàtiques s’han emprat les dades per al període dels últims 11 anys, del
Sistema d’Informació  Agroclimàtica  per  al  Regadiu  (SIAR),  de  l’estació  ubicada  dins  de  la  comarca  d’estudi
(Calvià).  Les dades recollides depenen de la  data d’instal·lació de l’estació,  és per aquest motiu que sols  es
compta amb dades a partir de 2006. D’igual manera, les dades també estan condicionades per la data de l’últim
valor recollit, el cas de l’estació de Calvià, actualment està operativa, pel que s’empraran dades fins a desembre
del 2016. Donada la ubicació d’aquesta estació,  la superfície de la Comarca i el flux de vent predominant al
territori d’estudi, les dades d’aquesta poden ser considerades com a bones a la totalitat de la Comarca, no sent
necessària la comparació amb altres estacions externes prou més llunyanes i que poden induir a errors en els
resultats obtinguts. És per eixe motiu que en aquest apartat sols es recullen les dades recollides per l’estació de
Calvià. Els resultats es mostren a les la taules inferiors: 

Taula  10  Dades de climatologia per a la Comarca de Ponent obtingut a partir de l’estació de Calvià (període
2006-2016). Font: SIAR.

MES
T. MITJA 

(°C)
T. MÀX 

(°C)
T. MÍN 

(°C)
H. MITJA 

(%)
H. MÀX 

(%)
H. MÍN

(%)

Gener 10.3 20.13 -0.12 80.15 98.9 31.9
Febrer 10 20 -0.7 77.7 98.7 30
Març 11.6 23.12 0.28 75.6 98.7 25.8
Abril 14.4 26.5 3.4 76.4 68.6 24.7
Maig 17.6 30.4 3.9 72.2 98.2 15.6
Juny 21.7 35.1 9.6 66.5 97.8 20.1
Juliol 25 36.5 12.6 65.5 95.7 14.6
Agost 24.7 36.5 14.8 68.3 96.7 19.1

Setembre 22.1 33.5 7.5 75.2 98.3 18.6
Octubre 18.6 29.7 7.6 80.4 99 34.1

Novembre 14.6 24.4 3 80.5 99.2 24.5
Desembre 10.9 20.7 0.5 81.2 99.1 37.4

Taula  11 Dades de climatologia per a la Comarca de Ponent obtingudes de l’estació de Calvià (període 2006-
2016). Font: SIAR.

MES
VEL. VENT 

(M/S)
D. VENT 

(°)
RADIACIÓ 

(MJ/M2
PRECIPITACIÓ 

(MM)

Gener 1 184.3 7.6 49.1
Febrer 1.1 186.6 10.5 48.2
Març 1.1 163 14.9 38.6
Abril 1 117.1 19.4 39
Maig 0.9 117.8 22.7 41
Juny 0.8 159.3 25.2 12.8
Juliol 0.9 148 24.6 2.4

MES
VEL. VENT 

(M/S)
D. VENT 

(°)
RADIACIÓ 

(MJ/M2
PRECIPITACIÓ 

(MM)

Agost 1 102.5 20.8 17.8
Setembre 1 120.7 15.9 59.6
Octubre 0.9 105.4 11.5 59.1

Novembre 0.9 140.6 8.1 76
Desembre 1 229.7 6.7 60.42

Sent, 

P: Precipitació mensual en mil·límetres;

T: Temperatura mitja mensual en graus centígrads;

TMàx: Temperatura mitja mensual de les màximes absolutes;

TMin: Temperatura mitja mensual de les mínimes absolutes;

VV: Velocitat del vent;

DV: Direcció del vent;

ETP (T.):  Evapotranspiració potencial (mm);

Hum: Humitat relativa (%)

El clima de la comarca de Ponent és el típic mediterrani caracteritzat per estius llargs i secs e hiverns breus,
calents i humits. Les precipitacions oscil·len entre els 400 i  els 600 mm/m2 a l’any i es caracteritzen per una
considerable irregularitat interanual  a més d’estar concentrades en períodes molt curts i  ser més intenses i
abundants en tardor. 

L'estació més seca és l'estiu, coincidint amb l'època de major perill d'incendis, registrant els valors més baixos al
mes de juliol, valors de precipitació de l’ordre de 4 mm/m2.  Això reflecteix una situació de gran sequera estival,
mitigada en part per la presència d'humitat marítima, sent aquest mes quan l'índex de perill és màxim. El màxim
pluviomètric s'aconsegueix a la tardor, a partir d'octubre, la qual cosa determina una disminució de l'índex de
perill.

Les temperatures són suaus durant tot l’any amb una mitjana de 17°C. La mitjana de les màximes del mes més
càlid està en torn als 36ºC però en estiu es poden arribar fins a temperatures de 40ºC. Per contra, al hivern la
mitjana del mes més fred es situa en els 10°C però s’arriben a temperatures mínimes entorn als 0°C o inclús en
valors negatius. Hi ha que tenir en compte també que la insolació en aquesta zona és molt important ja que la
mitja de dies de sol al any es situa en 300.

Les diferencies entre zones de muntanya, a la besant nord-oest i a les zones baixes interiors, no és molta atenent
a resultats anuals. No ocorre el mateix si es realitza la comparació de diferencies entre precipitació estival o
hivernal a una i altra banda de la Comarca, on la precipitació es lleugerament superior a la Serra de Tramuntana.
L’efecte amortidor del mar mediterrani influeix també en la franja sud sud-est, on les temperatures màximes
tindran valors inferiors als registrats en cotes inferiors.
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Figura 1 Diagrama climàtic per a la zona d’estudi. Font: MEDI XXI GSA.

 

El període en el que coincideix que la precipitació està dos vegades sota la temperatura es considera un període
de sequera, segons l’índex de Gaussen, i com s’observa a la imatge anterior, en aquesta comarca coincideix en el
període estival, concretament al mes de juliol.

Pel que fa a la humitat relativa de l'aire, aquesta determina el grau d'humitat del combustible i té una oscil·lació
horària al llarg del dia, disminuint en el transcurs de les hores diürnes i augmentant en el de les nocturnes, sent
màxima a les hores de matinada. Aquesta circumstància, unida a les baixades de les temperatures, fa que el
control dels incendis sigui més fàcil a aquestes hores. El mes que presenta una mitjana d’humitat més baixa i per
tant  més  crítica  per  als  incendis  és  el  mes  de  juliol  amb una  humitat  mitja  al  territori  segons  l’estació  és
d’aproximadament el 75%.

En quant a l’evapotranspiració, hi ha que tenir en compte que el dèficit mitjà entre la precipitació i aquesta,
repercutirà en el contingut d'aigua de la vegetació i la falta de turgència de les seves cèl·lules, amb el consegüent
augment de la inflamabilitat del combustible forestal. Com s’observa en les dades anterior, els mesos centrals de
l’any presenten uns alts valors de evapotranspiració coincidint amb l’època de majors temperatures.

Per últim, altre dels factors climàtics importants, pel que fa a la prevenció d’incendis, és el vent. Aquest pot
canviar radicalment les condicions d’un incendi i  fer que un petit incendi es convertisca en un gran incendi
forestal (GIF) en poc temps. 

La Comarca de de Ponent queda oberta a la influència dels vents tant de nord com de sud, desprotegida de
l'efecte pantalla que ofereix la Serra de Tramuntana en altres zones del territori de Mallorca, pel que propicia

l’entrada de ràfegues de vent i humitat fins la zona central de la Comarca, condicionant tant els combustibles
existents com els possibles incendis que es donen.

En quan a la freqüència i la direcció del vent, s’ha n extret dades de direcció del vent predominant durant tot
l’any preses a l’estació de Peguera (Calvià):

Figura 2 Distribució de la direcció dels vents predominants mesurat a l’estació de Peguera. Font: WINDFINDER.

En la imatge anterior, s’observa la distribució de la direcció dels vents predominants de la Comarca per als dos
casos esmentats. Aquestes dades s’han extret de la pàgina de Windfinder. Com s’observa, els vents dominants
especialment a la besant sud és sud-oest (14.7%), seguit de sud sud-oest (SSW) i oest sud-oest (WSW) amb un
12.7% i un 11.7%, respectivament. Si relacionem aquests resultats amb els pitjors escenaris possibles en termes
d’incendis en la zona, el predomini de vents de component sud i de component sud-oest, són uns dels més
desfavorables,  degut a que a  més d’estar  associats a  fortes ràfegues i  variacions  de la  humitat,  exposen la
Comarca,  davant  un  incendi  iniciat  al  sud  del  territori,  sigui  capaç  de  propagar  amb  facilitat  pel  territori,
aprofitant les pendents i les canalitzacions de la Serra de Tramuntana. Encara que en la distribució de vents no
s’aprecia la tramuntana, vents de component nord amb fortes ràfegues associades, aquesta també s’ha de tenir
en compte, especialment a les zones més al nord de la Comarca, degut a que pot condicionar en gran mesura els
incendis en aquesta part del territori, amb incendis ràpids que avancen orogràficament acompanyats de fortes
ràfegues de vent que poden alçar espurnes i generar focs secundaris metres per davant de la línia de front.
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Tot  i  que les  velocitats  del  vent  registrades  no són molt  elevades,  les  ràfegues puntuals  i  les  màximes  en
moments concrets seran les que marquen que els incendis a la Comarca podent superar les capacitats d’extinció.

També son importants les brises (embats), durant els mesos de maig a setembre s'estableix el règim estival de
brises, com a conseqüència de la variació diürna de les temperatures, consistent en un remolí ciclònic al voltant
de les illes, que en les hores del migdia aconsegueix una força de 3 a 4 en l'escala Beufort. El vent bufa del mar
cap a la terra en les hores de màxima insolació i la seva direcció s'inverteix a la nit.

Imatge 11 Vents locals a l'Illa de Mallorca. Font: Universitat de les Illes Balears (UIB).

2.2 ANÀLISI DEL MEDI SOCIOECONÒMIC

2.2.1 INTRODUCCIÓ

L'anàlisi  del medi socioeconòmic d'un territori  resulta un aspecte fonamental a l'hora d'aprofundir en el seu
règim  d'incendis  forestals.  Els  canvis  socioculturals,  socioeconòmics  o  les  activitats  antròpiques  que  es
desenvolupen en una zona concreta tenen molt a veure en general amb els incidents de tipus forestal. El present
epígraf del Pla de Defensa se centra en l'anàlisi  del medi socioeconòmic de la Comarca de Ponent.  La seva
dinàmica poblacional, la seva activitat econòmica i la detecció d'aquells aspectes i elements que poden estar
relacionats amb l'ús del foc, o la ignició d'incendis forestals s'analitzen des de tots els punts de vista amb la
intenció de determinar la seva participació i importància relativa quant a la producció d'incidents que puguin
posar en perill la integritat del patrimoni natural i econòmic de la zona. L'anàlisi dels problemes socioeconòmics
ajudarà al disseny d'accions preventives eficaces i efectives que abordin la problemàtica dels incendis forestals
no solament des d'una perspectiva física (abordada en anteriors epígrafs) sinó també des d'una perspectiva de
l'activitat antròpica i l'aprofitament dels recursos territorials.

2.2.2 POBLACIÓ

La Comarca de Ponent, segons les dades de l’Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT), té una població
de 471.227 habitants, el 54.7% del tota Mallorca (segons dades a data del 2016). Cal destacar que dins d’aquesta
Comarca geogràfica no es troba la totalitat de Palma de Mallorca, però donat que no es pot fer una estimació
proporcional de la població dins de la Comarca, s’ha pres dades de tot el municipi sencer, pel que donarà una
sobreestimació dels resultats. L’evolució que ha experimentat la població en els últims divuit anys és la següent:
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Figura 3 Evolució de la població a la Comarca de Ponent. Font: IBESTAT.
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Com mostra la figura anterior, la població a Ponent s’ha incrementat des de 1998 fins 2009, moment en el qual
aquest increment s’estabilitza entorn als 460,000 i els 470,000 habitants aproximadament. Aquesta estabilització
perdura des del 2008 fins l’actualitat, mostrant xicotetes variacions en el nombre de persones. 

Aquestes dades fan referència a la població estable dels municipis però hi ha que tenir en compte també la
denominada població flotant ja que degut al caràcter de la seva economia (basada principalment en el sector
turístic) pot arribar a ser molt important. 

Per fer un anàlisi més detallat, a continuació es recull l’evolució poblacional pels set municipis que integren la 
Comarca de Ponent. 
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Figura 4 Evolució de la població dels municipis de la Comarca de Ponent. Font: IBESTAT.

En la gràfica inferior es pot observar com el municipi de Palma és el que major nombre d’habitants té i ha tingut
històricament (entre els 300,000 i 400,000 habitants), això suposa que vora al 85% de la població de la Comarca,
ve donada per aquest municipi. Seguit de Calvià amb un nombre d’habitants prou inferior, entorn a les 50,000
persones o Andratx amb quasi 11,000. La resta de municipis que conformen la Comarca de Ponent contenen
poblacions  inferiors  als  5,000  habitants:  4,959  a  Esporles,  2,000  a  Puigpunyent,  522  a  Banyalbufar  o  323
habitants a Estellencs.

Quant a l’evolució de la població de Ponent, els municipis de Palma, com cal esperar, és els que millor s’ajusta a
la  tendència  històrica  analitzada  anteriorment,  amb  augment  marcat  aproximadament  la  primera  dècada
d’estudi i posterior estabilització, cosa lògica ja que és el municipi que marca aquesta tendència. La resta de
municipis segueixen una augment de la població més o menys lineal. 

Pel  que respecta a la  distribució de la  població en funció a edats i  sexes per a tota la  Comarca de Ponent,
presenta una piràmide regressiva, on el rang d’edat es concentra entre els 35 i els 44 anys tan per a població
masculina com per a la femenina, on el seu màxim es troba entre els 35 i els 39 anys. 

Pel que respecta a la natalitat, la gràfica inferior mostra una base prou ampla, que reflexa un alt nombre de
naixements. Aquest valor està prou equilibrat tant en homes com en dones. La mortalitat a la Comarca, en canvi,
es mostra superior pel cas dels homes, també cal senyalar que la població de dones que apleguen a una edat
més elevada és superior.  

Com ja ocorria en l’apartat anterior, recordar que aquestes dades han sigut estretes per al conjunt dels municipis
que conformen la Comarca de Ponent, i no per a parts de municipis dins d’aquesta, com es el cas del municipi de
Palma.
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Figura 5 Piràmide demogràfica de la Comarca de Ponent. Font: IBESTAT.
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2.2.3 DADES SOCIOECONÒMIQUES

2.2.3.1 SECTORS ECONÒMICS I DE MERCAT DE TREBALL

L'anàlisi  detallat  de les dades d'ocupació per  sectors  a finals  del  2016 posa de manifest  que,  per  exemple,
existeixen en tota la Comarca poques empreses relacionades amb la silvicultura o l'explotació forestal procedent
del sector privat, a més d’existir programes d'ocupació pública relatius a aquesta qüestió. De fet, com s'observa
en el gràfic de inferior, la major part dels llocs de treball estan relacionats amb el sector secundari o al sector
serveis –terciari–, quedant relegats la resta de sectors a una escassa participació en el producte interior brut de
la comarca.

Taula 12 Nombre d'afiliats a la Seguretat Social segons lloc de treball. Dades de juny de 2017. Font: IBESTAT.

LLOC DE TREBALL NOMBRE PERCENTATGE

Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca 1577 5.2
Industria i energia 82 0.3

Construcció 7974 26.1
Comerç 840 2.7

Hostaleria 2633 8.6
Resta de servicis 17441 57.1

TOTAL 30547 100

Agricultura, ramaderia, 
silvicultura i pesca
Industria i energia
Construcció
Comerç
Hostaleria
Resta de servicis

Figura 6 Distribució de l’ocupació per sectors a la Comarca de Ponent. Font: IBESTAT.

També hi ha que destacar el baix nombre de persones dedicades al sector primari (5.2%) que té un sector com el
agrícola-ramader-silvícola-pesquer. És important aquest detall perquè les activitats econòmiques vinculades al
territori que es desenvolupen de forma sostenible i rendible contribueixen notablement a la defensa davant els
incendis forestals.

Des del punt de vista industrial,  un baix percentatge de llocs de treball  (0.03%) es localitzen en la indústria
extractiva (codi B), concentrant-se el teixit industria el en la industria manufacturera (codi C) amb el 3%, vora als
8,000 llocs de treball. Un augment del consum intern de productes de proximitat, fomentant la industria local,
pot suposar una font d'aportació econòmica en el marc de la defensa contra incendis forestals. Com pot veure's
en la taula, la construcció (codi F) aporta un 6.5% dels llocs de treball. D’altra banda el sector serveis -relacionat
amb el turisme- és el que major quantitat d'ocupació aporta, un 20.8% sols contant l’hostaleria (codi I).

Taula 13 Nombre d'afiliats a la Seguretat Social segons lloc de treball. Font: IBESTAT.

CODI LLOC DE TREBALL NOMBRE TOTAL (%)

(A) 1577 0.6
(B) 82 0.03
(C) 7974 3.0
(D) 840 0.3
(E) 2633 1.0
(F) 17441 6.5
(G) 43868 16.4
(H) 16502 6.2
(I) 55787 20.8
(J) 5698 2.1
(K) 6021 2.2
(L) 2390 0.9
(M) 11324 4.2
(N) 26935 10.1
(O) 8261 3.1
(P) 14776 5.5
(Q) 25387 9.5
(R) 5691 2.1
(S) 8030 3.0
(T) 6416 2.4
(U) 33 0.01

Sense classificar 0 0
TOTAL 267666 100

On els codis volen dir:
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(A) AGRICULTURA, RAMADERIA, SILVICULTURA I PESCA
(B) INDÚSTRIES EXTRACTIVES
(C) INDÚSTRIA MANUFACTURERA
(D) SUBMINISTRAMENT D'ENERGIA ELÈCTRICA, GAS, VAPOR I AIRE CONDICIONAT
(I) SUBMINISTRAMENT D'AIGUA, ACTIVITATS DE SANEJAMENT, GESTIÓ DE RESIDUS I DESCONTAMINACIÓ
(F) CONSTRUCCIÓ
(G) COMERÇ A l'engròs I AL DETALL; REPARACIÓ DE VEHICLES DE MOTOR I MOTOCICLETES
(H) TRANSPORT I EMMAGATZEMATGE
(I) HOSTALERIA
(J) INFORMACIÓ I COMUNICACIONS
(K) ACTIVITATS FINANCERES I D'ASSEGURANCES
(L) ACTIVITATS IMMOBILIÀRIES
(M) ACTIVITATS PROFESSIONALS, CIENTÍFIQUES I TÈCNIQUES
(N) ACTIVITATS ADMINISTRATIVES I SERVEIS AUXLIARES
(O) ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I DEFENSA; SEGURETAT SOCIAL OBLIGATÒRIA
(P) EDUCACIÓ
(Q) ACTIVITATS SANITÀRIES I DE SERVEIS SOCIALS
(R) ACTIVITATS ARTÍSTIQUES, RECREATIVES I D'ENTRENIMIENTO
(S) ALTRES SERVEIS
(T) ACTIVITATS DE LES LLARS COM A OCUPADORS DE PERSONAL DOMÈSTIC; ACTIVITATS DE LES LLARS COM A PRODUCTORS DE BÉNS I SERVEIS PER A ÚS
PROPI
(O) ACTIVITATS D'ORGANITZACIONS I ORGANISMES EXTRATERRITORIALS

2.2.4 SECTOR PRIMARI

2.2.4.1 AGRICULTURA 

Antigament, l'economia de la Comarca de Ponent estava basada en la producció agrícola familiar a nivell local.
Amb l'arribada del turisme als anys 60, s'han desenvolupat les activitats econòmiques al voltant del turisme en
detriment de l'agricultura. A més, l’augment de les importacions de productes estrangers amb l'obertura dels
mercats generà una gran competició amb els productes locals. 

A la Comarca de Ponent, el municipi amb més activitat agrícola és Palma, principalment amb cultius de secà. Als
municipis de Banyalbufar i Estellencs, l'agricultura és poc activa (entre 1,000 i 2,000 hectàrees de cultius), on els
agricultors necessiten una segona activitat per a completar els ingressos. La major part dels sòls de cultius són
ocupats per coníferes associades amb frondoses. De forma general predomina el cultiu de secà en tot el conjunt
de la Comarca, no obstant això, existeixen 12,500 hectàrees improductives.

Imatge 12 Cultiu de secà a es Capdellà (Calvià). Font: Medi XXI GSA.

Segons les dades del Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi ambient (MAPAMA), a la Comarca de
Ponent existeixen àrees de regadiu i de secà predominant els fruiteres, oliveres i vinyes. Des del punt de vista
dels  incendis,  una  gran  part  dels  sòls  agrícola,  presenta  espècies  espontànies  de  matoll  i  arborat  dispers
(coníferes en la seva majoria), propens per a la propagació dels incendis.

La taula inferior, i posterior diagrama circular, mostra la superfície total en funció del tipus de cultiu que presenta
la Comarca de Ponent:
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Taula 14 Superfície ocupada per cultius a la Comarca. Font: MAPAMA.

TIPUS DE CULTIU
SUP
(HA)

SUP
(%)

Coníferes associades amb altres frondoses 27089.92 39.4
Fruiters en secà 12541.25 18.2

Matoll 9565.01 13.9
Labor en secà 7905.69 11.5
Improductiu 5925.92 8.6

Cultius herbacis en regadiu 3718.23 5.4
Olivar en secà 2885.54 4.2

Coníferes 2200.06 3.2
Altres frondosos 949.98 1.4

Olivar associat amb coníferes i frondoses 878.54 1.3
Matoll associat amb coníferes i frondoses 868.97 1.3

Matoll associat amb coníferes 400.71 0.6
Cítrics en regadiu 383.98 0.6

Horta o cultius forçats 331.73 0.5
Olivar associat amb frondoses 326.02 0.5
Matoll associat amb frondoses 292.55 0.4

Pasturatge-matoll 214.42 0.3
Olivar associat amb coníferes 161.98 0.2

Vinyer en secà 143.45 0.2
Pasturatge 105.43 0.2

Vinyer en regadiu 39.9 0.1
Agua 34.36 0.0

Fruiters en regadiu 22.26 0.0
Olivar en regadiu 27089.92 39.4

Fruiters associades amb frondoses 12541.25 18.2

I de forma gràfica:

Coníferes associades amb altres frondosos Improductiu
Fruiters en secà Labor en secà
Coníferes Matoll
Cultius herbacis en regadiu Matoll associat amb coníferes
Pasturatge-matoll Olivar en secà
Horta o cultius forçats Matoll associat amb coniferes i frondosos
Olivar associat amb coniíferes i frondosos Fruiter en regadiu
Citricos en regadiu Altres frondosos
Olivar associat amb coníferes Pasturatge
Vinyer en secà Matoll associat amb frondosos

Figura 7 Tipus de cultura en Ponent. Font: MAPAMA.

Segons les dades del Govern de les Illes Balears, la producció de fruits i hortalisses pels majoristes ha disminuït
entre setembre 2015 i del 2016 un 8,3% fins a setembre. El preu mitjà de la fruita ha augmentat un 8,7% i el de
l'hortalissa ha disminuït un 3,7%. Amb la falta de pluges i les altes temperatures de l'any passat, la producció de
cereals  ha disminuït en l'Illa.  La falta de pluges també ha permès la millora de la qualitat del raïm per a la
producció de vi. El mercat exterior del vi i del licor creix tant en volum (6,6%) com en preu (9,6%), entre 2015 i
2016.  A la  Comarca de Ponent i  Tramuntana, el  vi  de denominació protegida “Vi  Serra de Tramuntana”, ha
disminuït  la  seva  producció  de  manera  important  (-40%  entre  2013  i  2014)  Segons  l´Institut  de  Qualitat
Agroalimentària  el  comerç  dels  productes  de  denominació  protegida  en  direcció  dels  països  Europeus  està
augmentant.

Pel que respecta a la superfície total agrícola de la Comarca de Ponent fins al 2010 aquesta és d’aproximadament
unes  68,803  hectàrees,  segons  les  dades  del  Ministeri  d'Agricultura  i  Pesca,  Alimentació  i  Medi  ambient
(MAPAMA). La major part de les parcel·les agrícoles es troben al sud-est de la Comarca, a les cotes més baixes i
allunyades de la Serra de Tramuntana i les seues pendents abruptes. Sols una petita part es troba dins d’aquesta
zona. Que coincideixen amb les parcel·les amb més tendència forestal, degut a aquest abandonament agrari. 

36



PLA COMARCAL DE DEFENSA CONTRA INCENDIS FORESTALS DE
LA  COMARCA DE PONENT

Degut a l’abandonament, quasi un 28% de la superfície agrícola té una tendència forestal. Això vol dir que la
recolonització  de  vegetació  forestal  en  aquestes  parcel·les  és  evident,  generant  escenaris  propicis  per  a  la
propagació d'incendis forestals. A més, el fet que aquestes parcel·les es troben en molts casos en els nucs de
cursos d'aigua (barrancs, tàlvegs...) o els seus voltants, suposa un risc elevat des del punt de vista dels incendis
forestals, atès que un foc en aquests punts genera majors velocitats de propagació.

Imatge 13 Barreja d’abancalaments abandonats i en ús  al terme municipal de Banyalbufar. Font: MEDI XXI GSA.

A la imatge inferior es mostra de forma cartogràfica els resultats obtinguts de la caracterització de la superfície
agrícola, diferenciant entre cultius i cultius en tendència forestal o abandonats. 

Taula 15 Caracterització de l’agricultura. Font: MEDI XXI GSA.

TENDÈNCIA CODI

Infraestructura 0

Agrícola 1

Forestal 2

Imatge 14 Tendència forestal de les parcel·les agrícoles a la Comarca de Ponent. Font: Medi XXI GSA
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2.2.4.2 RAMADERIA 

La ramaderia és un altre dels  elements a tenir  en compte alhora de realitzar una adequada planificació  en
matèria d’incendis forestals. El bestiar resulta una eina útil per al maneig del combustible, bé sigui de manera
extensiva (àrees amples del territori destinades a aquest ús) o bé, de manera puntual (àrees destinades a la
reducció del combustible, manteniment de tallafocs...).  És per això, que s’ha realitzat un estudi més detallat
d’aquesta activitat. 

A  tota  Mallorca,  l'activitat  ramadera  està  disminuint  des  dels  últims  anys  a  causa  de  la  terciarització  de
l'economia, en particular el bestiar oví, boví, caprí i porcí.

OVÍ

BOVÍ 

EQUÍ 

PORCÍ

CAPRÍ

G. PONEDORES

CONILLS

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000

2.016 2015 1.992

Figura 8 Evolució del nombre de caps de bestiar des de 1992. Font : IDEIB.

A l’Illa de Mallorca, el sector ramader va ser afectat per la sequera agrícola de l’any 2015, particularment les
explotacions de ramaderia extensiva. De fet, la disminució de les precipitacions van tenir l'efecte de disminuir les
quantitats d'aliments per a la ramaderia, que suposà una augment dels pinsos alimentaris. A més, la sequera
agrícola propicià l’aparició de malalties. Per a sostenir el sector, el Govern Balear ha augmentat els subvencions i
les ajudes.

Imatge 15 Bestiar oví. Font: MEDI XXI GSA.

El sector lacti també ha tingut dificultats per la baixada dels preus, d’hagut, en part, a l'eliminació de les quotes a
nivell Europeu, a més d’una falta de pinsos per a alimentar el bestiar. El Govern de les Illes Balears amplià les
mesures d'incentivar el sector amb ajudes i el desenvolupament de la venda directa. El preu de la llet rebut pels
ramaders arribà als 0.30 €/litre, mentre que al gener era de 0,32 €/litre, segons les dades del Fons Español de
Garantia Agrària. No obstant això, se situa damunt de la mitjana nacional de 0,29 €/litre (mes d'agost).

Segons  el  Govern  de  les  Illes  Balears,  les  tones  de  carn  sacrificada  en  els  escorxadors  estan  augmentat  a
Mallorca, particularment el bestiar oví (4.9%) i porcí (0.9%). No obstant això, la carn sacrificada de boví, equí i
d'aus ha disminuint.

El sector també s’ha pogut veure afectat per la insularitat, que fa als seus productes menys competitius que la
resta  de l’estat  espanyol  o  de la  Unió Europea.  L'Illa  té  derivats  de productes  ramaders  de denominacions
d'origen protegida com la sobrassada de Mallorca (IGP) o l'Ensaïmada de Mallorca (IGP). Aquest sector també
s’ha vist afectat per una important pressió territorial, en part per les segones residències, la terciarització de
l'economia i les normes d’ordenació del territori restrictives.

Tal com passava en l’agricultura, el sector ramader té dificultats per la insularitat i la poca competitivitat dels
seus productes. A més, és un sector afectat per la pressió territorial i un cost salarial més elevat que en la resta
de l'Estat pel desenvolupament del sector terciari.

A  la  Comarca  de  Ponent,  existeixen  1000  explotacions  ramaderes,  en  gran  part  dedicades a  la  producció  i
reproducció. El municipi de Palma concentra la major part d’aquestes explotacions (539 explotacions), seguit del
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d’Andratx  o  Calvià,  amb  173  i  133,  explotacions  de  diferents  tipus  cadascuna  respectivament.  La  resta  de
municipis que conformen la Comarca no superen el centenar d’explotacions: Esporles (86), Puigpunyent (41) o
Banyalbufar i Estellencs amb 14 explotacions ramaderes cadascuna.

En el gràfic inferior es recull aquest nombre d’explotacions ramaderes per municipis a la Comarca de Ponent:

Andratx Banyalbufar Calvià Esporles Estellencs Palma Puigpunyent
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Figura 9 Repartició de les explotacions ramaderes en Tramuntana. Font : Govern de les Illes Balears.

S’inclou també en forma d’imatge les parcel·les a la Comarca de Ponent aptes per a l’ús i aprofitament ramader.
Aquestes, com calia esperar, es troben en zones muntanyoses accessibles.

Imatge 16 Zones ramaderes a la Comarca de Ponent. Font: Medi XXI GSA.
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La ramaderia de la Comarca de Ponent és representada en la seva gran major part per bestiar equí, presents en
24% de les explotacions ramaderes. Seguit del bestiar oví, en un 17.7% i de l’avícola (gallines) en un 15% de les
explotacions. El bestiar porquí suposa un 11.5% de les mateixes, mentre que el caprí suposa un 5.8% o el de
coloms, un 5% del total. De manera menys important es cria bestiar boví, coloms, conills, abelles, indiots, ànecs,
faisans, oques, pintades, cans, guàtleres, perdius i caragols. 

Equí Oví Gallines Porquí Caprí Coloms Abelles Boví
Conills Indiots Ànneres Oques Pintades Perdius Guàtleres Dorada
Lubina Faisans Cans Corvina Cérvols Daines

Figura 10 Tipus ramaderes a la Comarca de Ponent. Font : Govern de les Illes Balears.

2.2.4.3 CAÇA

Imatge 17 Cabres salvatges mallorquines. Font: MEDI XXI GSA.

A les característiques ecològiques i etològiques de la cabra, que en faciliten l’assilvestrament, s’ha unit en els
darrers anys una disminució de l’activitat agro-ramadera de la Serra, com s’ha vist en darrers apartats, que ha
provocat fins i tot l’abandonament de la gestió d’aquests animals a diverses finques. Aquesta manca de control
demogràfic, tradicionalment exercit pel pagès-caçador amb cans i llaç, que aprofitava la carn dels animals joves i
eliminaven l’excés de mascles, i l’absència de depredadors naturals, ha conduït la població a un nivell excessiu
d’abundància.

Aquesta abundància s’ha incrementat fins a nivells intolerables arran de l’abandonament i assilvestrament de
varietats caprines productives, essent manifestos els impactes sobre la flora endèmica, la vegetació forestal i, fins
i tot, en certes localitats, sobre els conreus i els jardins. 
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Imatge 18 Cabres domèstiques assilvestrades. Font: MEDI XXI GSA.

És en aquest moment, i de cara a un adequat maneig del combustible, quan l’acció d’un altre actor fonamental
en el territori i en la planificació de cara a la prevenció dels incendis forestals pren part, com són els caçadors.
Sent aquests junt amb les institucions, entitats privades, pagesos i propietaris els encarregats, d’una banda, de
reconduir  la  població  global  als  nivells  demogràfics  adients  per  a  la  capacitat  de  càrrega del  medi;  d’altra,
d’afavorir l’aprofitament sostenible de la cabra, que radica en la promoció de l’aprofitament econòmic del trofeu
de caça o de cabrit.

A la Comarca de Ponent, a més de la cabra assilvestrada, existeixen diverses espècies cinegètiques especificades
en l’Ordre de Vedes de les Illes Baleares (2016-17), com recull la figura inferior. Aquesta Ordre estableix a més el
període de caça, la modalitat i les captures, per tal de realitzar un ús sostenible del territori.

Cabra salvatge mallorquina Faisà

(Capra hircus / aegagrus cf.
dorcas)

 (Phasianus colchicus)

Cabra assilvestrada Perdiu

(Capra hircus)  (Alectoris rufa)

Conill Cega

 (Oryctolagus cuniculus)  (Scolopax rusticola)

Llebre Estornell comú

 (Lepus granatensis)  (Sturnus vulgaris)

Guàtlera Tord

 (Coturnix coturnix)  (Turdus philomelos)

Tudó Tord cellard

 (Columba palumbus)  (Turdus iliacus)

Colom salvatge o roquer Grívia

 (Columba livia) (Turdus viscivorus)

Tórtora comú Tord burell o reial

 (Streptopelia turtur)  (Turdus pilaris)

Tórtora turca

 (Streptopelia decaocto)

Figura 11 Espècies caçables. Font: Resolució Anual de Vedes 2016-2017
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Imatge 19 Espais cinegètics a la Comarca de  Ponent. Font: Departament de Desenvolupament Local del Consell
de Mallorca.

2.2.5 SECTOR SECUNDARI

2.2.5.1 INDUSTRIA

A data de 2016, a la Comarca de Ponent hi ha 40,470 empreses, de les quals sols 1636 estan dedicades al sector
industrial. Això suposa un 5.8% de tot el sector empresarial. L’evolució industrial de la Comarca es mostra a
continuació. Anotar que sols es disposen dades des de 2012 i que les dades dels municipis de Banyalbufar i
Estellencs no són completes, ja que únicament es disposen de dades del nombre d’empreses totals. I per últim,
recordar que les dades apareixeran engruixades degut a la dificultat per establir un valor proporcional de la
superfície del municipi de Palma dins de la Comarca de Ponent.

2012 2013 2014 2015 2016
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Nre E. Industrials

Figura 12 Nombre d’indústries a la Comarca de Ponent. Font: INE.

Taula 16 Nombre d’indústries a
la  Comarca  de  Ponent.  Font:
INE.

ANY NOMBRE

2012 1650
2013 1605
2014 1562
2015 1593
2016 1636

Aquestes  dades,  extretes  de  l’Informe d’Estadística  Territorial  de  l’Institut  Nacional  d’Estadística  (INE),  amb
dades del Directori Central d’Empreses (DIRCE), on es recull el nombre d’empreses en territori nacional, per les
seccions: Industria extractiva i manufacturera; Subministrament d’energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat;
Subministrament d’aigua, activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació (codis B, C, D i E).

Com es pot observar en el  gràfic anterior,  el  teixit  industrial  ha patit un progressiu ascens del  seu nombre
d’empreses des de l’any 2014. En total s’ha produït un descens de 74 empreses dedicades al sector industrial.
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2.2.5.2 CONSTRUCCIÓ

Dins de la Comarca de Ponent hi ha, a data de l’1 de gener de 2016, unes 2,439 empreses (E.) dedicades a la
construcció. això suposa quasi el 6% del total del sector empresarial de la zona. 
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Figura  13 Nombre d’empreses de construcció a la Comarca de Ponent.
Font: INE.

Taula  17 Nombre  d’empreses  de
construcció  a  la  Comarca  de  Ponent.
Font: INE.

ANY NOMBRE

2012 2409
2013 2360
2014 2305
2015 2338
2016 2439

Novament aquestes dades s’han extret de l’Informe d’Estadística Territorial de l’Institut Nacional d’Estadística,
amb dades del Directori Central d’Empreses (DIRCE), on recull el nombre d’empreses en territori nacional, per la
secció: Construcció (codi F).

Com mostra el gràfic anterior, el sector de la construcció ha patit un notable increment en el nombre d’empreses
des de l’any 2014 (134 empreses més), recuperant així el descens continu que venia mostrant des del 2012.

2.2.6 SECTOR TERCIARI

2.2.6.1 COMERÇ, TRANSPORT I HOSTALERIA

Fins 2016, la Comarca comptà amb 12,433 empreses (E.) relacionades amb el comerç, el transport o l’hostaleria.
Que suposa quasi el 30% del total del sector empresarial. Recordar que aquestes dades es disposen sols a partir,
del 2012.
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Figura  14 Nombre d’empreses dedicades al comerç, transport u hostaleria a la
Comarca de Ponent. Font: INE.

Taula  18 Nombre  d’empreses
dedicades al comerç, transport
u  hostaleria  a  la  Comarca  de
Ponent. Font: INE.

ANY NOMBRE

2012 12433
2013 12275
2014 11921
2015 11937
2016 11922

De nou, aquestes dades s’han extret de l’Informe d’Estadística Territorial (INE), amb dades del Directori Central
d’Empreses (DIRCE), on recull el nombre d’empreses, per la secció: Comerç a l’engròs o al detall, reparació de
vehicles de motor i motocicletes; Transport i emmagatzematge; Hostaleria (Codis G, H i I).

Com recull la gràfica anterior, la Comarca ha patit un descens marcat d’aquest teixit des del 2012 fins al 2014,
data en la qual s’estabilitza vora a les 12,000 empreses destinades al sector del comerç, el transport i l’hostaleria,
valor més o menys constant fins 2016. 
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2.2.6.2 TURISME

2.2.6.2.1 PASSATGERS ARRIBATS A MALLORCA

2.2.6.2.1.1 VIA AÈREA

La taula inferior recull els principals països d’origen dels passatgers que han arribat a les Illes Balears des de 2009
fins a 2015 segons l’Anuari 2015 de l’Agència de Turisme de les Illes Balears. Tot i que Suïssa no forma part de
l'Espai Econòmic Europeu (EEE), s'inclou atès a la importància del nombre de passatgers procedents d'aquest
país.

Taula  19 Arribades de passatgers per any i país de procedència del vol a les Illes Balears (2009-2015). Font:
Agència de Turisme de les Illes Balears.

PAIS
PASSATGERS

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Espanya 3.162,477 3.099,675 3.119,862 2.803,625 2.446,556 2.534,443 2.794,164

EEE 7.365,884 7.369,359 8.114,402 8.404,144 8.782,021 8.865,043 8.966,824
Alemanya 3.610,375 3.720,788 3.842,939 3.966,353 4.122,622 4.125,199 4.064,332
Regne Unit 1.991,461 1.810,166 2.103,066 2.096,194 2.249,550 2.266,633 2.325,331

Itàlia 81,895 108,159 166,937 160,187 141,557 164,485 173,491
Suïssa 287,143 319,722 373,872 382,489 413,944 463,273 472,667

Resta del
mon

1.435,857 1.468,514 1.717,038 1.908,447 1.982,406 1.961,859 1.997,475

TOTAL 10.569,20
8

10.527,02
4

11.323,71
4

11.317,29
5

11.356,63
5

11.515,89
2

11.827,46
0

Figura 15 Variació interanual dels 5 principals països. Font: Agència de Turisme de les Illes Balears.

Com es pot observar, els vols nacionals junt amb els procedents d’Alemanya, Regne Unit, Itàlia o Suïssa són els
més nombrosos. Pel que respecta als mesos de major afluència, els mesos estivals són els que concentren major
nombre d’afluència com mostra el gràfic inferior. 

Figura 16 Variació interanual per mes i procedència del vol a Mallorca (% Var.15/14). Font: Agència de Turisme
de les Illes Balears.

2.2.6.2.1.2 VIA MARÍTIMA

A continuació es recullen els creuers de base i en trànsit per ports de les Illes Balears des de 2009 fins als 2015.
En la taula inferior es por observar com el Port de Palma de Mallorca és el més transitat de totes les Illes Balears.

Taula 20 Creuers de base i en trànsit per ports de les Illes Balears (2009-2015). Font: Agència de Turisme de les
Illes Balears.

PORT
CREUERS

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Palma 424 523 534 411 483 468 569
Base 174 201 180 182 170 191 207

Trànsit 250 322 354 219 313 277 362
Sóller - - - 1 6 13 6
Base - - - - - - -

Trànsit - - - 1 6 13 6
Alcúdia - - - 1 2 2 5

Base - - - - - - -
Trànsit - - - 1 2 2 5

Cala Rajada - 1 - - - 1 -
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PORT
CREUERS

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Base - - - - - -
Trànsit - 1 - - - 1 -

Colònia de Sant Jordi - - - 1 - 1 -
Base - - - - - - -

Trànsit - - - 1 - 1 -
Maó 113 93 79 74 101 86 85
Base - - - - - - -

Trànsit 113 93 79 74 101 86 85
Ciutadella - 4 - 1 5 4 5

Base - - - - - - -
Trànsit - 4 - 1 5 4 5
Eivissa 92 101 123 142 108 114 120
Base 1 - - - - - -

Trànsit 91 101 123 142 108 114 120
Sant Antoni de

Portmany - - - 1 1 - 1

Base - - - - - - -
Trànsit - - - 1 1 - 1

La Savina 13 6 9 4 5 6 10
Base - - - - - - -

Trànsit 13 6 9 4 5 6 10
TOTAL 642 728 745 636 711 695 801
Base 175 201 180 182 170 191 -

Trànsit 467 527 564 541 541 504 -

A més s’inclou la variació interanual per mes dels creuers i els creueristes arribats a les Illes Balears en el mateix
període:

Figura  17 Variació interanual per mes dels creuers i creueristes arribats a les Illes Balears (% Var.15/14). Font:
Agència de Turisme de les Illes Balears.

Novament el major flux de creuers i de visitants es concentra en els mesos estivals.

D’altra banda, també es recullen les arribades de passatgers de línia marítima regular per ports de les Illes
Balears per al període 2009-2015: 

Taula 21 Arribada de passatgers de línia marítima regular per ports de les Illes Balears (2009-2015). Font: Agència
de Turisme de les Illes Balears.

PORT
CREUERS

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Palma 266,588 246,092 223,291 215,403 238,776 235,073 241,403

Alcúdia 2,867 3,270 7,874 7,659 7,635 10,839 17,053
Maó 70,499 91,185 59,990 58,077 52,291 56,397 55,882

Ciutadella 19,371 8,676 46,060 37,113 42,320 42,973 50,681
Eivissa 181,880 170,298 140,090 113,998 115,347 150,877 173,262

Sant Antoni de Portmany 22,909 34,613 53,940 73,948 116,050 36,673 24,914
La Savina 7,914 8,914 15,800 1,849 7,813 28,184 34,578

Total 572,028 563,048 547,045 508,047 580,232 561,016 597,773

I la seva variació interanual per mes dels passatgers de línia marítima regular a les Illes Balears:
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Figura 18 Variació interanual per mes dels passatgers de línia marítima regular a les Illes Balears (% Var.15/14).
Font: Agència de Turisme de les Illes Balears.

Les arribades de passatgers de línia marítima a Mallorca es concentren principalment als mesos de març, abril i
octubre, sent menors els mesos estivals. 

2.2.6.2.2 DEMANDA TURÍSTICA

2.2.6.2.2.1 ARRIBADA DE TURISTES

A continuació es recull el nombre d’arribada de turistes a Mallorca per país de residència durant 2015.

Taula 22 Arribades de turistes. Font: Agència de Turisme de les Illes Balears.

PAIS
ARIBADES A
MALLORCA

PERCENTATGE
(%)

%VAR. 15/14

Alemanya 3.747,198 37.5 0.4
Regne Unit 2.250,700 22.6 3.9

Països nòrdics 716,125 7.2 -5.6
Itàlia 209,478 2.1 28.3

Benelux 382,726 3.8 4.7
França 372,318 3.7 14.1

Altres internacionals 1.108,368 11.1 4.3
Internacional 8.786,914 88.0 2.5

Nacional 1.193,566 12.0 10.9
TOTAL 9.980,480 100 3.4

En el 2015 més del 60% dels viatgers desplaçats a Mallorca procedien d’Alemanya o Regne Unit (37.5 i 22.6%
respectivament). La resta de viatgers nacionals e internacionals, representa el 40% restant.

Alemanya
Regne Unit
Països nòrdics
Itàlia
Benelux
França
Altres internacionals
Nacional

Figura 19 Arribada de turistes per illa i país de residència (2015). Font: Agència de Turisme de les Illes Balears.

2.2.6.2.2.2 DESPESA DE TURISTES

Segons l’Institut Nacional d'Estadística (INE), la despesa de turisme es la despesa de consum que fa un visitant o
un tercer en nom seu durant el desplaçament i l'estada turística al lloc de destinació. Des d’una perspectiva
àmplia, inclou totes les despeses anteriors a la partida necessàries per preparar i fer el viatge, com també les
despeses fetes després de l’arribada que estiguin relacionades amb el viatge.

Amb les dades recollides en la taula inferior que es pot observar com la despesa estrangera a les Illes Balears va
ser superior a la resta de comunitats al 2015.

Taula  23 Despesa dels turistes estrangers segons comunitat autònoma de destinació (2015). Font: Agència de
Turisme de les Illes Balears.

COMUNITAT AUTÒNOMA MILLONS € %VAR. 15/14

Illes Balears 11,012 6.1
Andalusia 10,346 10.7
Canàries 12,859 3.3

Catalunya 15,813 4.5
C. Valenciana 5,606 4.1
C. de Madrid 624 13.9

Altres CA 5,577 13.3
TOTAL 67,385 6.8
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2.2.6.2.3 OCUPACIÓ DELS ESTABLIMENTS TURISTICS

2.2.6.2.3.1 ESTABLIMENTS HOTELERS

La relació de places estimades que hi ha obertes per mes sobre el total de places existents a Mallorca des de
2009 fins al 2015, està recollides en la taula inferior:

Taula 24 Percentatge de plantes obertes per mesos a Mallorca (2009-2015). Font: Agència de Turisme de les Illes
Balears.

MESOS
PLANTA OBERTA

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Gener 11.8 11.1 10.8 10.4 8.7 6.7 5.6
Febrer 22.4 20.1 19.5 19.2 16.2 14.0 12.6
Març 31.5 30.0 29.2 29.0 32.6 25.2 23.9
Abril 54.1 49.1 47.0 48.0 48.1 47.9 48.5
Maig 91.3 92.0 91.3 90.9 90.4 91.6 91.8
Juny 94.8 95.1 94.5 96.2 96.4 97.4 96.0
Juliol 95.8 96.4 96.0 97.7 97.6 97.6 96.5
Agost 96.8 97.0 96.3 97.8 97.7 97.5 96.9

Setembre 95.1 95.8 95.9 97.6 97.3 97.2 96.4
Octubre 81.3 82.8 81.0 79.3 79.3 79.9 84.6

Novembre 12.9 11.7 11.6 9.9 8.9 7.7 7.8
Desembre 9.6 7.9 8.9 7.1 6.8 4.8 5.4

Total 58.3 57.5 56.7 57.0 56.8 55.6 55.6

Pel que respecta al grau d’ocupació de dites plantes es mostra a continuació:

Taula 25 Percentatge del grau d'ocupació de la planta oberta per mesos a Mallorca (2009-2015). Font: Agència
de Turisme de les Illes Balears.

MESOS
GRAU D'OCUPACIÓ DE LA PLANTA OBERTA

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Gener 39.7 33.3 32.8 33.7 40.0 30.2 37.5
Febrer 46.5 43.8 43.0 43.8 46.1 42.9 47.3
Març 54.3 53.0 53.1 54.1 54.1 51.3 52.0
Abril 61.0 53.9 65.9 59.4 58.4 62.9 64.5
Maig 59.8 59.7 63.3 64.5 68.0 61.5 64.0
Juny 75.2 73.6 82.4 82.9 82.3 81.8 82.0
Juliol 83.1 85.2 91.0 91.2 90.2 88.7 89.3
Agost 82.1 89.2 93.6 92.2 91.7 92.4 93.6

Setembre 71.4 76.9 83.8 85.0 83.6 84.0 84.5
Octubre 53.1 53.9 58.8 61.8 64.1 62.9 64.3

Novembre 41.1 46.9 43.5 45.5 41.3 46.3 48.5
Desembre 35.0 37.1 30.2 39.8 31.9 41.9 41.3

Total 67.4 69.0 74.3 75.1 75.5 75.1 76.3

I en forma gràfica comparativa anys 2014-2015 per als establiments hotelers:
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Figura  20 Evolució  mensual  del  grau  d’ocupació  dels  establiments  hotelers  (2014-2015).  Font:  Agència  de
Turisme de les Illes Balears.

El grau d’ocupació a sigut elevat durant l’últim període d’estudi (2015),  especialment als mesos estivals,  per
damunt del  80% d’ocupació,  inclús superant el  90% el  mes d’agost.  La resta de mesos no presenten molta
variació respecte a la resta d’anys.  

2.2.6.2.3.2 APARTAMENTS TURÍSTICS

En quan a les plantes obertes dels allotjaments turístics, s’han recollit en la taula inferior per al període 2009-
2015.

MESOS
PLANTA OBERTA

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Gener 7.8 7.1 7.0 5.6 5.0 4.8 …
Febrer 9.0 8.4 7.0 6.0 7.2 6.0 …
Març 13.5 8.9 7.5 7.2 10.7 7.4 …
Abril 41.8 31.9 36.3 32.8 36.2 34.0 …
Maig 82.2 82.7 82.1 79.2 88.2 90.0 …
Juny 95.0 87.7 83.7 96.2 94.5 94.1 …
Juliol 93.5 97.3 85.6 100.0 95.4 92.2 …
Agost 96.2 97.2 83.4 100.0 96.7 … …

Setembre 100.0 89.8 81.0 99.7 94.1 … …
Octubre 74.6 71.4 59.5 77.6 71.6 … …

Novembre 5.6 6.3 5.1 5.8 5.7 … …
Desembre 17.1 5.4 4.6 5.0 4.2 … …

TOTAL 53.9 49.1 44.8 50.6 51.1 … …

(...) Dades no disponibles.
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I el grau d’ocupació dels apartaments turístics. 

Taula 26 Percentatge grau d'ocupació de la planta oberta per mesos a Mallorca (2009-2015)

MESOS
GRAU D'OCUPACIÓ DE LA PLANTA OBERTA

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Gener 31.7 20.8 20.0 19.1 22.2 20.5 25.3
Febrer 34.4 31.2 26.0 28.5 26.0 22.9 30.8
Març 30.9 37.3 36.6 36.4 36.2 36.4 36.9
Abril 41.6 32.6 30.4 37.8 37.6 29.7 35.9
Maig 43.9 42.6 41.7 41.0 51.5 45.5 42.7
Juny 60.5 56.0 61.8 62.2 63.7 64.6 55.8
Juliol 71.6 73.8 76.3 76.7 78.1 73.0 75.7
Agost 72.0 755.0 78.9 78.1 79.1 78.5 67.3

Setembre 53.8 58.8 64.6 64.2 65.6 63.0 63.1
Octubre 33.5 39.0 40.9 39.7 46.6 40.7 45.9

Novembre 42.5 34.6 36.6 34.3 30.9 27.8 34.0
Desembre 11.9 21.7 21.4 27.7 29.0 28.1 25.7

TOTAL 53.4 55.5 57.4 58.7 61.7 58.0 56.2

I per últim la gràfica comparativa entre els dos últims anys recollits:
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Figura 21 Evolució mensual del grau d’ocupació dels apartaments turístics (2014-2015). Font: Agència de Turisme
de les Illes Balears.

En la gràfica es pot observar com el punt més alt d’ocupació (juliol) al 2015 es troba un mes desplaçat respecte
del 2014 (agost), en quan a la resta de mesos, 2015 mostra lleugerament més ocupació que l’any anterior. 

2.2.6.2.3.3 ALLOTJAMENTS DE TURISME RURAL

Per últim es recullen les dades de percentatge de planta oberta de turisme rural. Les dades que es disposen per
aquest apartat son dades per a totes les Illes Balears:

Taula 27  Percentatge de planta oberta per mesos a les Illes Balears (2009-2015). Font: Agència de Turisme de les
Illes Balears.

MESOS
PLANTA OBERTA

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Gener 23.3 29.8 28.6 21.6 20.9 18.1 18.5
Febrer 40.8 39.7 36.3 32.0 30.8 26.8 27.5
Març 59.6 56.4 56.9 52.3 54.7 47.5 46.6
Abril 81.1 79.8 76.9 82.8 79.4 76.1 75.5
Maig 83.8 89.8 87.2 91.3 90.6 88.0 88.7
Juny 89.4 92.0 88.7 92.9 92.5 90.2 86.9
Juliol 90.3 92.1 89.2 92.6 92.4 89.0 87.9
Agost 91.1 92.5 88.9 92.9 91.3 91.5 87.7

Setembre 89.5 91.1 89.2 92.6 90.6 91.3 86.9
Octubre 76.5 76.2 77.3 79.9 80.7 77.4 81.0

Novembre 37.3 34.4 33.7 27.5 29.8 29.3 27.8
Desembre 28.3 28.5 24.1 21.0 21.5 21.8 19.7

TOTAL 66.5 67.2 64.5 65.1 64.6 62.7 61.2

I les dades del percentatge d’ocupació de turisme rural per a les Illes Balears:

Taula 28 grau d'ocupació de la planta oberta per mesos a les Illes Balears (2009-2015). Font: Agència de Turisme
de les Illes Balears.

MESOS
GRAU D'OCUPACIÓ DE LA PLANTA OBERTA

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Gener 11.7 8.9 11.9 12.3 14.5 11.8 17.9
Febrer 20.7 18.9 17.5 21.8 22.7 25.7 27.3
Març 26.4 21.9 28.3 28.5 28.0 31.3 30.2
Abril 40.0 25.7 41.5 37.7 35.3 42.0 40.8
Maig 44.6 39.6 40.2 46.8 49.8 43.9 49.2
Juny 50.0 47.3 52.4 56.7 53.4 55.9 58.5
Juliol 55.9 50.2 61.0 68.2 62.7 62.3 64.1
Agost 62.4 65.2 70.4 72.8 69.1 73.1 74.8

Setembre 50.8 55.7 58.0 68.0 63.4 64.8 65.9
Octubre 30.9 40.7 43.0 45.1 45.2 47.1 46.3

Novembre 14.5 17.5 14.2 25.2 16.7 21.1 20.9
Desembre 9.0 14.2 11.8 22.7 15.7 16.9 19.4

TOTAL 41.3 40.1 44.8 50.6 47.9 50.3 51.4
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Novament. S’inclou l’evolució mensual per als dos últims períodes registrats:
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Figura 22 Evolució mensual del grau d’ocupació (2014-2015). Font: Agència de Turisme de les Illes Balears.

Com es pot observar l’evolució mensual del grau d’ocupació rural en 2015 es molt similar al 2014, mostrant
valors entre el 60 i el 70% d’ocupació als mesos estivals. 

2.2.6.2.4 OFERTA TURÍSTICA  

2.2.6.2.4.1 ALLOTJAMENTS TURISTICS

A continuació es recull la capacitat d'allotjament per als tres municipis que conformen el nord de la Comarca de
Ponent amb les dades obtingudes per al 2015.

En la taula inferior es pot observar el nombre establiments turístics per municipi de la Comarca (amb registre de
dades), amés del nombre de places.

Taula 29 Apartaments turístics. Font: Agència de Turisme de les Illes Balears.

MUNICIPI
A 1 LL A 2 LL A 3 LL A 4 LL TOTAL A

ESTABL
.

PLACE
S

ESTABL
.

PLACE
S

ESTABL. PLACES ESTABL. PLACES ESTABL. PLACES

Andratx 1 54 1 98 1 414 3 566
Banyalbufar 0 0

Calvià 11 514 27 4156 28 4937 4 771 70 10378
Esporles 0 0

Estellencs 0 0
Palma 5 356 4 634 8 944 1 36 18 1970

Puigpunyent 1 25 1 25
TOTAL 17 924 32 4888 38 6320 5 807 92 12939

 (A)  Apartament  turístic:  establiment  destinat  a  prestar  un servei  d’allotjament  turístic,  que  s’anunciï  com  a  tal,  compost  per  un  conjunt  d’unitats
d’allotjament que disposen de mobiliari,  instal·lacions, serveis i equip adequats per a la conservació, l’elaboració i el consum d’aliments i begudes, i en
condicions que en permetin l’ocupació immediata, complint les exigències establertes reglamentàriament.

Es recull també els apartaments i nombre de places d’indole rural: 

Taula 30 Hotels rurals, agroturisme, càmpings i turisme d’interior. Font: Agència de Turisme de les Illes Balears.

MUNICIPI
HR AG TI CT

ESTABL
. PLACES ESTABL. PLACES

ESTABL
. PLACES ESTABL. PLACES

Andratx 1 14 1 14 1 32
Banyalbufar 3 35

Calvià 6 81 6 81
Esporles 8 134 8 134 1 42

Estellencs 1 10 1 10 3 32
Palma 4 45 4 45 8 130

Puigpunyent 3 36 3 36
TOTAL 23 320 23 320 16 271 - -

(HR) Hotel rural: establiment que presta el servei d’allotjament turístic i està ubicat en edificacions construïdes abans de l’1 de gener de
1940, situades en sòl rústic i que disposen d’una superfície mínima de terreny de 49.000 m2, que ha de quedar vinculada a l’activitat.

(AG) Agroturisme: són els establiments que presten el servei d’allotjament turístic ubicats en edificacions construïdes abans de l’1 de
gener de 1960, situades en sòl rústic i en una finca o finques que tinguin una superfície mínima de 21.000 m2 i que constitueixin una
explotació agrària, ramadera o forestal.

(CT) Càmping turístic: espai delimitat, dotat i condicionat perquè sigui  ocupat temporalment, amb capacitat per a més de 10 persones que
pretenguin fer vida a l'aire lliure, i  que utilitzin com a allotjament albergs mòbils,  tendes de campanya, caravanes o altres elements
similars.

(TI)  Turisme d’interior:  establiment  en què  es  presta  el  servei  d’allotjament turístic  en un  edifici  situat  en el  casc  antic,  en edificis
catalogats o en edificis construïts abans de l’1 de gener de 1940.

També s’inclou el nombre d’hotels, la seva classificació i el nombre de places:

Taula 31 Nombre d’hotels per municipi. Font: Agència de Turisme de les Illes Balears.

MUNICIPI
H1* H2* H3* H3*SUP

ESTAB
L.

PLACES ESTABL
.

PLACES ESTABL
.

PLACES ESTABL
.

PLACE
S

Andratx 2 309
Banyalbufar 2 121

Calvià
Esporles 4 278 8 1508 52 17190

Estellencs 6 470 12 1425 57 16457 1 79
Palma

Puigpunyent
TOTAL 6 470 16 1703 65 17965 57 17699
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MUNICIPI
H4* H4*SUP H5* H5*GL H TOTAL

ESTABL
.

PLACE
S

ESTABL
.

PLACE
S

ESTABL
.

PLACE
S

ESTABL
.

PLACE
S

ESTABL
.

PLACE
S

Andratx 4 1703 1 42 1 330 6 2075
Banyalbufar

Calvià 47 14988 3 456 5 840 55 16284
Esporles 1 37 1 37

Estellencs 1 111 1 111
Palma 44 12658 5 1266 5 1143 1 304 55 15371

Puigpunyen
t

TOTAL 97 29497 9 1764 11 2313 1 304 118 33878
TOTAL 12 2132 3 510 4 413 1 246 35 5212

 (H)  Hotel:  establiment destinat  a la prestació  d’un servei  d’allotjament turístic amb serveis complementaris  o sense que ocupen la
totalitat o una part independent d’un edifici o conjunt d’edificis les dependències dels quals constitueixen un tot homogeni amb entrades
pròpies i independents, i  que compleix, a més, la resta de requisits establerts reglamentàriament.  Els ascensors  i les escales de què
disposin els hotels han de ser d’ús exclusiu. Classificació: hotels d' 1, 2, 3, 3 superior, 4, 4 superior, 5 estrelles, 5 gran luxe (*).

(GL) Gran Luxe.

D’altra banda també es recull el nombre d’hotels apartaments i el seu nombre de places:

Taula 32 Nombre d’hotels apartaments per municipi. Font: Agència de Turisme de les Illes Balears.

MUNICIPI
HA1* HA2* HA3* HA3*SUP

ESTABL. PLACES ESTABL. PLACES ESTABL. PLACES ESTABL
. PLACES

Andratx
Banyalbufar

Calvià 2 159 17 7913
Esporles

Estellencs
Palma 3 373 6 1745

Puigpunyen
t

TOTAL 5 532 23 9658

MUNICIPI
HA4* HA4*SUP HA5* TOTAL H

ESTABL. PLACES ESTABL. PLACES ESTABL. PLACES ESTABL. PLACES

Andratx 3 606 3 606
Banyalbufar 0 0

Calvià 8 3621 27 11693
Esporles

Estellencs
Palma 5 2281 1 266 15 4665

Puigpunyen
t

TOTAL 16 6508 1 266 0 0 45 16964

 (HA) Hotel apartament: establiment que, a més de complir els requisits establerts per als hotels, disposa de les instal·lacions necessàries
per  a  la  conservació,  l’elaboració  i  el  consum d’aliments  i  begudes  a  l’interior  d’alguna  unitat  d’allotjament,  i  s’ajusta  als  requisits
establerts reglamentàriament. Classificació: hotels apartaments d' 1, 2, 3, 3 superior, 4, 4 superior, 5 estrelles, 5 gran luxe (*).

El nombre i places d’hostals en la Comarca:

Taula 33 Nombre d’hostals per municipi. Font: Agència de Turisme de les Illes Balears.

MUNICIPI
HS1* HS2* HS3* TOTAL HS

ESTABL. PLACES ESTABL. PLACES ESTABL. PLACES ESTABL. PLACES

Esporles 1 14 1 14
TOTAL 1 14 - - - - 1 14

 (HS) Hostal: establiment que facilita al públic tant el servei d’allotjament com de restaurant, amb subjecció o no al règim de pensió
completa, a elecció del client, i amb excepció dels hostals residències. Classificació: hostals d' 1, 2, 3 estrelles (*).

I el d’hostal residència:

Taula 34 Nombre d’hostals residència per municipi. Font: Agència de Turisme de les Illes Balears

MUNICIPI
HSR1* HSR2* HSR3* TOTAL HSR

ESTABL. PLACES ESTABL. PLACES ESTABL. PLACES ESTABL. PLACES

Andratx 1 21 1 21
Banyalbufar 1 30 1 30

TOTAL - - 2 51 - - 2 51

 (HSR) Hostal residència: hostal que podrà facilitar el servei d’esmorzar, així com els propis de cafeteria; però en aquest darrer cas, aquests
serveis hauran de ser facultats amb independència als d’allotjament. Classificació: hostal residència d’ 1, 2, 3, 4 estrelles (*).

Per últim, el nombre i places d’hostes, fondes i pensions:  

Taula 35 Nombre d’hostes, fondes i pensions per municipi. Font: Agència de Turisme de les Illes Balears

MUNICIPI
CH F PENS*

ESTABL. PLACES ESTABL. PLACES ESTABL. PLACES

Esporles 1 17
TOTAL - - 1 17 - -

 (CH) Casa d’hostes: fonda que pot facilitar el servei d’esmorzar, així com els propis de cafeteria; en aquest darrer cas, aquests serveis han
de ser facultats amb independència als d’allotjament.

(F) Fonda: establiment hoteler que, sense poder ser classificat com hotel, hostal o hotel apartament, reuneix, com a mínim, les condicions
següents:

a) Habitacions. La seva superfície serà, almenys, de 10 metres quadrats per a les habitacions dobles i de 6 metres quadrats per a
les individuals. L’alçada del terra al sostre no podrà ser inferior a 2,50 metres.

b) Serveis sanitaris. L'establiment disposarà de, almenys, un lavabo, proveït de dutxa, pica o WC.

c) Menjador. La seva superfície mínima serà d'1 metre quadrat per habitació.

(PENS) Pensió: establiment que no disposa de més de 12 habitacions i que habitualment facilita l’hostatge en règim de pensió completa.
Classificació: pensió d’1, 2, 3 estrelles (*).
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2.2.6.2.4.2 RESTAURANTS I BARS-CAFETERIA

Pel que respecta als restaurants i bars-cafeteries, les dades recollides son per a tota la Illa de Mallorca, per al
període 2014-2015:

Taula 36 Restaurants i bars-cafeteries en Mallorca. Font: Agència de Turisme de les Illes Balears.

MALLORCA
2014 2015 %VAR. 15/14

ESTABL
. PLACES ESTABL. PLACES ESTABL. PLACES

Restaurants 3,622 276,62
1

3,891 294,90
2

7.4 6.6

Bars-
cafeteries

5,574 264,01
5

6,537 305,89
0

17.3 15.9

2.2.6.2.4.3 CAMPS DE GOLF

La Comarca de Ponent compta amb dos camps de golf, tots ells en zones colindants o integrats dins de masses
forestals. 

Taula 37 Camps de golf de la Comarca de Ponent. Font: Agència de Turisme de les Illes Balears

COMARCA FORATS PAR
BARRERES (M)

Golf Son Vida 18 71            5601 4738
Golf Son Muntaner 18 72 6266 5968 5465 5170

Golf Son Quint 18 72 6205 5929 5490 5119
Golf Son Quint Pich & Putt 9 27 638 638

Real Golf de Bendinat 18 70 5660 4990
T Golf & Country Club Poniente 18 72 6426 6134 5400 5170

Golf Santa Ponsa I 18 72 6543 6219 5617 5250
Golf Santa Ponsa II* 18 72 6053 5706 5128 4872
Golf Santa Ponsa IiI* 9 30 1599 1332

Golf de Andratx 18 72 6089 5683 5268 4913

(*) Club privat.

Barres: Hi ha cinc tipus de barres, des de les vermelles surten les dones i els nins, de les grogues els homes. Les blaves són per a jugadores
professionals, les blanques i les negres per a jugadors professionals

2.2.6.2.4.4 ESPAIS NATURALS

2.2.6.2.4.4.1 PARATGE NATURALDE LA SERRA DE TRAMUNTANA

El Paratge Natural de la Serra de Tramuntana és una cadena muntanyosa, d'uns 90 km de llargària i  15 km
d’amplària  màxima,  en  contacte  amb els  7  municipis  que  conformen la  Comarca  de  Ponent,  especialment
Banyalbufar, Estellencs o Esporles. La Serra té una extensió de 63,084 hectàrees (61,961 hectàrees terrestres i
1,123 hectàrees marines), això suposa el 30% del territori insular.

Imatge 20 Paratge Natural de la Serra de Tramuntana. Font: Govern de les Illes Balears.

La Serra de Tramuntana es caracteritza per la diversitat de paisatges: espais forestals formats per alzinars, pinars,
carritxars i  d'altres espècies, s'alternen amb els agrícoles com són els oliverars,  com ja s’ha vist en apartats
anteriors. A més, cal destacar la gran quantitat d’endemismes vegetals, com l’estepa joana o la peònia; i de fauna
tant vertebrats com invertebrats.
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Imatge 21 Ferreret o sapillo balear (Alytes muletensis) endemisme propi de les acumulacions d’aigua temporals
als canons càrstics de la Serra de Tramuntana. Font: Servici de Protecció d’Espècies. Conselleria d’Agricultura,
Medi Ambient i Territori. Govern de les Illes Balears.

Declarat Paratge Natural la Serra de Tramuntana el 16 de març de 2007, per la riquesa de la seva diversitat de
paisatges. El 16 de març del mateix any també s'aprova el Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals de la Serra de
Tramuntana (Decret 19/2007). Amb posterioritat, el 28 de juny de 2011, la Serra de Tramuntana és declarada
Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, en la categoria de Paisatge Cultural.

Aquest lloc es troba en una zona d'especial protecció per a les aus (ZEPA) i és un lloc d'interès comunitari (LIC),
segons el que es disposa en les directives europees d'aus i  hàbitats.  Per tant, forma part de la proposta de
contribució balear a la Xarxa Natura 2000 de la Unió Europea.

Aquest Paratge Natural està constituït per diferents hàbitats mediterranis, com són els alzinars, els ullastrars i els
pinars, els penya-segats, les platges arenoses i les torrenteres, els quals es combinen amb els ecosistemes agraris
creats al llarg del temps formant una de les zones de paisatge més riques i diverses de Mallorca. 

Taula 38 Espais Naturals Protegits a la Comarca de Ponent. Font: MEDI XXI GSA.

FIGURA ESPAI SUPERFÍCIE (HA)

Paratge Natural Serra de Tramuntana 63,084.00

2.2.6.2.4.4.2 PARC NATURAL SA DRAGONERA 

A l’oest de la Comarca de Ponent es troba el Parc Natural de sa Dragonera, aquest espai natural inclou la pròpia
illa de sa Dragonera, els illots d’es Pantaleu i el de sa Mitjana més pròxims a la costa d’Andratx i un conjunt
d'illots més petits (els Calafats). 

Declarat Parc Natural  al 1995 pel Decret 7/1995, de 26 de gener de 1995, pels  seus aspectes bioecològics i
paisatgístics.  Amb  una  superfície  de  274.39  hectàrees  terrestres  al  municipi  d’Andratx.  Gestionades
conjuntament pel Consell de Mallorca i el Govern de les Illes Balears.

El Parc Natural té una llargària d’uns 4,000 metres i una amplària d’un kilòmetre aproximadament en el seu punt
més ample. El seu punt més alt a uns 360 metres sobre el nivell del mar, el cim Na Pòpia. Aquest conjunt d’illes
són una prolongació de la Serra de Tramuntana, separat de la costa per un canal d’uns 800 metres, el canal d’es
Freu. L’orografia del Parc es abrupta i la vegetació predominant és la garriga, tot i posseir una grandària reduïda,
aquest espai natural conté una gran quantitat d’endemismes tant vegetals com animals.  

Taula 39 Parc Natural de sa Dragonera. Font: MEDI XXI GSA.

FIGURA ESPAI SUPERFÍCIE (HA)

Parc Natural Sa Dragonera 274.39

Imatge 22 Parc Natural de sa Dragonera. Font: Govern de les Illes Balears.
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2.2.7 NUCLIS DE POBLACIÓ, URBANITZACIONS I ZONES HABITADES

Els nuclis de població són molt importants pel que als incendis forestals respecta. La comarca està formada pels 7
municipis esmentats en altres apartats. Dins d’aquests existeixen diferents nuclis de població repartits per tota
l’extensió d’aquests. En apartats inferiors s’inclouen unes taules o fitxes preliminars que es repartiran a cada
nucli de població per tal de disposar de la màxima informació de cada nucli de cara a l’emergència.

Taula 40 Principals nuclis de població de la Comarca de Ponent. Font: MEDI XXI GSA.

MUNICIPI NUCLI

Andratx

Andratx Urbanització Port de Mar
S' Arracó Urbanització Cala Moragues
Sant Elm Urbanització Ses Egos

Port d'Andratx Urbanització Mont Port

Es Camp de Mar Urbanització Costa de
Andratx

Urbanització Cala es Conills Urbanització Cala
Marmassen

Urbanització Sa Mola Urbanització Es Fortí
Urbanització Ses Moles Urbanització Puig de s'Espart
Urbanització Biniorella Urbanització Cala Llamp

Urbanització Cala Blanca

Banyalbufar
Son Coll

Banyalbufar
Es Port des Canonge

Calvià

Calvià Urbanització Atalaia
Es Capdellà Urbanització Hapinag

Peguera Urbanització Galatzó
Sa Porrassa Son Font
Portals Vells Es Figueral

Badia de Palma Las Abubillas
Palmanova Ses Penyes Roges

Magaluf Costa d'en Blanes
Cas Català-Ses Illetes El Toro

Santa Ponça Sol de Mallorca
Son Ferrer Galatzó

Castell de Bendinat Portals Nous
Costa de la Calma

Esporles 

Esporles Es Verger
Can Roses Son Comes
S' Esgleieta Son Cabaspre
Can Roses Es Verger

Estellencs Estellencs
Son Roca-Son Ximels Parc Bit

Palma

Gènova Es Secar de la Real
Sa Vileta-Son Rapinya El Pinaret

Son Espanyol Can Moreno
La Garriga Sant Agustí

Establiments Nou Son Serra Perera
Son Vida Son Riera

Son Anglada Establiments Vell

Puigpunyent 
Puigpunyent
Son Serralta

Galilea
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Imatge 23 Nuclis de població existents en la Comarca de Ponent. Font: MEDI XXI GSA.

A continuació es realitza una descripció gràfica dels principals nuclis de població presents a la Comarca.

Terme Municipal d’Andratx

Nucli Urbà    

Municipi Andratx     
Cens (2016) :  Nre Habitatges:      

I.C.U.F.:  Població (2016): 6735     

Contacte
Nom

:       

Tel.:       
        

Temporalitat        
Mesos:        

        
Personal contractat per la urbanització:      

        
Dependència administrativa:     

        
Zones comunes de concentració de la població  Tipologia d'interfície: Intermix
Zones d'oci:        

        
Negocis relacionats amb la restauració:      

        
Zones escolars, culturals i esportives:      

        
Infraestructures contra incendis forestals

        

Àrea de baixa combustibilitat viaris accés:  Possibilitat de confinament planificat Si
No

        

Accés principal:   Possibilitat evacuació segura Si
No

        
Punts d'aigua accessibles per vehicles 
terrestres:

    

        
Perímetre defensable: Si No     
        
Franja perimetral: Si No     
        
Pla D´Autoprotecció: Si No     

        
Punts d'aigua: Si No  Cartografia punts aigua

        
Potencialitat SIDEINFO: Si No    

Imatge 24 Fitxa nucli urbà d’Andratx.  Font: MEDIXXI GSA.

54



PLA COMARCAL DE DEFENSA CONTRA INCENDIS FORESTALS DE
LA  COMARCA DE PONENT

Nucli Urbanització Cala es Conills    

Municipi Andratx     
        

Cens (2016) :  Nre Habitatges:      
I.C.U.F.:  Població (2016): 29     

Contacte
Nom:       
Tel.:       

        
Temporalitat        

Mesos:        
        

Personal contractat per la urbanització:      
        

Dependència administrativa:     
        

Zones comunes de concentració de la població  Tipologia d'interfície: Intermix
Zones d'oci:        

        
Negocis relacionats amb la restauració:      

        
Zones escolars, culturals i esportives:      

        
Infraestructures contra incendis forestals

        

Àrea de baixa combustibilitat viaris accés:  Possibilitat de confinament planificat Si
No

        

Accés principal:   Possibilitat evacuació segura Si
No

        
Punts d'aigua accessibles per vehicles 
terrestres:     

        
Perímetre defensable: Si No     
        
Franja perimetral: Si No     
        
Pla D´Autoprotecció: Si No     

        
Punts d'aigua: Si No  Cartografia punts aigua

        
Potencialitat SIDEINFO: Si No     

Imatge 25 Fitxa Urbanització Cala es Conills. Font: MEDIXXI GSA.

Nucli Urbanització Sa Mola    

Municipi Andratx     
        

Cens (2016) :  Nre Habitatges:      

I.C.U.F.: 46.8
% Població (2016): 481     

Contacte
Nom:       
Tel.:       

        
Temporalitat        

Mesos:        
        

Personal contractat per la urbanització:      
        

Dependència administrativa:     
        

Zones comunes de concentració de la població  Tipologia d'interfície: 
Zones d'oci:        

        
Negocis relacionats amb la restauració:      

        
Zones escolars, culturals i esportives:      

        
Infraestructures contra incendis forestals

        

Àrea de baixa combustibilitat viaris accés:  Possibilitat de confinament 
planificat

Si
No

        

Accés principal:   Possibilitat evacuació segura Si
No

        
Punts d'aigua accessibles per vehicles
 terrestres:

    

        
Perímetre defensable: Si No     
        
Franja perimetral: Si No     
        
Pla D´Autoprotecció: Si No     

        
Punts d'aigua: Si No  Cartografia punts aigua

        
Potencialitat SIDEINFO: Si No     
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Imatge 26 Fitxa Urbanització Sa Mola. Font: MEDIXXI GSA.

Nucli Urbanització Ses Moles    

Municipi Andratx     
        

Cens (2016) :  Nre Habitatges:      
I.C.U.F.:  Població (2016): 481     

Contacte
Nom:       
Tel.:       

        
Temporalitat        

Mesos:        
        

Personal contractat per la urbanització:      
        

Dependència administrativa:     
        

Zones comunes de concentració de la població  Tipologia d'interfície: Intermix
Zones d'oci:        

        
Negocis relacionats amb la restauració:      

        
Zones escolars, culturals i esportives:      

        
Infraestructures contra incendis forestals

        

Àrea de baixa combustibilitat viaris accés:  Possibilitat de confinament planificat Si
No

        

Accés principal:   Possibilitat evacuació segura Si
No

        
Punts d'aigua accessibles per vehicles
 terrestres:     

        
Perímetre defensable: Si No     
        
Franja perimetral: Si No     
        
Pla D´Autoprotecció: Si No     

        
Punts d'aigua: Si No  Cartografia punts aigua

        
Potencialitat SIDEINFO: Si No     

Imatge 27 Fitxa Urbanització Ses Moles. Font: MEDIXXI GSA.

Nucli Urbanització Biniorella    

Municipi Andratx     
        

Cens (2016) :  Nre Habitatges:      
I.C.U.F.:  Població (2016): 32     

Contacte
Nom:       
Tel.:       

        
Temporalitat        

Mesos:        
        

Personal contractat per la urbanització:      
        

Dependència administrativa:     
        

Zones comunes de concentració de la població  Tipologia d'interfície: Intermix
Zones d'oci:        

        
Negocis relacionats amb la restauració:      

        
Zones escolars, culturals i esportives:      

        
Infraestructures contra incendis forestals

        

Àrea de baixa combustibilitat viaris accés:  Possibilitat de confinament planificat Si
No

        

Accés principal:   Possibilitat evacuació segura Si
No

        
Punts d'aigua accessibles per vehicles 
terrestres:     

        

Perímetre defensable: Si N
o

    

        

Franja perimetral: Si N
o     

        

Pla D´Autoprotecció: Si N
o

    

        
Punts d'aigua: Si N  Cartografia punts aigua
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o
        

Potencialitat SIDEINFO: Si N
o

    

Imatge 28 Fitxa Urbanització Biniorella. Font: MEDIXXI GSA.

Nucli Urbanització Cala Blanca    

Municipi Andratx     
        

Cens (2016) :  Nre Habitatges:      
I.C.U.F.:  Població (2016): 32     

Contacte
Nom:       
Tel.:       

        
Temporalitat        

Mesos:        
        

Personal contractat per la urbanització:      
        

Dependència administrativa:     
        

Zones comunes de concentració de la població  Tipologia d'interfície: Intermix
Zones d'oci:        

        
Negocis relacionats amb la restauració:      

        
Zones escolars, culturals i esportives:      

        
Infraestructures contra incendis forestals

        

Àrea de baixa combustibilitat viaris accés :  Possibilitat de confinament planificat Si
No

        

Accés principal:   Possibilitat evacuació segura Si
No

        
Punts d'aigua accessibles per vehicles terrestres:     
        
Perímetre defensable: Si No     
        
Franja perimetral: Si No     
        

Pla D´Autoprotecció: Si No     
        

Punts d'aigua: Si No  Cartografia punts aigua
        

Potencialitat SIDEINFO: Si No     

Imatge 29 Fitxa Urbanització Cala Blanca. Font: MEDIXXI GSA.

Nucli Urbanització Port de Mar    

Municipi Andratx     
        

Cens (2016) :  N° Habitatges:      
I.C.U.F.:  Població (2016): 32     

Contacte
Nom:       
Tel.:       

        
Temporalitat        

Mesos:        
        

Personal contractat per la urbanització:      
        

Dependència administrativa:     
        

Zones comunes de concentració de la població  Tipologia d'interfície: Intermix
Zones d'oci:        

        
Negocis relacionats amb la restauració:      

        
Zones escolars, culturals i esportives:      

        
Infraestructures contra incendis forestals

        

Àrea de baixa combustibilitat viaris accés:  Possibilitat de confinament planificat Si
No

        

Accés principal:   Possibilitat evacuació segura Si
No

        
Punts d'aigua accessibles per vehicles terrestres:     
        

Perímetre defensable: Si N
o
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Franja perimetral: Si N
o     

        

Pla D´Autoprotecció: Si N
o

    

        

Punts d'aigua: Si N
o

 Cartografia punts aigua

        

Potencialitat SIDEINFO: Si N
o

    

Imatge 30 Fitxa Urbanització Port de Mar. Font: MEDIXXI GSA.

Nucli Urbanització Cala Moragues    

Municipi Andratx     
        

Cens (2016) :  N° Habitatges:      
I.C.U.F.:  Població (2016): 481     

Contacte
Nom:       
Tel.:       

        
Temporalitat        

Mesos:        
        

Personal contractat per la urbanització:      
        

Dependència administrativa:     
        

Zones comunes de concentració de la població  Tipologia d'interfície: Intermix
Zones d'oci:        

        
Negocis relacionats amb la restauració:      

        
Zones escolars, culturals i esportives:      

        
Infraestructures contra incendis forestals

        

Àrea de baixa combustibilitat viaris accés:  Possibilitat de confinament planificat Si
No

        

Accés principal:   Possibilitat evacuació segura Si
No

        
Punts d'aigua accessibles per vehicles terrestres:     
        
Perímetre defensable: Si No     
        
Franja perimetral: Si No     
        
Pla D´Autoprotecció: Si No     

        
Punts d'aigua: Si No  Cartografia punts aigua

        
Potencialitat SIDEINFO: Si No     

Imatge 31. Fitxa Urbanització Cala Moragues. Font: MEDIXXI GSA.

Nucli Urbanització Ses Egos    

Municipi Andratx     
        

Cens (2016) :  Nre Habitatges:      
I.C.U.F.:  Població (2016): 481     

Contacte
Nom:       
Tel.:       

        
Temporalitat        

Mesos:        
        

Personal contractat per la urbanització:      
        

Dependència administrativa:     
        

Zones comunes de concentració de la població  Tipologia d'interfície: Intermix
Zones d'oci:        

        
Negocis relacionats amb la restauració:      

        
Zones escolars, culturals i esportives:      

        
Infraestructures contra incendis forestals

        

Àrea de baixa combustibilitat viaris accés:  Possibilitat de confinament planificat Si
No

        
Accés principal:   Possibilitat evacuació segura Si
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No
        

Punts d'aigua accessibles per vehicles terrestres:     
        
Perímetre defensable: Si No     
        
Franja perimetral: Si No     
        
Pla D´Autoprotecció: Si No     

        
Punts d'aigua: Si No  Cartografia punts aigua

        
Potencialitat SIDEINFO: Si No     

Imatge 32. Fitxa Urbanització Ses Egos. Font: MEDIXX GSA.

Nucli Urbanització Mont Port    

Municipi Andratx     
        

Cens (2016) :  Nre Habitatges:      
I.C.U.F.:  Població (2016): 481     

Contacte
Nom:       
Tel.:       

        
Temporalitat        

Mesos:        
        

Personal contractat per la urbanització:      
        

Dependència administrativa:     
        

Zones comunes de concentració de la població  Tipologia d'interfície :Intermix
Zones d'oci:        

        
Negocis relacionats amb la restauració:      

        
Zones escolars, culturals i esportives:      

        
Infraestructures contra incendis forestals

        

Àrea de baixa combustibilitat viaris accés:  Possibilitat de confinament planificat Si
No

        
Accés principal:   Possibilitat evacuació segura Si

No
        

Punts d'aigua accessibles per vehicles terrestres:     
        
Perímetre defensable: Si No     
        
Franja perimetral: Si No     
        
Pla D´Autoprotecció: Si No     

        
Punts d'aigua: Si No  Cartografia punts aigua

        
Potencialitat SIDEINFO: Si No     

Imatge 33 Fitxa Urbanització Mont Port. Font: MEDIXXI GSA.

Nucli Urbanització Costa de Andratx    

Municipi Andratx     
        

Cens (2016) :  Nre Habitatges:      

I.C.U.F.:  Població (2016): 48
1

    

Contacte
Nom:       
Tel.:       

        
Temporalitat        

Mesos:        
        

Personal contractat per la urbanització:      
        

Dependència administrativa:     
        

Zones comunes de concentració de la població  Tipologia d'interfície: Intermix
Zones d'oci:        

        
Negocis relacionats amb la restauració:      

        
Zones escolars, culturals i esportives:      

        
Infraestructures contra incendis forestals

        

Àrea de baixa combustibilitat viaris accés:  Possibilitat de confinament planificat Si
No
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Accés principal:   Possibilitat evacuació segura Si
No

        
Punts d'aigua accessibles per vehicles terrestres:     
        
Perímetre defensable: Si No     
        
Franja perimetral: Si No     
        
Pla D´Autoprotecció: Si No     

        
Punts d'aigua: Si No  Cartografia punts aigua

        
Potencialitat SIDEINFO: Si No     

Imatge 34 Fitxa Urbanització Costa de Andratx. Font: MEDIXXI GSA.

Nucli Urbanització Cala Marmassen    

Municipi Andratx     
        

Cens (2016) :  Nre Habitatges:      

I.C.U.F.:  Població (2016): 48
1     

Contacte
Nom:       
Tel.:       

        
Temporalitat        

Mesos:        
        

Personal contractat per la urbanització:      
        

Dependència administrativa:     
        

Zones comunes de concentració de la població  Tipologia d'interfície: Intermix
Zones d'oci:        

        
Negocis relacionats amb la restauració:      

        
Zones escolars, culturals i esportives:      

        
Infraestructures contra incendis forestals

        

Àrea de baixa combustibilitat viaris accis:  Possibilitat de confinament planificat Si
No

        

Accés principal:   Possibilitat evacuació segura Si
No

        
Punts d'aigua accessibles per vehicles terrestres:     
        
Perímetre defensable: Si No     
        
Franja perimetral: Si No     
        
Pla D´Autoprotecció: Si No     

        
Punts d'aigua: Si No  Cartografia punts aigua

        
Potencialitat SIDEINFO: Si No     

Imatge 35 Fitxa Urbanització Cala Marmassen. Font: MEDIXXI GSA.

Terme Municipal de Deià

Nucli Urbanització Es Fortí    

Municipi Andratx     
        

Cens (2016) :  Nre Habitatges:      
I.C.U.F.:  Població (2016): 481     

Contacte
Nom:       
Tel.:       

        
Temporalitat        

Mesos:        
        

Personal contractat per la urbanització:      
        

Dependència administrativa:     
        

Zones comunes de concentració de la població  Tipologia d'interfície: Intermix
Zones d'oci:        

        
Negocis relacionats amb la restauració:      

        
Zones escolars, culturals i esportives:      

        
Infraestructures contra incendis forestals

        
Àrea de baixa combustibilitat viaris accés:  Possibilitat de confinament planificat Si
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No
        

Accés principal:   Possibilitat evacuació segura Si
No

        
Punts d'aigua accessibles per vehicles terrestres:     
        
Perímetre defensable: Si No     
        
Franja perimetral: Si No     
        
Pla D´Autoprotecció: Si No     

        
Punts d'aigua: Si No  Cartografia punts aigua

        
Potencialitat SIDEINFO: Si No     

Imatge 36 Fitxa Urbanització Es Fortí. Font: MEDIXXI GSA.

Nucli Urbanització Puig de s'Espart    

Municipi Andratx     
        

Cens (2016) :  Nre Habitatges:      

I.C.U.F.:  Població (2016): 48
1     

Contacte
Nom:       
Tel.:       

        
Temporalitat        

Mesos:        
        

Personal contractat per la urbanització:      
        

Dependència administrativa:     
        

Zones comunes de concentració de la població  Tipologia d'interfície: Intermix
Zones d'oci:        

        
Negocis relacionats amb la restauració:      

        
Zones escolars, culturals i esportives:      

        
Infraestructures contra incendis forestals

        

Àrea de baixa combustibilitat viaris accés:  Possibilitat de confinament planificat Si
No

        

Accés principal:   Possibilitat evacuació segura Si
No

        
Punts d'aigua accessibles per vehicles terrestres:     
        
Perímetre defensable: Si No     
        
Franja perimetral: Si No     
        
Pla D´Autoprotecció: Si No     

        
Punts d'aigua: Si No  Cartografia punts aigua

        
Potencialitat SIDEINFO: Si No     

Imatge 37 Fitxa Urbanització Puig de s'Espart. Font: MEDIXXI GSA.

Nucli Urbanització Cala Llamp    

Municipi Andratx     
        

Cens (2016) :  Nre Habitatges:      

I.C.U.F.:  Població (2016): 48
1

    

Contacte
Nom:       
Tel.:       

        
Temporalitat        

Mesos:        
        

Personal contractat per la urbanització:      
        

Dependència administrativa:     
        

Zones comunes de concentració de la població  Tipologia d'interfície: Intermix
Zones d'oci:        

        
Negocis relacionats amb la restauració:      

        
Zones escolars, culturals i esportives:      

        
Infraestructures contra incendis forestals
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Àrea de baixa combustibilitat viaris accés:  Possibilitat de confinament planificat Si
No

        

Accés principal:   Possibilitat evacuació segura Si
No

        
Punts d'aigua accessibles per vehicles terrestres:     
        
Perímetre defensable: Si No     
        
Franja perimetral: Si No     
        
Pla D´Autoprotecció: Si No     

        
Punts d'aigua: Si No  Cartografia punts aigua

        
Potencialitat SIDEINFO: Si No     

Imatge 38 Fitxa Urbanització Cala Llamp. Font: MEDIXXI GSA.

Nucli S'Arracó    

Municipi Andratx     
        

Cens (2016) :  Nre Habitatges:      
I.C.U.F.:  Població (2016): 572     

Contacte
Nom:       
Tel.:       

        
Temporalitat        

Mesos:        
        

Personal contractat per la urbanització:      
        

Dependència administrativa:     
        

Zones comunes de concentració de la població  Tipologia d'interfície: Intermix
Zones d'oci:        

        
Negocis relacionats amb la restauració:      

        
Zones escolars, culturals i esportives:      

        
Infraestructures contra incendis forestals

        

Àrea de baixa combustibilitat viaris accés:  Possibilitat de confinament planificat Si
No

        

Accés principal:   Possibilitat evacuació segura Si
No

        
Punts d'aigua accessibles per vehicles terrestres:     
        
Perímetre defensable: Si No     
        
Franja perimetral: Si No     
        
Pla D´Autoprotecció: Si No     

        
Punts d'aigua: Si No  Cartografia punts aigua

        
Potencialitat SIDEINFO: Si No     

Imatge 39 Fitxa S'Arracó. Font: MEDIXXI GSA.

Nucli Sant Elm    

Municipi Andratx     
        

Cens (2016) :  N° Habitatges:      
I.C.U.F.:  Població (2016): 382     

Contacte
Nom:       
Tel.:       

        
Temporalitat        

Mesos:        
        

Personal contractat per la urbanització:      
        

Dependència administrativa:     
        

Zones comunes de concentració de la població  Tipologia d'interfície: Intermix
Zones d'oci:        

        
Negocis relacionats amb la restauració:      

        
Zones escolars, culturals i esportives:      
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Infraestructures contra incendis forestals

        

Àrea de baixa combustibilitat viaris accés:  Possibilitat de confinament planificat Si
No

        

Accés principal:   Possibilitat evacuació segura Si
No

        
Punts d'aigua accessibles per vehicles terrestres:     
        
Perímetre defensable: Si No     
        
Franja perimetral: Si No     
        
Pla D´Autoprotecció: Si No     

        
Punts d'aigua: Si No  Cartografia punts aigua

        
Potencialitat SIDEINFO: Si No     

Imatge 40 Fitxa Sant Elm. Font: MEDIXXI GSA.

Nucli Port d'Andratx    

Municipi Andratx     
        

Cens (2016) :  N° Habitatges:      

I.C.U.F.:  Població (2016): 266
9     

Contacte
Nom:       
Tel.:       

        
Temporalitat        

Mesos:        
        

Personal contractat per la urbanització:      
        

Dependència administrativa:     
        

Zones comunes de concentració de la població  Tipologia d'interfície: Intermix
Zones d'oci:        

        
Negocis relacionats amb la restauració:      

        

Zones escolars, culturals i esportives:      
        

Infraestructures contra incendis forestals
        

Àrea de baixa combustibilitat viaris accés:  Possibilitat de confinament planificat Si
No

        

Accés principal:   Possibilitat evacuació segura Si
No

        
Punts d'aigua accessibles per vehicles terrestres:     
        
Perímetre defensable: Si No     
        
Franja perimetral: Si No     
        
Pla D´Autoprotecció: Si No     

        
Punts d'aigua: Si No  Cartografia punts aigua

        
Potencialitat SIDEINFO: Si No     

Imatge 41 Fitxa Port d'Andratx. Font: MEDIXXI GSA.

Nucli Es Camp de Mar    

Municipi Andratx     
        

Cens (2016) :  Nre Habitatges:      
I.C.U.F.:  Població (2016): 236     

Contacte
Nom:       
Tel.:       

        
Temporalitat        

Mesos:        
        

Personal contractat per la urbanització:      
        

Dependència administrativa:     
        

Zones comunes de concentració de la població  Tipologia d'interfície: Intermix
Zones d'oci:        

        
Negocis relacionats amb la restauració:      
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Zones escolars, culturals i esportives:      

        
Infraestructures contra incendis forestals

        

Àrea de baixa combustibilitat viaris accés:  Possibilitat de confinament planificat Si
No

        

Accés principal:   Possibilitat evacuació segura Si
No

        
Punts d'aigua accessibles per vehicles terrestres:     
        
Perímetre defensable: Si No     
        
Franja perimetral: Si No     
        
Pla D´Autoprotecció: Si No     

        
Punts d'aigua: Si No  Cartografia punts aigua

        
Potencialitat SIDEINFO: Si No     

Imatge 42 Fitxa Es Camp de Mar. Font: MEDIXXI GSA.

Terme Municipal de Banyalbufar

Nucli Urbà    

Municipi Banyalbufar     
        

Cens (2016) :  Nre Habitatges:      
I.C.U.F.:  Població (2016): 393     

Contacte
Nom:       
Tel.:       

        
Temporalitat        

Mesos:        
        

Personal contractat per la urbanització:      
        

Dependència administrativa:     
        

Zones comunes de concentració de la població  Tipologia d'interfície: Intermix
Zones d'oci:        

        

Negocis relacionats amb la restauració:      
        

Zones escolars, culturals i esportives:      
        

Infraestructures contra incendis forestals
        

Àrea de baixa combustibilitat viaris accés:  Possibilitat de confinament planificat Si
No

        

Accés principal:   Possibilitat evacuació segura Si
No

        
Punts d'aigua accessibles per vehicles terrestres:     
        
Perímetre defensable: Si No     
        
Franja perimetral: Si No     
        
Pla D´Autoprotecció: Si No     

        
Punts d'aigua: Si No  Cartografia punts aigua

        
Potencialitat SIDEINFO: Si No     

Imatge 43 Fitxa del nucli urbà de Banyalbufar. Font: MEDIXXI GSA.

Nucli Son Coll    

Municipi Banyalbufar     
        

Cens (2016) :  Nre Habitatges:      
I.C.U.F.:  Població (2016): 46     

Contacte
Nom:       
Tel.:       

        
Temporalitat        

Mesos:        
        

Personal contractat per la urbanització:      
        

Dependència administrativa:     
        

Zones comunes de concentració de la població  Tipologia d'interfície: Intermix
Zones d'oci:        
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Negocis relacionats amb la restauració:      

        
Zones escolars, culturals i esportives:      

        
Infraestructures contra incendis forestals

        

Àrea de baixa combustibilitat viaris accés:  Possibilitat de confinament planificat Si
No

        

Accés principal:   Possibilitat evacuació segura Si
No

        
Punts d'aigua accessibles per vehicles terrestres:     
        
Perímetre defensable: Si No     
        
Franja perimetral: Si No     
        
Pla D´Autoprotecció: Si No     

        
Punts d'aigua: Si No  Cartografia punts aigua

        
Potencialitat SIDEINFO: Si No     

Imatge 44 Fitxa Son Coll. Font: MEDIXXI GSA.

Nucli Es Port des Canonge    

Municipi Banyalbufar     
        

Cens (2016) :  Nre Habitatges:      
I.C.U.F.:  Població (2016): 58     

Contacte
Nom:       
Tel.:       

        
Temporalitat        

Mesos:        
        

Personal contractat per la urbanització:      
        

Dependència administrativa:     
        

Zones comunes de concentració de la població  Tipologia d'interfície: Intermix
Zones d'oci:        

        
Negocis relacionats amb la restauració:      

        
Zones escolars, culturals i esportives:      

        
Infraestructures contra incendis forestals

        

Àrea de baixa combustibilitat viaris accés:  Possibilitat de confinament planificat Si
No

        

Accés principal:   Possibilitat evacuació segura Si
No

        
Punts d'aigua accessibles per vehicles terrestres:     
        
Perímetre defensable: Si No     
        
Franja perimetral: Si No     
        
Pla D´Autoprotecció: Si No     

        
Punts d'aigua: Si No  Cartografia punts aigua

        
Potencialitat SIDEINFO: Si No     

Imatge 45 Fitxa Es Port des Canonge. Font: MEDIXXI GSA.

Terme Municipal de Calvià

Nucli Urbà    

Municipi Calvià     
        

Cens (2016) :  Nre Habitatges:      

I.C.U.F.:  Població (2016): 226
5

    

Contacte
Nom:       
Tel.:       

        
Temporalitat        

Mesos:        
        

Personal contractat per la urbanització:      
        

Dependència administrativa:     
        

Zones comunes de concentració de la població  Tipologia d'interfície: Intermix
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Zones d'oci:        
        

Negocis relacionats amb la restauració:      
        

Zones escolars, culturals i esportives:      
        

Infraestructures contra incendis forestals
        

Àrea de baixa combustibilitat viaris accés:  Possibilitat de confinament planificat Si
No

        

Accés principal:   Possibilitat evacuació segura Si
No

        
Punts d'aigua accessibles per vehicles terrestres:     
        
Perímetre defensable: Si No     
        
Franja perimetral: Si No     
        
Pla D´Autoprotecció: Si No     

        
Punts d'aigua: Si No  Cartografia punts aigua

        
Potencialitat SIDEINFO: Si No     

Imatge 46 Fitxa del nucli urbà de Calvià. Font: MEDIXXI GSA.

Terme Municipal d’Escorça

Nucli Urbanització Atalaia    

Municipi Calvià     
        

Cens (2016) :  Nre Habitatges:      
I.C.U.F.:  Població (2016): 8     

Contacte
Nom:       
Tel.:       

        
Temporalitat        

Mesos:        
        

Personal contractat per la urbanització:      
        

Dependència administrativa:     
        

Zones comunes de concentració de la població  Tipologia d'interfície: Intermix
Zones d'oci:        

        
Negocis relacionats amb la restauració:      

        
Zones escolars, culturals i esportives:      

        
Infraestructures contra incendis forestals

        

Àrea de baixa combustibilitat viaris accés:  Possibilitat de confinament planificat Si
No

        

Accés principal:   Possibilitat evacuació segura Si
No

        
Punts d'aigua accessibles per vehicles terrestres:     
        

Perímetre defensable: Si N
o

    

        

Franja perimetral: Si N
o     

        

Pla D´Autoprotecció: Si N
o

    

        

Punts d'aigua: Si N
o

 Cartografia punts aigua

        

Potencialitat SIDEINFO: Si N
o

    

Imatge 47 Fitxa Urbanització Atalaia. Font: MEDIXXI GSA.

Nucli Urbanització Hapinag    

Municipi Calvià     
        

Cens (2016) :  Nre Habitatges:      
I.C.U.F.:  Població (2016): 8     

Contacte
Nom:       
Tel.:       

        
Temporalitat        

Mesos:        

66



PLA COMARCAL DE DEFENSA CONTRA INCENDIS FORESTALS DE
LA  COMARCA DE PONENT

        
Personal contractat per la urbanització:      

        
Dependència administrativa:     

        
Zones comunes de concentració de la població  Tipologia d'interfície: Intermix
Zones d'oci:        

        
Negocis relacionats amb la restauració:      

        
Zones escolars, culturals i esportives:      

        
Infraestructures contra incendis forestals

        

Àrea de baixa combustibilitat viaris accés:  Possibilitat de confinament planificat Si
No

        

Accés principal:   Possibilitat evacuació segura Si
No

        
Punts d'aigua accessibles per vehicles terrestres:     
        

Perímetre defensable: Si N
o

    

        

Franja perimetral: Si N
o     

        

Pla D´Autoprotecció: Si N
o

    

        

Punts d'aigua: Si N
o

 Cartografia punts aigua

        

Potencialitat SIDEINFO: Si N
o

    

Imatge 48 Fitxa Urbanització Hapinag. Font: MEDIXXI GSA.

Nucli Urbanització Galatzó    

Municipi Calvià     
        

Cens (2016) :  Nre Habitatges:      
I.C.U.F.:  Població (2016): 25     

Contacte
Nom:       
Tel.:       

        
Temporalitat        

Mesos:        
        

Personal contractat per la urbanització:      
        

Dependència administrativa:     
        

Zones comunes de concentració de la població  Tipologia d'interfície: Intermix
Zones d'oci:        

        
Negocis relacionats amb la restauració:      

        
Zones escolars, culturals i esportives:      

        
Infraestructures contra incendis forestals

        

Àrea de baixa combustibilitat viaris accés:  Possibilitat de confinament planificat Si
No

        

Accés principal:   Possibilitat evacuació segura Si
No

        
Punts d'aigua accessibles per vehicles terrestres:     
        

Perímetre defensable: Si N
o     

        

Franja perimetral: Si N
o

    

        

Pla D´Autoprotecció: Si N
o     

        

Punts d'aigua: Si N
o  Cartografia punts aigua

        

Potencialitat SIDEINFO: Si N
o     

Imatge 49 Fitxa Urbanització Galatzó. Font: MEDIXXI GSA.

Nucli Son Font    
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Municipi Calvià     
        

Cens (2016) :  N° Habitatges:      
I.C.U.F.:  Població (2016): 306     

Contacte
Nom:       
Tel.:       

        
Temporalitat        

Mesos:        
        

Personal contractat per la urbanització:      
        

Dependència administrativa:     
        

Zones comunes de concentració de la població  Tipologia d'interfície: Intermix
Zones d'oci:        

        
Negocis relacionats amb la restauració:      

        
Zones escolars, culturals i esportives:      

        
Infraestructures contra incendis forestals

        

Àrea de baixa combustibilitat viaris accés:  Possibilitat de confinament planificat Si
No

        

Accés principal:   Possibilitat evacuació segura Si
No

        
Punts d'aigua accessibles per vehicles terrestres:     
        
Perímetre defensable: Si No     
        
Franja perimetral: Si No     
        
Pla D´Autoprotecció: Si No     

        
Punts d'aigua: Si No  Cartografia punts aigua

        
Potencialitat SIDEINFO: Si No     

Imatge 50 Fitxa Son Font. Font: MEDIXXI GSA.

Nucli Es Figueral    

Municipi Calvià     
        

Cens (2016) :  Nre Habitatges:      
I.C.U.F.:  Població (2016): 25     

Contacte
Nom:       
Tel.:       

        
Temporalitat        

Mesos:        
        

Personal contractat per la urbanització:      
        

Dependència administrativa:     
        

Zones comunes de concentració de la població  Tipologia d'interfície: Intermix
Zones d'oci:        

        
Negocis relacionats amb la restauració:      

        
Zones escolars, culturals i esportives:      

        
Infraestructures contra incendis forestals

        

Àrea de baixa combustibilitat viaris accés:  Possibilitat de confinament planificat Si
No

        

Accés principal:   Possibilitat evacuació segura Si
No

        
Punts d'aigua accessibles per vehicles terrestres:     
        
Perímetre defensable: Si No     
        
Franja perimetral: Si No     
        
Pla D´Autoprotecció: Si No     

        
Punts d'aigua: Si No  Cartografia punts aigua

        
Potencialitat SIDEINFO: Si No     

Imatge 51 Fitxa Es Figueral. Font: MEDIXXI GSA.

Nucli Las Abubillas    
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Municipi Calvià     
        

Cens (2016) :  Nre Habitatges:      
I.C.U.F.:  Població (2016): 25     

Contacte
Nom:       
Tel.:       

        
Temporalitat        

Mesos:        
        

Personal contractat per la urbanització:      
        

Dependència administrativa:     
        

Zones comunes de concentració de la població  Tipologia d'interfície: Intermix
Zones d'oci:        

        
Negocis relacionats amb la restauració:      

        
Zones escolars, culturals i esportives:      

        
Infraestructures contra incendis forestals

        

Àrea de baixa combustibilitat viaris accés:  Possibilitat de confinament planificat Si
No

        

Accés principal:   Possibilitat evacuació segura Si
No

        
Punts d'aigua accessibles per vehicles terrestres:     
        
Perímetre defensable: Si No     
        
Franja perimetral: Si No     
        
Pla D´Autoprotecció: Si No     

        
Punts d'aigua: Si No  Cartografia punts aigua

        
Potencialitat SIDEINFO: Si No     

Imatge 52 Fitxa de Las Abubillas. Font: MEDIXXI GSA.

Nucli Ses Penyes Rotges    
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Municipi Calvià     
        

Cens (2016) :  Nre Habitatges:      
I.C.U.F.:  Població (2016): 25     

Contacte
Nom:       
Tel.:       

        
Temporalitat        

Mesos:        
        

Personal contractat per la urbanització:      
        

Dependència administrativa:     
        

Zones comunes de concentració de la població  Tipologia d'interfície: Intermix
Zones d'oci:        

        
Negocis relacionats amb la restauració:      

        
Zones escolars, culturals i esportives:      

        
Infraestructures contra incendis forestals

        

Àrea de baixa combustibilitat viaris accés:  Possibilitat de confinament planificat Si
No

        

Accés principal:   Possibilitat evacuació segura Si
No

        
Punts d'aigua accessibles per vehicles terrestres:     
        

Perímetre defensable: Si N
o

    

        

Franja perimetral: Si N
o     

        

Pla D´Autoprotecció: Si N
o

    

        

Punts d'aigua: Si N
o

 Cartografia punts aigua

        

Potencialitat SIDEINFO: Si N
o

    

Imatge 53 Fitxa de Ses Penyes Rotges. Font: MEDIXXI GSA.

Nucli Costa d'en Blanes    

Municipi Calvià     
        

Cens (2016) :  Nre Habitatges:      

I.C.U.F.:  Població (2016): 202
7     

Contacte
Nom:       
Tel.:       

        
Temporalitat        

Mesos:        
        

Personal contractat per la urbanització:      
        

Dependència administrativa:     
        

Zones comunes de concentració de la població  Tipologia d'interfície :Intermix
Zones d'oci:        

        
Negocis relacionats amb la restauració:      

        
Zones escolars, culturals i esportives:      

        
Infraestructures contra incendis forestals

        

Àrea de baixa combustibilitat viaris accés:  Possibilitat de confinament planificat Si
No

        

Accés principal:   Possibilitat evacuació segura Si
No

        
Punts d'aigua accessibles per vehicles terrestres:     
        
Perímetre defensable: Si No     
        
Franja perimetral: Si No     
        
Pla D´Autoprotecció: Si No     

        
Punts d'aigua: Si No  Cartografia punts aigua

        
Potencialitat SIDEINFO: Si No     
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Imatge 54 Fitxa Costa d'en Blanes. Font: MEDIXXI GSA.

Nucli El Toro    

Municipi Calvià     
        

Cens (2016) :  Nre Habitatges:      
I.C.U.F.:  Població (2016): 2424     

Contacte
Nom:       
Tel.:       

        
Temporalitat        

Mesos:        
        

Personal contractat per la urbanització:      
        

Dependència administrativa:     
        

Zones comunes de concentració de la població  Tipologia d'interfície: Intermix
Zones d'oci:        

        
Negocis relacionats amb la restauració:      

        
Zones escolars, culturals i esportives:      

        
Infraestructures contra incendis forestals

        

Àrea de baixa combustibilitat viaris accés:  Possibilitat de confinament planificat Si
No

        

Accés principal:   Possibilitat evacuació segura Si
No

        
Punts d'aigua accessibles per vehicles terrestres:     
        
Perímetre defensable: Si No     
        
Franja perimetral: Si No     
        
Pla D´Autoprotecció: Si No     

        
Punts d'aigua: Si No  Cartografia punts aigua

        
Potencialitat SIDEINFO: Si No     

Imatge 55 Fitxa El Toro. Font: MEDIXXI GSA.

Nucli Sol de Mallorca    

Municipi Calvià     
        

Cens (2016) :  Nre Habitatges:      

I.C.U.F.:  Població (2016): 70
3     

Contacte
Nom:       
Tel.:       

        
Temporalitat        

Mesos:        
        

Personal contractat per la urbanització:      
        

Dependència administrativa:     
        

Zones comunes de concentració de la població  Tipologia d'interfície: Intermix
Zones d'oci:        

        
Negocis relacionats amb la restauració:      

        
Zones escolars, culturals i esportives:      

        
Infraestructures contra incendis forestals

        

Àrea de baixa combustibilitat viaris accés:  Possibilitat de confinament planificat Si
No

        

Accés principal:   Possibilitat evacuació segura Si
No

        
Punts d'aigua accessibles per vehicles terrestres:     
        
Perímetre defensable: Si No     
        
Franja perimetral: Si No     
        
Pla D´Autoprotecció: Si No     

        
Punts d'aigua: Si No  Cartografia punts aigua
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Potencialitat SIDEINFO: Si No     

Imatge 56 Fitxa Sol de Mallorca. Font: MEDIXXI GSA.

Nucli Santa Ponça    

Municipi Calvià     
        

Cens (2016) :  Nre Habitatges:      

I.C.U.F.:  Població (2016): 1141
8     

Contacte
Nom:       
Tel.:       

        
Temporalitat        

Mesos:        
        

Personal contractat per la urbanització:      
        

Dependència administrativa:     
        

Zones comunes de concentració de la població  Tipologia d'interfície: Intermix
Zones d'oci:        

        
Negocis relacionats amb la restauració:      

        
Zones escolars, culturals i esportives:      

        
Infraestructures contra incendis forestals

        

Àrea de baixa combustibilitat viaris accés:  Possibilitat de confinament planificat Si
No

        

Accés principal:   Possibilitat evacuació segura Si
No

        
Punts d'aigua accessibles per vehicles terrestres:     
        
Perímetre defensable: Si No     
        
Franja perimetral: Si No     
        
Pla D´Autoprotecció: Si No     

        
Punts d'aigua: Si No  Cartografia punts aigua

        
Potencialitat SIDEINFO: Si No     

Imatge 57 Fitxa del nucli de Santa Ponça. Font: MEDIXXI GSA.

Terme Municipal de Campanet

Nucli Son Ferrer    

Municipi Calvià     
        

Cens (2016) :  Nre Habitatges:      
I.C.U.F.:  Població (2016): 5883     

Contacte
Nom:       
Tel.:       

        
Temporalitat        

Mesos:        
        

Personal contractat per la urbanització:      
        

Dependència administrativa:     
        

Zones comunes de concentració de la població  Tipologia d'interfície: Intermix
Zones d'oci:        

        
Negocis relacionats amb la restauració:      

        
Zones escolars, culturals i esportives:      

        
Infraestructures contra incendis forestals

        

Àrea de baixa combustibilitat viaris accés:  Possibilitat de confinament planificat Si
No

        

Accés principal:   Possibilitat evacuació segura Si
No

        
Punts d'aigua accessibles per vehicles terrestres:     
        
Perímetre defensable: Si No     
        
Franja perimetral: Si No     
        
Pla D´Autoprotecció: Si No     
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Punts d'aigua: Si No  Cartografia punts aigua
        

Potencialitat SIDEINFO: Si No     

Imatge 58 Fitxa del nucli Son Ferrer. Font: MEDIXXI GSA

Nucli Castell de Bendinat    

Municipi Calvià     
        

Cens (2016) :  N° Habitatges:      

I.C.U.F.:  Població (2016): 53
9     

Contacte
Nom:       
Tel.:       

        
Temporalitat        

Mesos:        
        

Personal contractat per la urbanització:      
        

Dependència administrativa:     
        

Zones comunes de concentració de la població  Tipologia d'interfície: Intermix
Zones d'oci:        

        
Negocis relacionats amb la restauració:      

        
Zones escolars, culturals i esportives:      

        
Infraestructures contra incendis forestals

        

Àrea de baixa combustibilitat viaris accés:  Possibilitat de confinament planificat Si
No

        

Accés principal:   Possibilitat evacuació segura Si
No

        
Punts d'aigua accessibles per vehicles terrestres:     
        
Perímetre defensable: Si No     
        
Franja perimetral: Si No     
        
Pla D´Autoprotecció: Si No     

        
Punts d'aigua: Si No  Cartografia punts aigua

        
Potencialitat SIDEINFO: Si No     

Imatge 59 Fitxa del nucli Castell de Bendinat. Font: MEDIXXI GSA

Terme Municipal de Sa Pobla

Nucli Costa de la Calma    

Municipi Calvià     
        

Cens (2016) :  Nre Habitatges:      
I.C.U.F.:  Població (2016): 1672     

Contacte
Nom:       
Tel.:       

        
Temporalitat        

Mesos:        
        

Personal contractat per la urbanització:      
        

Dependència administrativa:     
        

Zones comunes de concentració de la població  Tipologia d'interfície: Intermix
Zones d'oci:        

        
Negocis relacionats amb la restauració:      

        
Zones escolars, culturals i esportives:      

        
Infraestructures contra incendis forestals

        

Àrea de baixa combustibilitat viaris accés:  Possibilitat de confinament planificat Si
No

        

Accés principal:   Possibilitat evacuació segura Si
No

        
Punts d'aigua accessibles per vehicles terrestres:     
        
Perímetre defensable: Si No     
        
Franja perimetral: Si No     
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Pla D´Autoprotecció: Si No     
        

Punts d'aigua: Si No  Cartografia punts aigua
        

Potencialitat SIDEINFO: Si No     

Imatge 60 Fitxa del nucli Costa de la Calma. Font: MEDIXXI GSA

Terme Municipal de Selva

Nucli Galatzó    

Municipi Selva     
        

Cens (2016) :  Nre Habitatges:      
I.C.U.F.:  Població (2016):     

Contacte
Nom:       
Tel.:       

        
Temporalitat        

Mesos:        
        

Personal contractat per la urbanització:      
        

Dependència administrativa:     
        

Zones comunes de concentració de la població  Tipologia d'interfície: Intermix
Zones d'oci:        

        
Negocis relacionats amb la restauració:      

        
Zones escolars, culturals i esportives:      

        
Infraestructures contra incendis forestals

        

Àrea de baixa combustibilitat viaris accés:  Possibilitat de confinament planificat Si
No

        

Accés principal:   Possibilitat evacuació segura Si
No

        
Punts d'aigua accessibles per vehicles terrestres:     
        
Perímetre defensable: Si No     
        
Franja perimetral: Si No     

        
Pla D´Autoprotecció: Si No     

        
Punts d'aigua: Si No  Cartografia punts aigua

        
Potencialitat SIDEINFO: Si No     

Imatge 61 Fitxa del nucli Galatzó. Font: MEDIXXI GSA

Nucli Portals Nous    

Municipi Calvià     
        

Cens (2016) :  Nre Habitatges:      

I.C.U.F.:  Població (2016): 267
6

    

Contacte
Nom:       
Tel.:       

        
Temporalitat        

Mesos:        
        

Personal contractat per la urbanització:      
        

Dependència administrativa:     
        

Zones comunes de concentració de la població  Tipologia d'interfície: Intermix
Zones d'oci:        

        
Negocis relacionats amb la restauració:      

        
Zones escolars, culturals i esportives:      

        
Infraestructures contra incendis forestals

        

Àrea de baixa combustibilitat viaris accés:  Possibilitat de confinament planificat Si
No

        

Accés principal:   Possibilitat evacuació segura Si
No

        
Punts d'aigua accessibles per vehicles terrestres:     
        
Perímetre defensable: Si No     
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Franja perimetral: Si No     
        
Pla D´Autoprotecció: Si No     

        
Punts d'aigua: Si No  Cartografia punts aigua

        
Potencialitat SIDEINFO: Si No     

Imatge 62 Fitxa del nucli de Portals Nous. Font: MEDIXXI GSA

Nucli Es Capdellà    

Municipi Calvià     
        

Cens (2016) :  Nre Habitatges:      
I.C.U.F.:  Població (2016): 939     

Contacte
Nom:       
Tel.:       

        
Temporalitat        

Mesos:        
        

Personal contractat per la urbanització:      
        

Dependència administrativa:     
        

Zones comunes de concentració de la població  Tipologia d'interfície: Intermix
Zones d'oci:        

        
Negocis relacionats amb la restauració:      

        
Zones escolars, culturals i esportives:      

        
Infraestructures contra incendis forestals

        

Àrea de baixa combustibilitat viaris accés:  Possibilitat de confinament planificat Si
No

        

Accés principal:   Possibilitat evacuació segura Si
No

        
Punts d'aigua accessibles per vehicles terrestres:     
        

Perímetre defensable: Si No     
        
Franja perimetral: Si No     
        
Pla D´Autoprotecció: Si No     

        
Punts d'aigua: Si No  Cartografia punts aigua

        
Potencialitat SIDEINFO: Si No     

Imatge 63  Fitxa del nucli Es Capdellà. Font: MEDIXXI GSA

Nucli Peguera    

Municipi Calvià     
        

Cens (2016) :  Nre Habitatges:      
I.C.U.F.:  Població (2016): 3953     

Contacte
Nom:       
Tel.:       

        
Temporalitat        

Mesos:        
        

Personal contractat per la urbanització:      
        

Dependència administrativa:     
        

Zones comunes de concentració de la població  Tipologia d'interfície: Intermix
Zones d'oci:        

        
Negocis relacionats amb la restauració:      

        
Zones escolars, culturals i esportives:      

        
Infraestructures contra incendis forestals

        

Àrea de baixa combustibilitat viaris accés:  Possibilitat de confinament planificat Si
No

        

Accés principal:   Possibilitat evacuació segura Si
No

        
Punts d'aigua accessibles per vehicles terrestres:     
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Perímetre defensable: Si No     
        
Franja perimetral: Si No     
        
Pla D´Autoprotecció: Si No     

        
Punts d'aigua: Si No  Cartografia punts aigua

        
Potencialitat SIDEINFO: Si No     

Imatge 64 Fitxa del nucli Peguera. Font: MEDIXXI GSA

Nucli Sa Porrassa    

Municipi Calvià     
        

Cens (2016) :  Nre Habitatges:      
I.C.U.F.:  Població (2016): 124     

Contacte
Nom:       
Tel.:       

        
Temporalitat        

Mesos:        
        

Personal contractat per la urbanització:      
        

Dependència administrativa:     
        

Zones comunes de concentració de la població  Tipologia d'interfície: Intermix
Zones d'oci:        

        
Negocis relacionats amb la restauració:      

        
Zones escolars, culturals i esportives:      

        
Infraestructures contra incendis forestals

        

Àrea de baixa combustibilitat viaris accés:  Possibilitat de confinament planificat Si
No

        

Accés principal:   Possibilitat evacuació segura Si
No

        

Punts d'aigua accessibles per vehicles terrestres:     
        
Perímetre defensable: Si No     
        
Franja perimetral: Si No     
        
Pla D´Autoprotecció: Si No     

        
Punts d'aigua: Si No  Cartografia punts aigua

        
Potencialitat SIDEINFO: Si No     

Imatge 65 Fitxa del nucli urbà de Sa Porrassa. Font: MEDIXXI GSA

Nucli Peguera    

Municipi Calvià     
        

Cens (2016) :  Nre Habitatges:      
I.C.U.F.:  Població (2016): 3953     

Contacte
Nom:       
Tel.:       

        
Temporalitat        

Mesos:        
        

Personal contractat per la urbanització:      
        

Dependència administrativa:     
        

Zones comunes de concentració de la població  Tipologia d'interfície: Intermix
Zones d'oci:        

        
Negocis relacionats amb la restauració:      

        
Zones escolars, culturals i esportives:      

        
Infraestructures contra incendis forestals

        

Àrea de baixa combustibilitat viaris accés:  Possibilitat de confinament planificat Si
No

        

Accés principal:   Possibilitat evacuació segura Si
No
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Punts d'aigua accessibles per vehicles terrestres:     
        
Perímetre defensable: Si No     
        
Franja perimetral: Si No     
        
Pla D´Autoprotecció: Si No     

        
Punts d'aigua: Si No  Cartografia punts aigua

        
Potencialitat SIDEINFO: Si No     

Imatge 66 Fitxa del nucli urbà de Peguera. Font: MEDIXXI GSA

Nucli Badia de Palma    

Municipi Calvià     
        

Cens (2016) :  Nre Habitatges:      
I.C.U.F.:  Població (2016): 898     

Contacte
Nom:       
Tel.:       

        
Temporalitat        

Mesos:        
        

Personal contractat per la urbanització:      
        

Dependència administrativa:     
        

Zones comunes de concentració de la població  Tipologia d'interfície: Intermix
Zones d'oci:        

        
Negocis relacionats amb la restauració:      

        
Zones escolars, culturals i esportives:      

        
Infraestructures contra incendis forestals

        

Àrea de baixa combustibilitat viaris accés:  Possibilitat de confinament planificat Si
No

        
Accés principal:   Possibilitat evacuació segura Si

No
        

Punts d'aigua accessibles per vehicles terrestres:     
        
Perímetre defensable: Si No     
        
Franja perimetral: Si No     
        
Pla D´Autoprotecció: Si No     

        
Punts d'aigua: Si No  Cartografia punts aigua

        
Potencialitat SIDEINFO: Si No     

Imatge 67 Fitxa Badia de Palma. Font: MEDIXXI GSA

Nucli Palmanova    

Municipi Calvià     
        

Cens (2016) :  Nre Habitatges:      
I.C.U.F.:  Població (2016): 7003     

Contacte
Nom:       
Tel.:       

        
Temporalitat        

Mesos:        
        

Personal contractat per la urbanització:      
        

Dependència administrativa:     
        

Zones comunes de concentració de la població  Tipologia d'interfície: Intermix
Zones d'oci:        

        
Negocis relacionats amb la restauració:      

        
Zones escolars, culturals i esportives:      

        
Infraestructures contra incendis forestals

        

Àrea de baixa combustibilitat viaris accés:  Possibilitat de confinament planificat Si
No
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Accés principal:   Possibilitat evacuació segura Si
No

        
Punts d'aigua accessibles per vehicles terrestres:     
        
Perímetre defensable: Si No     
        
Franja perimetral: Si No     
        
Pla D´Autoprotecció: Si No     

        
Punts d'aigua: Si No  Cartografia punts aigua

        
Potencialitat SIDEINFO: Si No     

Imatge 68 Fitxa del nucli Palmanova. Font: MEDIXXI GSA

Nucli Magaluf    

Municipi Calvià     
        

Cens (2016) :  Nre Habitatges:      
I.C.U.F.:  Població (2016): 4397     

Contacte
Nom:       
Tel.:       

        
Temporalitat        

Mesos:        
        

Personal contractat per la urbanització:      
        

Dependència administrativa:     
        

Zones comunes de concentració de la població  Tipologia d'interfície: Intermix
Zones d'oci:        

        
Negocis relacionats amb la restauració:      

        
Zones escolars, culturals i esportives:      

        
Infraestructures contra incendis forestals

        

Àrea de baixa combustibilitat viaris accés:  Possibilitat de confinament planificat Si
No

        

Accés principal:   Possibilitat evacuació segura Si
No

        
Punts d'aigua accessibles per vehicles terrestres:     
        
Perímetre defensable: Si No     
        
Franja perimetral: Si No     
        
Pla D´Autoprotecció: Si No     

        
Punts d'aigua: Si No  Cartografia punts aigua

        
Potencialitat SIDEINFO: Si No     

Imatge 69 Fitxa del nucli Magaluf. Font: MEDIXXI GSA

Nucli Cas Catalá-Ses Illetes    

Municipi Calvià     
        

Cens (2016) :  Nre Habitatges:      
I.C.U.F.:  Població (2016): 3516     

Contacte
Nom:       
Tel.:       

        
Temporalitat        

Mesos:        
        

Personal contractat per la urbanització:      
        

Dependència administrativa:     
        

Zones comunes de concentració de la població  Tipologia d'interfície: Intermix
Zones d'oci:        

        
Negocis relacionats amb la restauració:      

        
Zones escolars, culturals i esportives:      

        
Infraestructures contra incendis forestals

        
Àrea de baixa combustibilitat viaris accés:  Possibilitat de confinament planificat Si
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No
        

Accés principal:   Possibilitat evacuació segura Si
No

        
Punts d'aigua accessibles per vehicles terrestres:     
        
Perímetre defensable: Si No     
        
Franja perimetral: Si No     
        
Pla D´Autoprotecció: Si No     

        
Punts d'aigua: Si No  Cartografia punts aigua

        
Potencialitat SIDEINFO: Si No     

Imatge 70 Fitxa del nucli Cas Catalá-Ses Illetes. Font: MEDIXXI GSA

Terme Municipal d’Esporles

Nucli Urbà    

Municipi Esporles     
        

Cens (2016) :  Nre Habitatges:      
I.C.U.F.:  Població (2016): 3820     

Contacte
Nom:       
Tel.:       

        
Temporalitat        

Mesos:        
        

Personal contractat per la urbanització:      
        

Dependència administrativa:     
        

Zones comunes de concentració de la població  Tipologia d'interfície: Intermix
Zones d'oci:        

        
Negocis relacionats amb la restauració:      

        
Zones escolars, culturals i esportives:      

        
Infraestructures contra incendis forestals

        

Àrea de baixa combustibilitat viaris accés:  Possibilitat de confinament planificat Si
No

        

Accés principal:   Possibilitat evacuació segura Si
No

        
Punts d'aigua accessibles per vehicles terrestres:     
        
Perímetre defensable: Si No     
        
Franja perimetral: Si No     
        
Pla D´Autoprotecció: Si No     

        
Punts d'aigua: Si No  Cartografia punts aigua

        
Potencialitat SIDEINFO: Si No     

Imatge 71 Fitxa del nucli urbà d’ Esporles. Font: MEDIXXI GSA

Nucli S' Esgleieta    

Municipi Esporles     
        

Cens (2016) :  Nre Habitatges:      
I.C.U.F.:  Població (2016): 42     

Contacte
Nom:       
Tel.:       

        
Temporalitat        

Mesos:        
        

Personal contractat per la urbanització:      
        

Dependència administrativa:     
        

Zones comunes de concentració de la població  Tipologia d'interfície: Intermix
Zones d'oci:        

        
Negocis relacionats amb la restauració:      

        
Zones escolars, culturals i esportives:      
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Infraestructures contra incendis forestals
        

Àrea de baixa combustibilitat viaris accés:  Possibilitat de confinament planificat Si
No

        

Accés principal:   Possibilitat evacuació segura Si
No

        
Punts d'aigua accessibles per vehicles terrestres:     
        
Perímetre defensable: Si No     
        
Franja perimetral: Si No     
        
Pla D´Autoprotecció: Si No     

        
Punts d'aigua: Si No  Cartografia punts aigua

        
Potencialitat SIDEINFO: Si No     

Imatge 72 Fitxa del nucli S' Esgleieta. Font: MEDIXXI GSA

Nucli Es Verger    

Municipi Esporles     
        

Cens (2016) :  Nre Habitatges:      
I.C.U.F.:  Població (2016): 659     

Contacte
Nom:       
Tel.:       

        
Temporalitat        

Mesos:        
        

Personal contractat per la urbanització:      
        

Dependència administrativa:     
        

Zones comunes de concentració de la població  Tipologia d'interfície: Intermix
Zones d'oci:        

        
Negocis relacionats amb la restauració:      

        
Zones escolars, culturals i esportives:      

        
Infraestructures contra incendis forestals

        

Àrea de baixa combustibilitat viaris accés:  Possibilitat de confinament planificat Si
No

        

Accés principal:   Possibilitat evacuació segura Si
No

        
Punts d'aigua accessibles per vehicles terrestres:     
        
Perímetre defensable: Si No     
        
Franja perimetral: Si No     
        
Pla D´Autoprotecció: Si No     

        
Punts d'aigua: Si No  Cartografia punts aigua

        
Potencialitat SIDEINFO: Si No     

Imatge 73 Fitxa del nucli Es Verger. Font: MEDIXXI GSA

Nucli Son Comes    

Municipi Esporles     
        

Cens (2016) :  Nre Habitatges:      
I.C.U.F.:  Població (2016): 659     

Contacte
Nom:       
Tel.:       

        
Temporalitat        

Mesos:        
        

Personal contractat per la urbanització:      
        

Dependència administrativa:     
        

Zones comunes de concentració de la població  Tipologia d'interfície: Intermix
Zones d'oci:        

        
Negocis relacionats amb la restauració:      
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Zones escolars, culturals i esportives:      
        

Infraestructures contra incendis forestals
        

Àrea de baixa combustibilitat viaris accés:  Possibilitat de confinament planificat Si
No

        

Accés principal:   Possibilitat evacuació segura Si
No

        
Punts d'aigua accessibles per vehicles terrestres:     
        
Perímetre defensable: Si No     
        
Franja perimetral: Si No     
        
Pla D´Autoprotecció: Si No     

        
Punts d'aigua: Si No  Cartografia punts aigua

        
Potencialitat SIDEINFO: Si No     

Imatge 74 Fitxa del nucli Son Comes. Font: MEDIXXI GSA

Nucli Son Cabaspre    

Municipi Esporles     
        

Cens (2016) :  Nre Habitatges:      
I.C.U.F.:  Població (2016): 3953     

Contacte
Nom:       
Tel.:       

        
Temporalitat        

Mesos:        
        

Personal contractat per la urbanització:      
        

Dependència administrativa:     
        

Zones comunes de concentració de la població  Tipologia d'interfície: Intermix
Zones d'oci:        

        
Negocis relacionats amb la restauració:      

        
Zones escolars, culturals i esportives:      

        
Infraestructures contra incendis forestals

        

Àrea de baixa combustibilitat viaris accés:  Possibilitat de confinament planificat Si
No

        

Accés principal:   Possibilitat evacuació segura Si
No

        
Punts d'aigua accessibles per vehicles terrestres:     
        
Perímetre defensable: Si No     
        
Franja perimetral: Si No     
        
Pla D´Autoprotecció: Si No     

        
Punts d'aigua: Si No  Cartografia punts aigua

        
Potencialitat SIDEINFO: Si No     

Imatge 75 Fitxa del nucli Son Cabaspre. Font: MEDIXXI GSA

Nucli Can Roses    

Municipi Esporles     
        

Cens (2016) :  Nre Habitatges:      
I.C.U.F.:  Població (2016): 435     

Contacte
Nom:       
Tel.:       

        
Temporalitat        

Mesos:        
        

Personal contractat per la urbanització:      
        

Dependència administrativa:     
        

Zones comunes de concentració de la població  Tipologia d'interfície: Intermix
Zones d'oci:        
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Negocis relacionats amb la restauració:      
        

Zones escolars, culturals i esportives:      
        

Infraestructures contra incendis forestals
        

Àrea de baixa combustibilitat viaris accés:  Possibilitat de confinament planificat Si
No

        

Accés principal:   Possibilitat evacuació segura Si
No

        
Punts d'aigua accessibles per vehicles terrestres:     
        
Perímetre defensable: Si No     
        
Franja perimetral: Si No     
        
Pla D´Autoprotecció: Si No     

        
Punts d'aigua: Si No  Cartografia punts aigua

        
Potencialitat SIDEINFO: Si No     

Imatge 76 Fitxa del nucli Can Roses. Font: MEDIXXI GSA

Nucli Urbà    

Municipi Estellencs     
        

Cens (2016) :  Nre Habitatges:      
I.C.U.F.:  Població (2016): 435     

Contacte
Nom:       
Tel.:       

        
Temporalitat        

Mesos:        
        

Personal contractat per la urbanització:      
        

Dependència administrativa:     
        

Zones comunes de concentració de la població  Tipologia d'interfície: Intermix
Zones d'oci:        

        

Negocis relacionats amb la restauració:      
        

Zones escolars, culturals i esportives:      
        

Infraestructures contra incendis forestals
        

Àrea de baixa combustibilitat viaris accés:  Possibilitat de confinament planificat Si
No

        

Accés principal:   Possibilitat evacuació segura Si
No

        
Punts d'aigua accessibles per vehicles terrestres:     
        
Perímetre defensable: Si No     
        
Franja perimetral: Si No     
        
Pla D´Autoprotecció: Si No     

        
Punts d'aigua: Si No  Cartografia punts aigua

        
Potencialitat SIDEINFO: Si No     

Imatge 77 Fitxa del nucli urbà d’ Estellencs. Font: MEDIXXI GSA

Terme Municipal de Palma

Nucli Son Anglada    

Municipi Palma     
        

Cens (2016) :  Nre Habitatges:      
I.C.U.F.:  Població (2016): 569     

Contacte
Nom:       
Tel.:       

        
Temporalitat        

Mesos:        
        

Personal contractat per la urbanització:      
        

Dependència administrativa:     
        

Zones comunes de concentració de la població  Tipologia d'interfície: Intermix
Zones d'oci:        

        

82



PLA COMARCAL DE DEFENSA CONTRA INCENDIS FORESTALS DE
LA  COMARCA DE PONENT

Negocis relacionats amb la restauració:      
        

Zones escolars, culturals i esportives:      
        

Infraestructures contra incendis forestals
        

Àrea de baixa combustibilitat viaris accés:  Possibilitat de confinament planificat Si
No

        

Accés principal:   Possibilitat evacuació segura Si
No

        
Punts d'aigua accessibles per vehicles terrestres:     
        
Perímetre defensable: Si No     
        
Franja perimetral: Si No     
        
Pla D´Autoprotecció: Si No     

        
Punts d'aigua: Si No  Cartografia punts aigua

        
Potencialitat SIDEINFO: Si No     

Imatge 78 Fitxa del nucli Son Anglada. Font: MEDIXXI GSA

Nucli Parc Bit    

Municipi Palma     
        

Cens (2016) :  Nre Habitatges:      
I.C.U.F.:  Població (2016): 285     

Contacte
Nom:       
Tel.:       

        
Temporalitat        

Mesos:        
        

Personal contractat per la urbanització:      
        

Dependència administrativa:     
        

Zones comunes de concentració de la població  Tipologia d'interfície: Intermix
Zones d'oci:        

        
Negocis relacionats amb la restauració:      

        
Zones escolars, culturals i esportives:      

        
Infraestructures contra incendis forestals

        

Àrea de baixa combustibilitat viaris accés:  Possibilitat de confinament planificat Si
No

        

Accés principal:   Possibilitat evacuació segura Si
No

        
Punts d'aigua accessibles per vehicles terrestres:     
        
Perímetre defensable: Si No     
        
Franja perimetral: Si No     
        
Pla D´Autoprotecció: Si No     

        
Punts d'aigua: Si No  Cartografia punts aigua

        
Potencialitat SIDEINFO: Si No     

Imatge 79 Fitxa del nucli Parc Bit. Font: MEDIXXI GSA

Nucli Es Secar de la Real    

Municipi Palma     
        

Cens (2016) :  Nre Habitatges:      
I.C.U.F.:  Població (2016): 2947     

Contacte
Nom:       
Tel.:       

        
Temporalitat        

Mesos:        
        

Personal contractat per la urbanització:      
        

Dependència administrativa:     
        

Zones comunes de concentració de la població  Tipologia d'interfície: Intermix
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Zones d'oci:        
        

Negocis relacionats amb la restauració:      
        

Zones escolars, culturals i esportives:      
        

Infraestructures contra incendis forestals
        

Àrea de baixa combustibilitat viaris accés:  Possibilitat de confinament planificat Si
No

        

Accés principal:   Possibilitat evacuació segura Si
No

        
Punts d'aigua accessibles per vehicles terrestres:     
        
Perímetre defensable: Si No     
        
Franja perimetral: Si No     
        
Pla D´Autoprotecció: Si No     

        
Punts d'aigua: Si No  Cartografia punts aigua

        
Potencialitat SIDEINFO: Si No     

Imatge 80 Fitxa del nucli Es Secar de la Real. Font: MEDIXXI GSA

Nucli El Pinaret    

Municipi Palma     
        

Cens (2016) :  Nre Habitatges:      
I.C.U.F.:  Població (2016): 108     

Contacte
Nom:       
Tel.:       

        
Temporalitat        

Mesos:        
        

Personal contractat per la urbanització:      
        

Dependència administrativa:     
        

Zones comunes de concentració de la població  Tipologia d'interfície: Intermix

Zones d'oci:        
        

Negocis relacionats amb la restauració:      
        

Zones escolars, culturals i esportives:      
        

Infraestructures contra incendis forestals
        

Àrea de baixa combustibilitat viaris accés:  Possibilitat de confinament planificat Si
No

        

Accés principal:   Possibilitat evacuació segura Si
No

        
Punts d'aigua accessibles per vehicles terrestres:     
        
Perímetre defensable: Si No     
        
Franja perimetral: Si No     
        
Pla D´Autoprotecció: Si No     

        
Punts d'aigua: Si No  Cartografia punts aigua

        
Potencialitat SIDEINFO: Si No     

Imatge 81 Fitxa del nucli El Pinaret. Font: MEDIXXI GSA

Nucli Can Moreno    

Municipi Palma     
        

Cens (2016) :  Nre Habitatges:      
I.C.U.F.:  Població (2016):     

Contacte
Nom:       
Tel.:       

        
Temporalitat        

Mesos:        
        

Personal contractat per la urbanització:      
        

Dependència administrativa:     
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Zones comunes de concentració de la població  Tipologia d'interfície: Intermix
Zones d'oci:        

        
Negocis relacionats amb la restauració:      

        
Zones escolars, culturals i esportives:      

        
Infraestructures contra incendis forestals

        

Àrea de baixa combustibilitat viaris accés:  Possibilitat de confinament planificat Si
No

        

Accés principal:   Possibilitat evacuació segura Si
No

        
Punts d'aigua accessibles per vehicles terrestres:     
        
Perímetre defensable: Si No     
        
Franja perimetral: Si No     
        
Pla D´Autoprotecció: Si No     

        
Punts d'aigua: Si No  Cartografia punts aigua

        
Potencialitat SIDEINFO: Si No     

Imatge 82 Fitxa del nucli Can Moreno. Font: MEDIXXI GSA

Nucli Sant Agustí    

Municipi Palma     
        

Cens (2016) :  Nre Habitatges:      

I.C.U.F.:  Població (2016): 1534
4

    

Contacte
Nom:       
Tel.:       

        
Temporalitat        

Mesos:        
        

Personal contractat per la urbanització:      
        

Dependència administrativa:     
        

Zones comunes de concentració de la població  Tipologia d'interfície: Intermix
Zones d'oci:        

        
Negocis relacionats amb la restauració:      

        
Zones escolars, culturals i esportives:      

        
Infraestructures contra incendis forestals

        

Àrea de baixa combustibilitat viaris accés:  Possibilitat de confinament planificat Si
No

        

Accés principal:   Possibilitat evacuació segura Si
No

        
Punts d'aigua accessibles per vehicles terrestres:     
        
Perímetre defensable: Si No     
        
Franja perimetral: Si No     
        
Pla D´Autoprotecció: Si No     

        
Punts d'aigua: Si No  Cartografia punts aigua

        
Potencialitat SIDEINFO: Si No     

Imatge 83 Fitxa del nucli Sant Agustí.  Font: MEDIXXI GSA

Nucli Son Serra Perera    

Municipi Palma     
        

Cens (2016) :  Nre Habitatges:      
I.C.U.F.:  Població (2016): 742     

Contacte
Nom:       
Tel.:       

        
Temporalitat        

Mesos:        
        

Personal contractat per la urbanització:      
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Dependència administrativa:     

        
Zones comunes de concentració de la població  Tipologia d'interfície: Intermix
Zones d'oci:        

        
Negocis relacionats amb la restauració:      

        
Zones escolars, culturals i esportives:      

        
Infraestructures contra incendis forestals

        

Àrea de baixa combustibilitat viaris accés:  Possibilitat de confinament planificat Si
No

        

Accés principal:   Possibilitat evacuació segura Si
No

        
Punts d'aigua accessibles per vehicles terrestres:     
        
Perímetre defensable: Si No     
        
Franja perimetral: Si No     
        
Pla D´Autoprotecció: Si No     

        
Punts d'aigua: Si No  Cartografia punts aigua

        
Potencialitat SIDEINFO: Si No     

Imatge 84 Fitxa del nucli Son Serra Perera. Font: MEDIXXI GSA

Nucli Son Riera    

Municipi Palma     
        

Cens (2016) :  Nre Habitatges:      
I.C.U.F.:  Població (2016):     

Contacte
Nom:       
Tel.:       

        
Temporalitat        

Mesos:        
        

Personal contractat per la urbanització:      
        

Dependència administrativa:     
        

Zones comunes de concentració de la població  Tipologia d'interfície: Intermix
Zones d'oci:        

        
Negocis relacionats amb la restauració:      

        
Zones escolars, culturals i esportives:      

        
Infraestructures contra incendis forestals

        

Àrea de baixa combustibilitat viaris accés:  Possibilitat de confinament planificat Si
No

        

Accés principal:   Possibilitat evacuació segura Si
No

        
Punts d'aigua accessibles per vehicles terrestres:     
        
Perímetre defensable: Si No     
        
Franja perimetral: Si No     
        
Pla D´Autoprotecció: Si No     

        
Punts d'aigua: Si No  Cartografia punts aigua

        
Potencialitat SIDEINFO: Si No     

Imatge 85 Fitxa del nucli Son Riera. Font: MEDIXXI GSA

Nucli Establiments Vell    

Municipi Palma     
        

Cens (2016) :  Nre Habitatges:      
I.C.U.F.:  Població (2016): 1277     

Contacte
Nom:       
Tel.:       

        
Temporalitat        

Mesos:        
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Personal contractat per la urbanització:      

        
Dependència administrativa:     

        
Zones comunes de concentració de la població  Tipologia d'interfície: Intermix
Zones d'oci:        

        
Negocis relacionats amb la restauració:      

        
Zones escolars, culturals i esportives:      

        
Infraestructures contra incendis forestals

        

Àrea de baixa combustibilitat viaris accés:  Possibilitat de confinament planificat Si
No

        

Accés principal:   Possibilitat evacuació segura Si
No

        
Punts d'aigua accessibles per vehicles terrestres:     
        
Perímetre defensable: Si No     
        
Franja perimetral: Si No     
        
Pla D´Autoprotecció: Si No     

        
Punts d'aigua: Si No  Cartografia punts aigua

        
Potencialitat SIDEINFO: Si No     

Imatge 86 Fitxa del nucli Establiments Vell. Font: MEDIXXI GSA

Nucli Son Roca-Son Ximelis    

Municipi Palma     
        

Cens (2016) :  Nre Habitatges:      
I.C.U.F.:  Població (2016): 4630     

Contacte
Nom:       
Tel.:       

        
Temporalitat        

Mesos:        
        

Personal contractat per la urbanització:      
        

Dependència administrativa:     
        

Zones comunes de concentració de la població  Tipologia d'interfície: Intermix
Zones d'oci:        

        
Negocis relacionats amb la restauració:      

        
Zones escolars, culturals i esportives:      

        
Infraestructures contra incendis forestals

        

Àrea de baixa combustibilitat viaris accés:  Possibilitat de confinament planificat Si
No

        

Accés principal:   Possibilitat evacuació segura Si
No

        
Punts d'aigua accessibles per vehicles terrestres:     
        
Perímetre defensable: Si No     
        
Franja perimetral: Si No     
        
Pla D´Autoprotecció: Si No     

        
Punts d'aigua: Si No  Cartografia punts aigua

        
Potencialitat SIDEINFO: Si No     

Imatge 87 Fitxa del nucli Son Roca-Son Ximelis. Font: MEDIXXI GSA

Nucli Gènova    

Municipi Palma     
        

Cens (2016) :  Nre Habitatges:      
I.C.U.F.:  Població (2016): 3709     

Contacte
Nom:       
Tel.:       
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Temporalitat        
Mesos:        

        
Personal contractat per la urbanització:      

        
Dependència administrativa:     

        
Zones comunes de concentració de la població  Tipologia d'interfície: Intermix
Zones d'oci:        

        
Negocis relacionats amb la restauració:      

        
Zones escolars, culturals i esportives:      

        
Infraestructures contra incendis forestals

        

Àrea de baixa combustibilitat viaris accés:  Possibilitat de confinament planificat Si
No

        

Accés principal:   Possibilitat evacuació segura Si
No

        
Punts d'aigua accessibles per vehicles terrestres:     
        
Perímetre defensable: Si No     
        
Franja perimetral: Si No     
        
Pla D´Autoprotecció: Si No     

        
Punts d'aigua: Si No  Cartografia punts aigua

        
Potencialitat SIDEINFO: Si No     

Imatge 88 Fitxa del nucli Gènova. Font: MEDIXXI GSA

Nucli Sa Vileta-Son Rapinya    

Municipi Palma     
        

Cens (2016) :  Nre Habitatges:      

I.C.U.F.:  Població (2016): 1776
0     

Contacte Nom:       

Tel.:       
        

Temporalitat        
Mesos:        

        
Personal contractat per la urbanització:      

        
Dependència administrativa:     

        
Zones comunes de concentració de la població  Tipologia d'interfície: Intermix
Zones d'oci:        

        
Negocis relacionats amb la restauració:      

        
Zones escolars, culturals i esportives:      

        
Infraestructures contra incendis forestals

        

Àrea de baixa combustibilitat viaris accés:  Possibilitat de confinament planificat Si
No

        

Accés principal:   Possibilitat evacuació segura Si
No

        
Punts d'aigua accessibles per vehicles terrestres:     
        
Perímetre defensable: Si No     
        
Franja perimetral: Si No     
        
Pla D´Autoprotecció: Si No     

        
Punts d'aigua: Si No  Cartografia punts aigua

        
Potencialitat SIDEINFO: Si No     

Imatge 89 Fitxa del nucli Sa Vileta-Son Rapinya. Font: MEDIXXI GSA

Nucli Son Espanyol    

Municipi Palma     
        

Cens (2016) :  Nre Habitatges:      
I.C.U.F.:  Població (2016): 601     
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Contacte
Nom:       
Tel.:       

        
Temporalitat        

Mesos:        
        

Personal contractat per la urbanització:      
        

Dependència administrativa:     
        

Zones comunes de concentració de la població  Tipologia d'interfície: Intermix
Zones d'oci:        

        
Negocis relacionats amb la restauració:      

        
Zones escolars, culturals i esportives:      

        
Infraestructures contra incendis forestals

        

Àrea de baixa combustibilitat viaris accés:  Possibilitat de confinament planificat Si
No

        

Accés principal:   Possibilitat evacuació segura Si
No

        
Punts d'aigua accessibles per vehicles terrestres:     
        
Perímetre defensable: Si No     
        
Franja perimetral: Si No     
        
Pla D´Autoprotecció: Si No     

        
Punts d'aigua: Si No  Cartografia punts aigua

        
Potencialitat SIDEINFO: Si No     

Imatge 90 Fitxa del nucli Son Espanyol. Font: MEDIXXI GSA

Nucli Establiments Nou    

Municipi Palma     
        

Cens (2016) :  Nre Habitatges:      

I.C.U.F.:  Població (2016):     

Contacte
Nom:       
Tel.:       

        
Temporalitat        

Mesos:        
        

Personal contractat per la urbanització:      
        

Dependència administrativa:     
        

Zones comunes de concentració de la població  Tipologia d'interfície: Intermix
Zones d'oci:        

        
Negocis relacionats amb la restauració:      

        
Zones escolars, culturals i esportives:      

        
Infraestructures contra incendis forestals

        

Àrea de baixa combustibilitat viaris accés:  Possibilitat de confinament planificat Si
No

        

Accés principal:   Possibilitat evacuació segura Si
No

        
Punts d'aigua accessibles per vehicles terrestres:     
        
Perímetre defensable: Si No     
        
Franja perimetral: Si No     
        
Pla D´Autoprotecció: Si No     

        
Punts d'aigua: Si No  Cartografia punts aigua

        
Potencialitat SIDEINFO: Si No     

Imatge 91 Fitxa del nucli Establiments Nou. Font: MEDIXXI GSA

Nucli Son Vida    

Municipi Palma     
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Cens (2016) :  Nre Habitatges:      
I.C.U.F.:  Població (2016): 496     

Contacte
Nom:       
Tel.:       

        
Temporalitat        

Mesos:        
        

Personal contractat per la urbanització:      
        

Dependència administrativa:     
        

Zones comunes de concentració de la població  Tipologia d'interfície: Intermix
Zones d'oci:        

        
Negocis relacionats amb la restauració:      

        
Zones escolars, culturals i esportives:      

        
Infraestructures contra incendis forestals

        

Àrea de baixa combustibilitat viaris accés:  Possibilitat de confinament planificat Si
No

        

Accés principal:   Possibilitat evacuació segura Si
No

        
Punts d'aigua accessibles per vehicles terrestres:     
        
Perímetre defensable: Si No     
        
Franja perimetral: Si No     
        
Pla D´Autoprotecció: Si No     

        
Punts d'aigua: Si No  Cartografia punts aigua

        
Potencialitat SIDEINFO: Si No     

Imatge 92 Fitxa del nucli Son Vida. Font: MEDIXXI GSA

Terme Municipal de Puigpunyent

Nucli Urbà    

Municipi Puigpunyent     
        

Cens (2016) :  Nre Habitatges:      
I.C.U.F.:  Població (2016): 1505     

Contacte
Nom:       
Tel.:       

        
Temporalitat        

Mesos:        
        

Personal contractat per la urbanització:      
        

Dependència administrativa:     
        

Zones comunes de concentració de la població  Tipologia d'interfície: Intermix
Zones d'oci:        

        
Negocis relacionats amb la restauració:      

        
Zones escolars, culturals i esportives:      

        
Infraestructures contra incendis forestals

        

Àrea de baixa combustibilitat viaris accés:  Possibilitat de confinament planificat Si
No

        

Accés principal:   Possibilitat evacuació segura Si
No

        
Punts d'aigua accessibles per vehicles terrestres:     
        
Perímetre defensable: Si No     
        
Franja perimetral: Si No     
        
Pla D´Autoprotecció: Si No     

        
Punts d'aigua: Si No  Cartografia punts aigua

        
Potencialitat SIDEINFO: Si No     

Imatge 93 Fitxa del nucli urbà de Puigpunyent. Font: MEDIXXI GSA

Nucli Son Serralta    
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Municipi Puigpunyent     
        

Cens (2016) :  Nre Habitatges:      
I.C.U.F.:  Població (2016): 74     

Contacte
Nom:       
Tel.:       

        
Temporalitat        

Mesos:        
        

Personal contractat per la urbanització:      
        

Dependència administrativa:     
        

Zones comunes de concentració de la població  Tipologia d'interfície: Intermix
Zones d'oci:        

        
Negocis relacionats amb la restauració:      

        
Zones escolars, culturals i esportives:      

        
Infraestructures contra incendis forestals

        

Àrea de baixa combustibilitat viaris accés:  Possibilitat de confinament planificat Si
No

        

Accés principal:   Possibilitat evacuació segura Si
No

        
Punts d'aigua accessibles per vehicles terrestres:     
        
Perímetre defensable: Si No     
        
Franja perimetral: Si No     
        
Pla D´Autoprotecció: Si No     

        
Punts d'aigua: Si No  Cartografia punts aigua

        
Potencialitat SIDEINFO: Si No     

Imatge 94 Fitxa del nucli Son Serralta. Font: MEDIXXI GSA

Nucli Galilea    
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Municipi Puigpunyent     
        

Cens (2016) :  Nre Habitatges:      
I.C.U.F.:  Població (2016): 318     

Contacte
Nom:       
Tel.:       

        
Temporalitat        

Mesos:        
        

Personal contractat per la urbanització:      
        

Dependència administrativa:     
        

Zones comunes de concentració de la població  Tipologia d'interfície: Intermix
Zones d'oci:        

        
Negocis relacionats amb la restauració:      

        
Zones escolars, culturals i esportives:      

        
Infraestructures contra incendis forestals

        

Àrea de baixa combustibilitat viaris accés:  Possibilitat de confinament planificat Si
No

        

Accés principal:   Possibilitat evacuació segura Si
No

        
Punts d'aigua accessibles per vehicles terrestres:     
        
Perímetre defensable: Si No     
        
Franja perimetral: Si No     
        
Pla D´Autoprotecció: Si No     

        
Punts d'aigua: Si No  Cartografia punts aigua

        
Potencialitat SIDEINFO: Si No     

Imatge 95 Fitxa del nucli Galilea. Font: MEDIXXI GSA

2.2.8 CARACTERITZACIÓ DE LA INTERFICIE URBANA-FORESTAL

En aquest apartat s’ha emprat el càlcul de l’Índex de Consolidació Urbana-Forestal (ICUF), aquest índex permet
conèixer a partir del tractament d’imatges satèl·lit, la superfície incombustible interna de cada nucli de població.
Amb aquesta informació s’aplica la següent formula:

ICUF = 
Superficie incombustible
Superficie total del nucli

x100

El  resultat de l’índex permet estimar la  resistència o dificultat  que presenta cada nucli  o urbanització per a
propagar el foc internament. S’ha realitzat el càlcul per a cada nucli poblacional de la Comarca de Ponent, els
resultats es mostren en la taula inferior: 

Taula 41 índex de Consolidació Urbana Forestal (ICUF). Font: MEDI XXI GSA.

MUNICIPI NUCLI
SUP

INCOMBUSTIBLE
(HA)

SUP TOTAL
(HA)

Andratx

Andratx 145.7 92.5
S' Arracó 34.3 18.2
Sant Elm 35.3 24.8

Port d'Andratx 48.5 27.4
Es Camp de Mar 30.8 18.6

Urbanització Cala es Conills 3.9 2.9
Urbanització Sa Mola 42.9 20.1

Urbanització Ses Moles 3.9 1.8
Urbanització Biniorella 25.4 13.5

Urbanització Cala Blanca 23.2 10.9
Urbanització Port de Mar 10.4 5.0

Urbanització Cala Moragues 41.6 26.8
Urbanització Ses Egos 48.6 19.6

Urbanització Mont Port 34.7 18.9
Urbanització Costa de Andratx 41.4 19.0
Urbanització Cala Marmassen 15.9 6.9

Urbanització Es Fortí 12.6 5.5
Urbanització Puig de s'Espart 42.3 24.3

Urbanització Cala Llamp 15.0 8.8

Banyalbufar
Banyalbufar 50.7 23.6

Son Coll 6.8 2.0
Es Port des Canonge 25.3 8.5

Calvià

Calvià 144.0 78.7
Es Capdellà 114.2 57.2

Peguera 148.7 86.0
Sa Porrassa 13.1 6.6
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Portals Vells 35.6 18.8
Badia de Palma 79.9 35.4

Palmanova 213.2 133.5
Magaluf 81.8 59.4

Cas Català-Ses Illetes 62.8 35.1
Santa Ponça 419.2 237.9
Son Ferrer 85.3 59.5

Castell de Bendinat 78.7 38.2
Costa de la Calma 228.9 115.9

Urbanització Atalaia 14.5 9.2
Urbanització Hapinag 22.3 8.9

 Galatzó 3.2 2.2
Son Font 50.0 24.7

Es Figueral 10.2 4.9
Las Abubillas 36.8 17.5

Ses Penyes Roges 49.9 18.8
Costa d'en Blanes 84.3 35.1

El Toro 81.0 43.3
Sol de Mallorca 70.1 34.3

Urb. Galatzó 20.1 15.3
Portals Nous 162.0 87.7

Esporles 

Esporles 90.7 60.9
Can Roses 69.6 21.9
S' Esgleieta 21.5 11.6
Es Verger 72.1 20.6

Son Comes 20.2 11.0
Son Cabaspre 67.4 39.7

Estellencs Estellencs 13.1 6.0

Palma

Son Roca-Son Ximelis 40.3 23.2
Gènova 68.6 38.2

Sa Vileta-Son Rapinya 195.0 136.9
Son Espanyol 71.8 37.4

Establiments Nou 123.7 52.9
Son Vida 239.8 85.6

Son Anglada 61.6 27.2
Parc Bit 36.5 24.3

Es Secar de la Real 40.5 22.2
El Pinaret 6.3 1.6

Can Moreno 18.5 8.3
Sant Agustí 54.1 34.9

Son Serra Perera 32.5 23.5
Son Riera 4.5 1.1

Establiments Vell 79.0 44.8

Puigpunyent 
Puigpunyent 71.7 45.8
Son Serralta 17.6 7.9

Galilea 53.3 21.1

Un Índex de Consolidació Urbà Forestal elevat implica que aquest municipi/nucli presenta una baixa continuïtat
d’estructures forestals internes i, per tant, una major resistència a la propagació del foc internament respecte a
nuclis amb percentatge d’ICUF reduït. Cal destacar que aquest índex pot tindre errors associat a al tractament de
l’ortofotografia, especialment en zones amb ombrejat o que presenten una textura semblant a la vegetació. 

En vista als resultats de l’índex de Consolidació Urbà Forestal, els nuclis de Magaluf, Son Serra Perera, sa Vileta-
Son Rapinya o Sant Elm, juntament amb les urbanitzacions de Galatzó i Cala es Conills presenten un major índex
de consolidació urbà forestal, amb valors per damunt del 70%. 

D’altra banda, els nuclis poblacionals de Son Riera, El Pinaret, es Verger o son Coll són els que presenten un índex
més baix (per davall del 30%).

De forma general, la majoria de nuclis poblacionals, quasi el 90% d’ells, a la Comarca de Ponent presenten valors
per damunt del 40% d’ICUF. I sols un 10% aproximat presentaria valors inferiors a aquest 40% de consolidació
urbà forestal.

S’ha inclòs, a més, un plànol de cada nucli poblacional amb la superposició d’aquest índex de Consolidació Urbà
Forestal segons els codis de la taula inferior:

Taula 42 Classificació de l’Índex de Consolidació Urbà Forestal. Font: MEDI XXI GSA.
TIPUS DE SUPERFICIE CODI

Combustible 1
Incombustible 2
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Imatge 96 Índex de Consolidació Urbana Forestal d’Andratx. Font: MEDI XXI GSA. Imatge 97 Índex de Consolidació Urbana Forestal de s’Arracó. Font: MEDI XXI GSA.
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Imatge 98 Índex de Consolidació Urbana Forestal de Sant Elm. Font: MEDI XXI GSA. Imatge 99 Índex de Consolidació Urbana Forestal del Port d’Andratx. Font: MEDI XXI GSA.
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Imatge 100 Índex de Consolidació Urbana Forestal d’es Camp de Mar. Font: MEDI XXI GSA. Imatge 101 Índex de Consolidació Urbana Forestal de Cala es Conills. Font: MEDI XXI GSA.
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Imatge 102 Índex de Consolidació Urbana Forestal de sa Mola. Font: MEDI XXI GSA. Imatge 103 Índex de Consolidació Urbana Forestal de ses Moles. Font: MEDI XXI GSA.
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Imatge 104 Índex de Consolidació Urbana Forestal de Biniorella. Font: MEDI XXI GSA. Imatge 105 Índex de Consolidació Urbana Forestal de la Cala Blanca. Font: MEDI XXI GSA.
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Imatge 106 Índex de Consolidació Urbana Forestal de la urbanització Port de Mar. Font: MEDI XXI GSA. Imatge 107 Índex de Consolidació Urbana Forestal de Cala Moragues. Font: MEDI XXI GSA.
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Imatge 108 Índex de Consolidació Urbana Forestal de ses Egos. Font: MEDI XXI GSA. Imatge 109 Índex de Consolidació Urbana Forestal de Mont Port. Font: MEDI XXI GSA.
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Imatge 110 Índex de Consolidació Urbana Forestal de Costa d’Andratx. Font: MEDI XXI GSA. Imatge 111 Índex de Consolidació Urbana Forestal de Cala Marmassen. Font: MEDI XXI GSA.
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Imatge 112 Índex de Consolidació Urbana Forestal d’Es Fortí. Font: MEDI XXI GSA. Imatge 113 Índex de Consolidació Urbana Forestal del Puig de s’Espart. Font: MEDI XXI GSA.
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Imatge 114 Índex de Consolidació Urbana Forestal de Cala Llamp. Font: MEDI XXI GSA. Imatge 115 Índex de Consolidació Urbana Forestal de Banyalbufar. Font: MEDI XXI GSA.
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Imatge 116 Índex de Consolidació Urbana Forestal de Son Coll. Font: MEDI XXI GSA. Imatge 117 Índex de Consolidació Urbana Forestal d’es Port des Canonge. Font: MEDI XXI GSA.
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Imatge 118 Índex de Consolidació Urbana Forestal de Calvià. Font: MEDI XXI GSA. Imatge 119 Índex de Consolidació Urbana Forestal d’es Capdellà. Font: MEDI XXI GSA.
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Imatge 120 Índex de Consolidació Urbana Forestal de Peguera. Font: MEDI XXI GSA. Imatge 121 Índex de Consolidació Urbana Forestal de sa Porrassa. Font: MEDI XXI GSA.
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Imatge 122 Índex de Consolidació Urbana Forestal de Portal Vells. Font: MEDI XXI GSA. Imatge 123 Índex de Consolidació Urbana Forestal de Badia de Palma. Font: MEDI XXI GSA.
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Imatge 124 Índex de Consolidació Urbana Forestal de Palmanova. Font: MEDI XXI GSA. Imatge 125 Índex de Consolidació Urbana Forestal de Magaluf. Font: MEDI XXI GSA.
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Imatge 126 Índex de Consolidació Urbana Forestal de cas Català -Ses Illetes. Font: MEDI XXI GSA. Imatge 127 Índex de Consolidació Urbana Forestal de Santa Ponça. Font: MEDI XXI GSA.
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Imatge 128 Índex de Consolidació Urbana Forestal de Son Ferrer. Font: MEDI XXI GSA. Imatge 129 Índex de Consolidació Urbana Forestal del Castell de Bendinat. Font: MEDI XXI GSA.
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Imatge 130 Índex de Consolidació Urbana Forestal de Costa de la Calma. Font: MEDI XXI GSA. Imatge 131 Índex de Consolidació Urbana Forestal de la Urbanització Atalaia. Font: MEDI XXI GSA.
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Imatge 132 Índex de Consolidació Urbana Forestal de la Urbanització Hapinag. Font: MEDI XXI GSA. Imatge 133 Índex de Consolidació Urbana Forestal de Galatzó. Font: MEDI XXI GSA.
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Imatge 134 Índex de Consolidació Urbana Forestal de Son Font. Font: MEDI XXI GSA. Imatge 135 Índex de Consolidació Urbana Forestal d’es Figueral. Font: MEDI XXI GSA.
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Imatge 136 Índex de Consolidació Urbana Forestal de Las Abubillas. Font: MEDI XXI GSA. Imatge 137 Índex de Consolidació Urbana Forestal de Ses Penyes Roges. Font: MEDI XXI GSA.
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Imatge 138 Índex de Consolidació Urbana Forestal de la Costa d’en Blanes. Font: MEDI XXI GSA. Imatge 139 Índex de Consolidació Urbana Forestal de El Toro. Font: MEDI XXI GSA.
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Imatge 140 Índex de Consolidació Urbana Forestal de Sol de Mallorca. Font: MEDI XXI GSA. Imatge 141 Índex de Consolidació Urbana Forestal de la Urbanització de Galatzó. Font: MEDI XXI GSA.
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Imatge 142 Índex de Consolidació Urbana Forestal de Portals Nous. Font: MEDI XXI GSA. Imatge 143 Índex de Consolidació Urbana Forestal d’Esporles. Font: MEDI XXI GSA.
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Imatge 144 Índex de Consolidació Urbana Forestal de Can Roses. Font: MEDI XXI GSA. Imatge 145 Índex de Consolidació Urbana Forestal de s’Esgleieta. Font: MEDI XXI GSA
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.

Imatge 146 Índex de Consolidació Urbana Forestal d’es Verger. Font: MEDI XXI GSA. Imatge 147 Índex de Consolidació Urbana Forestal de Son Comes. Font: MEDI XXI GSA.
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Imatge 148 Índex de Consolidació Urbana Forestal de Son Cabaspre. Font: MEDI XXI GSA. Imatge 149 Índex de Consolidació Urbana Forestal d’Estellencs. Font: MEDI XXI GSA.
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Imatge 150 Índex de Consolidació Urbana Forestal de Portals Nous. Font: MEDI XXI GSA. Imatge 151 Índex de Consolidació Urbana Forestal de Gènova. Font: MEDI XXI GSA.
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Imatge 152 Índex de Consolidació Urbana Forestal de Sa Vileta-Son Rapinya. Font: MEDI XXI GSA. Imatge 153 Índex de Consolidació Urbana Forestal de son Estanyol. Font: MEDI XXI GSA.
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Imatge 154 Índex de Consolidació Urbana Forestal d’Establiments Nous. Font: MEDI XXI GSA. Imatge 155 Índex de Consolidació Urbana Forestal de son Vida. Font: MEDI XXI GSA.
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Imatge 156 Índex de Consolidació Urbana Forestal de son Anglada. Font: MEDI XXI GSA. Imatge 157 Índex de Consolidació Urbana Forestal del Parc Bit. Font: MEDI XXI GSA.

124



PLA COMARCAL DE DEFENSA CONTRA INCENDIS FORESTALS DE
LA  COMARCA DE PONENT

Imatge 158 Índex de Consolidació Urbana Forestal d’es Secar de la Real. Font: MEDI XXI GSA. Imatge 159 Índex de Consolidació Urbana Forestal d’El Pinaret. Font: MEDI XXI GSA.
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Imatge 160 Índex de Consolidació Urbana Forestal de Can Moreno. Font: MEDI XXI GSA. Imatge 161 Índex de Consolidació Urbana Forestal de Sant Agustí. Font: MEDI XXI GSA.
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Imatge 162 Índex de Consolidació Urbana Forestal de son Serra Perera. Font: MEDI XXI GSA. Imatge 163 Índex de Consolidació Urbana Forestal de son Riera. Font: MEDI XXI GSA.
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Imatge 164 Índex de Consolidació Urbana Forestal d’Establiments Vell. Font: MEDI XXI GSA. Imatge 165 Índex de Consolidació Urbana Forestal de Puigpunyent. Font: MEDI XXI GSA.

128



PLA COMARCAL DE DEFENSA CONTRA INCENDIS FORESTALS DE
LA  COMARCA DE PONENT

Imatge 166 Índex de Consolidació Urbana Forestal de Son Serralta. Font: MEDI XXI GSA.

Imatge 167 Índex de Consolidació Urbana Forestal de Galilea. Font: MEDI XXI GSA.
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2.2.9 FIGURES DE PROTECCIÓ

Com ja s’ha dit, el Paratge Natural de la Serra de Tramuntana és una cadena muntanyosa de 63,084 hectàrees,
de les quals 13,418.5 estan dins del territori d’estudi (un 21% del Paratge), això suposa el 34.8% del total la
Comarca de Ponent. El Paratge Natural de la Serra de Tramuntana, declarat al març de 2007, és a més Patrimoni
de la Humanitat per la UNESCO des de l’any 2011. 

La Comarca de Ponent compta amb  3,913.6  hectàrees d’Alzinars Protegits (la  major part dins del  PN),  però
també compta amb altres habitats propis mediterranis com són els ullastrars i els pinars, els penya-segats, les
platges arenoses i les torrenteres, els quals es combinen amb els ecosistemes agraris creats al llarg del temps
formant una de les zones de paisatge més riques i diverses.

A més del Paratge Natural de La Serra de Tramuntana, part de la Comarca està dins de la Xarxa Natura 2000,
concretament 2,258.4 hectàrees de Zones d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) i 6,717.8 hectàrees de Llocs
d’Importància Comunitària (LIC).  

Per últim, la Comarca compta amb 30,308.9 hectàrees d’Àrees d’Especial Protecció (ANEI, ARIP i AAPI) tant dins
com fora del Paratge Natural.

En total, el 80.9% del territori està emmarcat per alguna figura de protecció de les esmentades anteriorment.

Taula 43 Espais Naturals Protegits a la Comarca de Ponent. Font: MEDI XXI GSA.
FIGURA DE PROTECCIÓ SUPERFICIE (HA)

PN de la Serra de
Tramuntana 13,418.5

PN de sa Dragonera 274.39
Alzinars 3,913.6
Habitat 18,819.7

LIC 6,717.8
ZEPA 2,258.4

Imatge 168 Figures de Protecció. Font: MEDI XXI.
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Pel  que respecta  a la  normativa comunitària,  van a tenir-se  en compte tant sòls  aquelles figures  que facin
referència a la superfície terrestre ja que és la que preocupa en termes d’incendis forestals. Per tant, com ja s’ha
esmentat  avança,  segons  la  Xarxa  Natura  2000,  la  Comarca  compta  amb  diverses  ZEPA  (Zona  de  especial
protecció per a les aus) i LIC (Lloc d’interès comunitari). Les taules inferiors recullen aquestes zones dins de la
Comarca,  algunes,  com es  pot  observar  tenen les  dos  figures  de protecció,  per  tant es superposaran en el
posterior mapa:

Taula 44 ZEPA de la Comarca de Ponent. Font: MEDI XXI GSA.

CODI NOM
SUPERFICIE

(HA)

ES0000074 Cap de cala Figuera 789.96

ES0000221 Sa Dragonera 257.33

ES0000222 La Trapa 419.78

ES0000377 Mola de Son Pacs 160.30

ES0000378 Puig des Boixos 139.08

ES0000439 Pla de sa Mola 491.94

Taula 45 LIC de la Comarca de Ponent. Font: MEDI XXI GSA.

CODI NOM
SUPERFICIE

(HA)

ES0000074 Cap de cala Figuera 789.96

ES0000221 Sa Dragonera 257.33

ES0000222 La Trapa 419.78

ES5310008 Es Galatzó - s'Esclop 1423.25

ES5310026 Fita del Ram 287.37

ES5310041 Cova de Canet 0.73

ES5310042 Avenc d'en Corbera 0.73

ES5310076 Serral d'en Salat 104.77

ES5310077 Es Rajolí 0.03

ES5310078 De cala de ses Ortigues a cala Estellencs 852.06

ES5310079 Puig de na Bauçà 1612.68

ES5310080 Puigpunyent 566.46

ES5310081 Port des Canonge 402.65

ES5310103 Àrea marina cap de cala Figuera 0.02

I aquestes figures recollides en el mapa inferior segons el codi inferior:

Taula 46 Codi dels colors recollits en el mapa de Xarxa Natura 2000.  Font: MEDI XXI GSA.
CODI XARXA NATURA 2000

1 Habitats
2 ZEPA
3 LIC

Imatge 169 Espais protegits per la Xarxa natura 2000. Font: MEDI XXI GSA.
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A banda dels espais naturals protegits i els espais protegits per la Xarxa Natura 2000, existeix una sèrie de figures
exposades en la Llei 1/1991, de 30 de gener,  de Espais Naturals i  Règim Urbanístic de les Àrees de Especial
Protecció de les Illes Balears. Segons aquesta Llei es diferencien tres tipus de figures:

 Àrea Natural d’Especial Interès (ANEI)

 Àrea Rural d’Interès Paisatgístic (ARIP)

 Àrea d’assentament en Paisatge d’Interès (AAPI).

A la Comarca hi ha en total 30,308.9 hectàrees d’Àrees d’Especial Protecció, de les quals, la major part està
constituït per Àrees Naturals d’Especial Interès (60%). Les Àrea Rural d’Interès Paisatgístic constitueixen un 16%
del territori, mentre que les Àrees d’assentament en Paisatge d’Interès quasi un 2%.

Taula 47 Àrees d'Especial Protecció de la Comarca. Font: MEDI XXI GSA.

CODI ÀREES D'ESPECIAL PROTECCIÓ
SUPERFICIE

(HA)
SUPERFICIE

(%)
1 AAPI 741.52 1.9
2 ANEI 23361.04 60.6
3 ARIP 6206.35 16.1

Altra de les figures de protecció a tenir en compte és la de les masses d'alzinars de les Illes Balears, delimitades
inicialment a l'any 1992 (Decret 86/1992) i aprovades definitivament l'any 2001 (Decret 130/2001). L'objectiu
d'aquesta  protecció  és  aconseguir  elaborar  un  catàleg  complet  que  permeti  la  protecció  urbanística  i  legal
d'aquests boscos. La superfície que ocupa aquesta protecció és d’aproximadament 3,913.6 hectàrees (quasi el
13% de la Comarca) i, com s’observa a la seva corresponent imatge, aquests alzinars protegits estan dins del
Paratge Natural i inclosos en els ANEI i ARIP anteriorment citats.

Imatge 170 Àrees d’especial protecció. Font: MEDI XXI GSA.

132



PLA COMARCAL DE DEFENSA CONTRA INCENDIS FORESTALS DE
LA  COMARCA DE PONENT

Imatge 171 Alzinars protegits. Font: MEDI XXI GSA.

2.2.10 ZONES SENSE FIGURA DE PROTECCIÓ

S’ha elaborat una cartografia de zones sense cap figura de protecció (codi 2 en el mapa). En tota la Comarca de
Ponent existeixen 7,403.3 hectàrees sense figura de protecció (el 19.1% del territori), com recull el mapa inferior.

Imatge 172 Zones amb i sense figura de protecció. Font: MEDIXXI GSA.
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2.2.11 ÚS RECREATIU. INFRAESTRUCTURES RECREATIVES

Tant les àrees recreatives com els càmpings o zones d'acampada, representen punts d'interès especial per dos
motius obvis: la seva ubicació, generalment propera o envoltada de sistemes forestals i el fet de presentar una
alta concentració de persones, especialment en els mesos més perillosos des del punt de vista dels incendis
forestals.  És  per  aquest  motiu que s’han recollit  en forma de taula  i  posterior  imatge,  aquelles  zones d’us
recreatiu tant internes com externes al Paratge Natural de la Serra de Tramuntana, així com les coordenades
UTM.

Taula 48 Ús recreatiu a la Comarca. Font: Pla General.

TIPUS NOM ENP FINCA
COORDENADES

X Y

AR Àrea recreativa de Son Fortuny PN Son Fortuny 454354.668 4388386.56

AR Àrea recreativa de Son Tries PN Son Tries 463462.683 4390434.06

AR Àrea recreativa de Planícia PN Planicia 457102.896 4391153.04

La  Comarca  de  Ponent  presenta  3  àrees  recreatives,  totes  elles  dins  del  Paratge  Natural  de  la  Serra  de
Tramuntana. Les característiques de les principals zones es realitza a continuació:

Àrees Recreatives

 Àrea recreativa de   Son Fortuny  : Zona recreativa dins del municipi d’Estellencs, concretament a la finca
pública de son Fortuny. Aquesta àrea compta amb 6 taules, 6 fogons i un punt verd.

 Àrea recreativa de   Son Tries:   Àrea recreativa pròxima al nucli urbà d'Esporles, situada a la finca pública
de Són Tries, compta amb 10 taules (una d'elles adaptada i  reservada per a persones amb mobilitat
reduïda), 10 fogons, bany adaptat, un parc infantil i un punt verd.

Imatge 173 Entrada a l’àrea recreativa de Son Tries. Font: MEDIXXI GSA.

 Àrea recreativa de Planícia  : Àrea recreativa localitzada al municipi de Banyalbufar, a la finca pública de
Planícia. Compta amb 8 taules, dos d’elles adaptades per a persones amb mobilitat reduïda, dos banys
adaptats i tres punts verds.

Imatge 174 Infraestructures recreatives. Font: MEDIXXI GSA.
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3 CARACTERIZACIÓ EN MATÈRIA 
D’INCENDIS

3.1 ANÀLISI HISTÒRIC D’INCENDIS

En aquests apartats s'ha procedit a actualitzar les dades del IV Pla General de Defensa Contra Incendis Forestals
de les Illes Balears.

Per a la realització d'aquest apartat es compta amb la informació de l'Estadística General d'Incendis Forestals
(EGIF) des de l'any 1983 fins al 2015; s'ha de destacar que en els primers anys de l'estadística poden aparèixer
registres en els quals no totes les dades estiguin recollides correctament, pel que els resultats es poden veure
afectats. Per a extraure una millor informació de les dades, s’agruparà l’històric d’incendis per decennis. Al llarg
d'aquest apartat es caracteritzaran: el nombre, superfície, les seves causes, etc., per a la Comarca de Ponent. 

3.1.1 NOMBRE D’INCENDIS FORESTALS

A continuació es procedeix a l’anàlisi del nombre d’incendis forestals la Comarca de Ponent. Com ja ocorria en
altres apartats les dades del municipi de Palma són de tot el terme municipal sencer, i no de la part proporcional
dins del territori de la comarca de Ponent, pel que els resultats poden aparèixer engruixats per aquesta raó:

Taula  49 Incendis forestals per a les tres zones d’estudi i de tota l’illa de Mallorca (període 1983-2015). Font:
EGIF.

ANY NRE IF
PONENT

NRE IF
MALLORCA

PERCENTATGE IF
(%)

1983 16 90 17.8
1984 15 90 16.7
1985 25 116 21.6
1986 16 136 11.8
1987 13 131 9.9
1988 19 70 27.1
1989 13 63 20.6
1990 21 93 22.6
1991 26 97 26.8
1992 15 92 16.3
1993 35 134 26.1
1994 24 108 22.2
1995 29 87 33.3
1996 20 58 34.5
1997 29 83 34.9
1998 20 77 26.0
1999 21 104 20.2
2000 29 113 25.7
2001 34 83 41.0

ANY NRE IF
PONENT

NRE IF
MALLORCA

PERCENTATGE IF
(%)

2002 11 38 28.9
2003 37 76 48.7
2004 17 100 17.0
2005 28 86 32.6
2006 18 67 26.9
2007 9 56 16.1
2008 22 76 28.9
2009 22 71 31.0
2010 12 55 21.8
2011 44 127 34.6
2012 37 105 35.2
2013 4 51 7.8
2014 14 70 20.0
2015 12 41 29.3

TOTAL 707 2844 24.9

Les dades del nombre d’incendis a la Comarca s’han representat de forma gràfica:
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Figura 23 Representació del nombre d’incendis durant el període 1983-2015. Font: EGIF.
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De les dades globals anteriors es pot extraure que l’any 2011 va ser el més fatídic quant a nombre d’incendis
forestals es refereix (44 sinistres en total), seguit dels anys 2012, 2003 i el 1993, on es registraren 35 incendis o
més. Afegir que els incendis de l’any 2012 suposaren més del 35% dels incendis de tota la Illa de Mallorca. 

Tot i que la tendència mostra un increment del nombre d’incendis forestals a la comarca des de l’any 83, cal
observar que aquest augment es deu a eixos dos anys esmentats amb anterioritat (2011 i 2012) on en sols dos
anys suposen el 11% dels incendis totals a la comarca. Per tant, a excepció d’aquests anys, la tendència del
nombre d’incendis forestals tendeix a una reducció gradual dels mateixos. Registrant-se en torn als 21 incendis
anuals al territori d’estudi de forma mitjana. 

Com ja s’ha dit, aquestes dades, sobretot les d’inici del període d’estudi, poden resultar errònies, és per això que
en els posteriors anàlisis s’agruparan per decennis. 

Taula 50 Incendis per decenni per a tota la Comarca de Ponent. Font: EGIF.
PERIODE NRE IF PONENT

1983-1989 117
1990-1999 240
2000-2010 227
2010-2015 123

TOTAL 707

I de forma gràfica:
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Figura 24 Evolució del nombre d'incendis per decenni a la Comarca de Ponent. Font: EGIF.

A la dècada dels 80 i dels 90 predominava la ramaderia extensiva, on els pagesos i els garriguers cremaven el
càrritx, entre altres, per tal d’afavorir la creació de noves superfícies i brots tendres per a la pastura. Aquestes
cremes, moltes vegades indiscriminades, podien estar darrere d’aquest alt nombre d’incendis en els primers anys
d’estudi.

A  partir  de l’any  2000,  amb l’envelliment  dels  pagesos i  demés gestors,  desapareix  aquesta  possible  causa
d’ignició,  i  com  a  conseqüència,  es  redueix  el  nombre  d’incendis  fins  2015.  Com  es  vorà  més  avant,  això
incrementa la superfície disponible per a cremar.  

S’inclou a més, el nombre d’incendis per municipi en aquest mateix període d’estudi:
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Figura 25 Nombre d'incendis per municipi de la Comarca de Ponent. Font: EGIF.

De forma individual, destacar els municipis de Calvià o Palma, amb un total de 218 i 210 incendis respectivament
presenten major nombre d’incendis a la Comarca; si bé, també cal tenir en compte que són els dos termes amb
major superfície (tenint en compte que l’estadística de Palma és de tot el terme municipal) pel que és normal
que reflexin dades d’incendis elevades. No obstant això, els incendis en aquests dos municipis suposen el 60.5%
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dels  incendis  totals  a  la  comarca.  La  imatge  inferior  mostra  aquest  nombre  d’incendis  per  municipi  de  la
Comarca. 

Imatge 175 Nombre d'incendis per municipi de la Comarca de Ponent. Font: MEDI XXI GSA.

3.1.1.1 FREQÜÈNCIA

Un dels índexs necessaris  per al càlcul del risc estadístic d'incendis forestals és l'índex de freqüència. El risc
d'incendi d'una zona es pot mesurar per la probabilitat estadística que ocórrega en funció dels incendis històrics
succeïts. Aquest índex determina la freqüència mitjana anual d'incendis que cal esperar des d'un punt de vista de
la probabilitat, per cada 10,000 ha de superfície forestal, segons la fórmula següent: Es considera el nombre total
d'incendis en cada conca per a la sèrie d'anys analitzada d'acord a la següent fórmula (Vélez, 2000):

Fi=1
a
∑

1

a

❑

On:

“Fi” és la freqüència d’incendis

“a” és la superfície de cada municipi

“ni” representa el nombre d'incendis ocorreguts cada any de la sèrie

S'ha calculat l'índex de freqüència general per a tota la Comarca de Ponent i per a cada municipi en concret,
obtenint-se que de forma general la Comarca presenta una freqüència d’incendis elevada. La taula inferior recull
aquesta freqüència per municipi:

Taula 51 Freqüència d’incendis per a la zona d’estudi. Font: MEDI XXI GSA.

ANDRATX BANYALBUFAR CALVIÀ  ESPORLES ESTELLENCS PALMA PUIGPUNYENT

Sup. (ha) 8104.75 1799.98 14457.62 3526.72 1338.11 5105.48 4228.17

TOTAL IF 144 24 218 51 11 210 49

Freqüència 0.018 0.013 0.015 0.014 0.008 0.041 0.012

Índex Alta Baixa Moderada Moderada Baixa Baixa Baixa

En funció dels resultats obtinguts, s’ha agrupat aquest índex de freqüència en quantils, i classificat en baixa,
mitjana i alta, com mostra la taula inferior, amb el seu corresponent codi:

Taula 52 Rangs establerts per a l'índex de freqüència. Font: MEDI XXI GSA.
FREQÜÈNCIA CODI

Sense IF 0 0
Baixa 0.01 - 0.013 1

Moderada 0.014 - 0.015 2
Alta 0.016 - 0.018 3
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Imatge 176 Índex de Freqüència per municipi. Font: MEDI XXI GSA.

3.1.2 SUPERFÍCIE AFECTADA

Es procedeix a l'anàlisi de la relació superfície afectada pels incendis forestals a fi de determinar els períodes de
major perillositat. A més de la freqüència dels incendis també és important analitzar les extensions cremades
pels mateixos,  per això, en primer lloc s’han identificat els incendis majors i  menors d’una hectàrea; d’altra
banda, s’han diferenciat la superfície afectada entre no forestal i forestal, i aquesta última entre arbrada i no
arbrada.

El primer dels casos, incendis extingits en conat o amb superfície superior, es recull en les taules inferiors, per
municipi:

Taula 53 Nombre d’incendis, tipus i superfície afectada per decenni a la Comarca de Ponent. Font: EGIF.

PERIODE
NRE. IF

PONENT

SUP
FORESTAL

(HA)
IF > 1 HA SUP > 1HA CONAT SUP < 1HA

1983-1989 117 598.4 40 578.2 77 20.2
1990-1999 240 3063.82 70 3036.4 170 27.42
2000-2009 227 258.92 26 238.63 201 20.29
2010-2015 123 2614.5 24 2598.31 99 16.19

TOTAL 707 6535.64 160 6451.54 547 84.1

Com calia esperar, la major part dels incendis són extingits en menys d’una hectàrea (el 77%), arribant a superar
el  80%  en  els  últims  15  anys  d’estudi,  el  que  demostra,  entre  altres  coses,  la  gran  efectivitat  del  sistema
d’extinció balear. El que no es tradueix en una menor superfície forestal cremada en l’última quinzena. 

D’altra  banda,  els  incendis  que  superen  l’hectàrea  de  superfície  (el  23%  restant),  han  arrasat  quasi  6500
hectàrees de terreny forestal, és a dir, els incendis que no han pogut ser controlats en fase inicial, són els que
han cremat el 95.7% de la superfície total forestal afectada.

Per últim, cal dir que, sols s’ha registrat dos incendis considerats com a gran incendi forestal (GIF) a la Comarca,
és a dir, incendi que supera les 500 hectàrees, concretament al 1994 i al 2013 al municipi d’Andratx, que arrasà
més de 3300 hectàrees forestals. Aquests dos GIF suposen el 0.3% dels incendis a la Comarca, no obstant han
cremat més de la  mitat  de la  superfície  forestal,  el  52% de la  mateixa.  És més,  degut a l’incendi d’Andratx
esmentat anteriorment, en el període 2010-2015 aquest incendi que suposa el 0.8% dels incendis en aquest
període, ha cremat el 90% de la superfície forestal afectada en aquest quinquenni citat. 

D’altra banda, tenint en compte que es tracta d’una zona insular relativament reduïda, es podrien considerar
com a grans incendis no sols els que superen les 500 hectàrees, és per això que també s’han estudiat els incendis
superiors a 100 hectàrees forestals calcinades. En aquest cas, els incendis superiors a les 100 hectàrees, (10 en
total, el 1.4% dels sinistres), han cremat el 76% de la superfície forestal, sent la dècada dels 90 la que té un major
registre d’aquests grans incendis, 7 en total. 
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L’abandonament agro-rural i la disminució de la gestió forestal per part de pagesos i garriguers per l’envelliment
dels mateixos, que propicia una disminució del nombre d’incendis, com ja s’ha vist en apartats anteriors, tot i la
disminució  del  nombre  d’incendis.  L’augment  de  la  superfície  forestal  disponible  per  a  cremar  de  forma
descontrolada es reflecteix en els últims 15 anys d’estudi on a pesar d’haver-se reduït el nombre d’incendis a la
mitat des dels anys 90, la superfície afectada s’ha incrementat notablement, especialment els últims 5 anys
d’estudi, arrel de l’incendi de d’Andratx de 2013.

La gràfica inferior mostra aquest descens per decenni, tant del nombre d’incendis com la superfície total forestal
afectada pels mateixos:
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Figura 26 Nombre d'incendis i superfície afectada per decenni. Font: MEDI XXI GSA.

A continuació també s’inclou la gràfica on es recull l’evolució temporal del nombre d’incendis en funció de la
superfície afectada: conats (incendis inferiors a 1 hectàrea), incendis superiors a una hectàrea i grans incendis a
la Comarca (incendis majors a 100 hectàrees).
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Figura 27 Incendis per decenni a la Comarca de Ponent. Font: EGIF.

Com a resum, dir que la major part dels incendis són extingits en superfícies inferiors a una hectàrea, aquesta
tendència es manté en el temps, havent-se reduït el nombre d’incendis però no així la superfície afectada pels
mateixos. De igual manera s’ha reduït el nombre d’incendis que assoleixen grans superfícies forestals, registrant-
se dos en els últims 15 anys. 

L’anàlisi, d’altra banda, també es pot realitzar en funció del tipus de superfície afectada: forestal (SUP FOREST.)
resultat de la suma de la superfície arbrada (SUP ARB.) i la no arbrada (SUP NO ARB.); la no forestal (SUP NO
FOREST), i la total (SUP TOTAL) resultat de la suma de la superfície forestal i la no forestal. És per això que s’ha
recollit l’estadística de la Comarca de Ponent per decenni:

Taula 54 Tipus de superfície afectada per a tota la Comarca de Ponent agrupada per decennis. Font: EGIF.

PERIODE
SUP ARB.

(HA)
%

SUP NO ARB. 
(HA)

%
SUP FOREST. 

(HA)
%

SUP NO FOREST. 
(HA)

% SUP TOTAL

1983-
1989 362.1 60.5 236.3 39.5 598.4 100 0 0 598.4
1990-
1999 2173.49 70.9 890.33 29.1 3063.82 99.5 16.3 0.5 3080.12
2000-
2009 165.83 64.0 93.09 36.0 258.92 97.5 6.7 2.5 265.62
2010-
2015 1077.5 41.2 1537 58.8 2614.5 97.6 63.86 2.4 2678.36

TOTAL 3778.92 57.8 2756.72 42.2 6535.64 98.7 86.86
1.
3 6622.5
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I de forma gràfica per un anàlisi més visual:
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Figura 28 Superfície afectada per decenni per a tota la Comarca de Ponent. Font: EGIF.

Aquest gràfic anterior mostra com la superfície afectada, de forma general, ha anat reduint-se des dels 90 fins al
2010, moment en el que s’incrementa. Si s’analitza cada factor de forma individual,  es pot observar que la
superfície  arbrada  afectada,  s’ha  reduït  en  els  últims  15  anys  d’estudi  (quasi  un  30%  des  del  1990)  ,
incrementant-se, per contra, la superfície no arbrada afectada. Aquesta superfície cremada ha augmentat quasi
un 23% en els últims cinc anys del període estudiat. 

Per a una major precisió, s’ha inclòs també l’afecció forestal per municipi:

Taula 55 Superfície afectada per decenni. Font: EGIF.

MUNICIPI SUP ARB. %
SUP NO

ARB. %
SUP

FOREST. %
SUP NO
FOREST. %

SUP
TOTAL

Andratx 2005.83 49.2 2068.29 50.8 4074.12 98.4 64.7 1.6 4138.82

Banyalbufar 93.74 89.1 11.5 10.9 105.24 99.2 0.8 0.8 106.04

Calvià 1253.15 70.9 513.62 29.1 1766.77 99.7 5.12 0.3 1771.89

Esporles 59.51 86.8 9.04 13.2 68.55 99.3 0.45 0.7 69

MUNICIPI SUP ARB. % SUP NO
ARB.

% SUP
FOREST.

% SUP NO
FOREST.

% SUP
TOTAL

Estellencs 7.32 24.7 22.27 75.3 29.59 100 0 0 29.59

Palma 329.83 77.1 97.96 22.9 427.79 97.2 12.1 2.8 439.89

Puigpunyent 29.54 46.5 34.04 53.5 63.58 94.5 3.69 5.5 67.27

TOTAL 3778.92 57.8 2756.72 42.2 6535.64 98.7 86.86 1.3 6622.5

Com  es  pot  observar  en  la  taula  anterior,  el  terme  municipal  més  afectat  pels  incendis  forestals  quant  a
superfície forestal cremada és el d’Andratx amb més de 4000 hectàrees (un 62.3% del total), seguit de Calvià amb
més de 1700 ha cremades (el 27%) i Palma amb 427 hectàrees (un 6.5% de la superfície forestal afectada). Sols la
superfície forestal cremada en aquests tres municipis suposa el 96% de la superfície total forestal afectada en
tota la Comarca. 

S’ha classificat la superfície forestal afectada pels incendis conforme mostra la taula inferior:

Taula 56 Classificació de la superfície forestal afectada. Font: MEDI XXI GSA.

CODI
SUPERFICIE

FORESTAL (HA)

1 0 - 30
2 30 - 100
3 100 - 500
4 500 - 1000
5 >1000

A continuació s’ha realitzat el seu corresponent mapa:

140



PLA COMARCAL DE DEFENSA CONTRA INCENDIS FORESTALS DE
LA  COMARCA DE PONENT

Imatge 177 Superfície total afectada per municipi. Font: MEDI XXI GSA.

3.1.2.1 GRAVETAT

Per gravetat s'entenen els danys ambientals i materials esdevinguts a causa d'un incendi forestal. Sent així, s'ha
considerat que a major superfície d'incendi, major és la gravetat d'aquest, atès que afectarà a major nombre de
béns i actius ambientals.

L'índex de gravetat representa el percentatge anual de superfície cremada respecte a la superfície total de la
Comarca o del municipi, segons la fórmula següent:

I g=
1
a
∑

1

a SFQ i

SFT
×100

On:

“Ig” és l’índex de gravetat

“SFQi” representa la superfície forestal cremada en el període (arbrada més no arbrada)

“SFT” representa la superfície forestal total

“a” és el  nombre d'anys de la sèrie de dades utilitzades.

Les dades obtingudes per a l'índex de gravetat per a cada un dels municipis per als 32 anys de la sèrie estudiada
es mostra en la taula inferior. El càlcul de la gravetat per al conjunt de la comarca “Alta”.

Taula 57 Índex de Gravetat per municipi. Font: MEDI XXI GSA.

MUNICIPI SFT SFQ IG GRAVETAT

Andratx 6186.587022 4074.12 2.058 Extrema
Banyalbufar 1522.222906 105.24 0.216 Alta

Calvià 9299.479833 1766.77 0.594 Molt Alta
Esporles 2493.395892 68.55 0.086 Alta

Estellencs 1109.609414 29.59 0.083 Alta
Palma 1937.869089 427.79 0.690 Molt Alta

Puigpunyent 3327.023154 63.58 0.060 Moderada

TOTAL 25876.18731 6535.64 0.789 Extrema

De forma general, la Comarca de Ponent presenta una gravetat ‘Extrema’ davant els incendis forestals. De forma
individual, el municipi d’Andratx és el que presenta una major gravetat (Extrema) de tota la Comarca, cal tenir en
compte que els dos majors incendis que han afectat la Comarca de Ponent s’han donat en aquest municipi, per
tant, és el que ha patit major danys ambientals davant els incendis i, per tant, és propens a aquesta pèrdua
ambiental. D’altra banda, amb gravetat “Molt Alta” es troben els municipis de: Calvià i Palma, que són els altres
dos municipis amb major superfície afectada pels incendis com s’ha vist en apartats anteriors. D’altra banda la
resta de municipis presenten una gravetat davant els incendis moderada-alta. 

Per a indicar la gravetat s’ha emprat la classificació recollida en la taula inferior:
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Taula 58 Rangs establerts per a l'índex de gravetat. Font: Vélez et Al.

CODI GRAVETA
T

ÍNDEX
GRAVETAT (IG)

1 Molt Baixa < 0,010
2 Baixa 0,010 – 0,029
3 Moderada 0,030 – 0,074
4 Alta 0,075 – 0,249
5 Molt Alta 0,250 – 0,749 
6 Extrema ≥0,75

Per a una millor interpretació s’ha inclòs la imatge inferior on es poden observar els resultats índex de gravetat
anteriorment calculat, agrupat per codi de colors:

Imatge 178 Superfície total afectada per municipi. Font: MEDI XXI GSA.
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3.1.3 ANÀLISI DE LES CAUSES DELS INCENDIS

L'estadística d'incendis s’ha classificat en funció de cinc grups generals de causes: intencionades, desconegudes,
negligències i causes accidentals, naturals i incendis reproduïts. En la taula inferior i posterior gràfic circular, en
primer lloc el nombre d’incendis produïts per cada una de les cinc causes citades anteriorment, i posteriorment,
en el gràfic el percentatge d’ocurrència de cada causa per a tota la Comarca de Ponent des de 1983 fins a 2015:

Taula 59 Nombre de causes d'incendi. Font: EGIF.

CAUSA
NRE

INCENDIS
Intencionada 255
Desconeguda 71

Negligència i accidental 329
Natural 49

Reproducció 3
TOTAL 707

Intencionada; 36%

Desconeguda; 10%

Negligència i accidental; 47%

Natural; 7%Reproducció; 0%

Figura 29 Gràfic circular del percentatge d'incendis en funció de la causa. Font: MEDI XXI GSA.

Com es pot observar en el gràfic circular, la majoria del incendis són d’origen negligent o accidental (el 47%),
seguit de la causa intencionada (36%), aquests dos grups suposen més del 83% dels incendis de la Comarca de
Ponent. Cal destacar la causa desconeguda com a tercer grup de causes més nombroses (10%), molt nombrós
sobre tot a la dècada dels 80 pel que es veu reflectit en l’estadística general. Quant a causa natural (7%) i els
incendis deguts a la reactivació dels mateixos, ocupen un 0.4% del total dels incendis.

Les negligències i  causes accidentals,  a la  seva vegada es subdivideixen en: incendis per motors  i  màquines
(accident de vehicles, maquinària fixa, recol·lectores, vehicles lleugers i pesats, altres i sense especificar), altres
negligències (focs artificials,  crema de restes de poda d'urbanització,  joc de nins,  altres i  sense especificar);
maniobres militars, cremes agrícoles (crema de vores de sèquia, crema de límits i vores de finques, crema de
rostolls, crema de restes de poda, altres cremes agrícoles i sense especificar); crema de brossa, crema per a
regenerat de pastures (crema d’herbàcies, crema de matoll i sense especificar); per últim, incendis causats per
treballs forestals. La taula inferior recull el nombre d’incendis pel tipus de causa negligent o accidental per a tot
el període d’estudi:

Taula 60 Nombre d'incendis per al tipus de causa negligent o accidental. Font: EGIF.

NEGLIGÈNCIES I CAUSES
ACCIDENTALS

NRE INCENDIS

Fuita d'abocador 1
Fumadors 53
Fogueres 39

Línies elèctriques 9
Maniobres militars 8
Motors i màquines 18
Altres negligències 93

Crema agrícola 31
Crema de brossa 15
Crema de matoll 6

Crema per a regenerat de
pastures

12

Treballs forestals 44

TOTAL 329

I el seu corresponent percentatge en forma de gràfic circular per una millor visualització: 
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Fuita d'abocador; 0 %
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Fogueres; 12 %

Línies elèctriques; 3 %
Maniobres militars; 2 %

Motors i màquines; 5 %

Altres negligències; 28 %

Crema agrícola; 9 %

Crema de brossa; 5 %
Crema de matoll; 2 %

Crema per a regenerat de 
pastures; 4 %

Treballs forestals; 13 %

Figura 30 Gràfic circular del percentatge de causes de tipus negligent o accidental. Font: MEDI XXI GSA.

Com ja s’ha dit anteriorment, la causa desconeguda, engruixada sobre tot en els primers anys de la sèrie on la
investigació de causes no es tenia tant en compte com en l’actualitat, fa necessari agrupar aquesta causalitat en
intervals de temps més reduïts, per tal d’extraure una informació més precisa. És per això que novament s’han
inclòs els resultats de causalitat agrupats per decenni:

Taula 61 Nombre d'incendis per grup de causes general agrupada per decenni. Font: EGIF.

PERIODE INTENCIONADA DESCONEGUDA
NEGLIGÈNCIA I

ACCIDENTAL
NATURAL REPRODUCCIÓ TOTAL

1983-1990 39 35 40 3 0 117
1990-1999 63 27 133 17 0 240
2000-2010 85 7 110 23 0 225
2010-2015 68 2 46 6 3 125

TOTAL 255 71 329 49 3 707

De igual manera, es mostren els resultats anteriors de forma gràfica:
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Figura 31 Gràfic que mostra el nombre d'incendis en funció de la seva causa. Font: MEDI XXI GSA.

Com es pot observar, la major part dels incendis de causa desconeguda estan registrats en els primers anys de la
sèrie, registrant-se 9 casos l’última quinzena analitzada. La reducció d’aquest tipus de causa desconeguda es
tradueix en l’increment relatiu d’altres causes, com poden ser les intencionades o les negligent, degut a que
aquesta  investigació  realitzada  detalla  la  causa  exacta.  És  per  això,  que  possiblement  les  negligències  e
intencionalitats s’han vist incrementades des dels anys 90, tot i seguir una tendència descendent. 

D’altra  banda,  aquest  augment  de  les  negligències  i  les  causes  accidentals  (suposen  el  36%  de  les  causes
d’incendi dels últims 5 anys d’estudi), està relacionat directament amb els incendis provocats pels fumadors, les
fogueres o els treballs forestals. 

Quant a la intencionalitat dels incendis, a pesar d’haver-se reduït el nombre d’incendis produïts per aquesta
causa, continuen sent molt alts els incendis produïts per aquesta causa, més de la mitat en el període 2010-2015.

Els incendis naturals, concretament els causats per llamp, no segueixen, com es obvi, una tendència clara degut a
l’aleatorietat dels mateixos, no obstant, cal tenir-los en compte ja que suposen el 7% dels incendis (29 registres
en  els  últims 15  anys  d’estudi).  El  que  reafirma  el  estar  en  situació  d’alerta  per  risc  d’incendi  els  dies  de
tempesta, especialment les de tipus sec amb alt aparell elèctric. 

Per  últim, els  incendis  produïts  per  la  reactivació  dels  mateixos,  són els  més baixos  de la  sèrie  (tres  casos
registrats en els últims 15 anys estudiats), el 2000, el 2011 i el 2012 al municipi de Palma.
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Novament, per a una millor interpretació de les dades, s’inclou la taula de les negligències i causes accidentals
agrupades per decenni:

Taula 62 Nombre d'incendis per causa negligent o accidental agrupada per decennis. Font: EGIF.

NEGLIGÈNCIES I ACCIDENTALS 1983-1990 1990-1999 2000-2010 2010-2015 TOTAL

Fuita d'abocador 0 0 1 0 1
Fumadors 3 20 26 4 53
Fogueres 7 12 15 5 39

Línies elèctriques 1 3 4 1 9
Maniobres militars 1 5 0 2 8
Motors i màquines 1 5 6 6 18
Altres negligències 12 42 25 14 93

Crema agrícola 1 16 8 6 31
Crema de brossa 0 14 1 0 15
Crema de matoll 0 0 5 1 6

Crema per a regenerat
de pastures

6 6 0 0 12

Treballs forestals 8 10 19 7 44

TOTAL 40 133 110 46 329

De la taula anterior es pot extraure com la causa catalogada com “Altres negligències” (sense especificar quina),
és la més elevada, especialment el període entre 1990 i 1999. La millor precisió en la presa de dades en la
investigació de causes ha fet que aquesta causa es produeixi en els últims anys. És per aquest motiu que el
anàlisis es realitzarà prestant major atenció al període 2000-2015.

Com ja s’ha dit amb anterioritat, les principals causes de negligència o accident són les altres negligències (25%
en el citat període), els incendis conseqüència dels fumadors (19.2%), els treballs forestals (16.7%) o les fogueres,
un 12.8% dels casos. La resta de causes negligents o accidentals presenten menys del 10% de sinistralitat.  

Quant a la causalitat per municipi, la taula inferior recull el nombre d’incendis pel tipus de causa general, bé
sigui:  intencionada,  desconeguda,  negligent  o  accidental,  natural  o  incendi  conseqüència  de  la  reactivació.
Aquest nombre d’incendis per causa s’ha extret per a tot el període d’estudi (1983-2015):

Taula 63 Nombre d'incendis per municipi agrupats per cada causa per a tot el periode d'estudi (1983-2015). Font:
EGIF.

MUNICIPI DESCONEGUDA INTENCIONADA
NEGLIGÈNCIA I

ACCIDENTAL
NATURAL REPRODUCCIÓ TOTAL

Andratx 15 42 76 11 144

Banyalbufar 3 6 14 1 24

Calvià 24 94 80 20 218

Esporles 3 9 35 4 51

Estellencs 1 6 4 11

Palma 24 95 84 4 3 210

Puigpunyent 2 8 34 5 49

TOTAL 71 255 329 49 3 707

De la taula anterior, destacar els 95 incendis intencionats de Palma o els 94 de Calvià, que suposen més del 40%
dels total dels seus respectius incendis. D’altra banda, les negligències o causes accidentals, amb valors pròxims
al 70%, com són els casos dels municipis d’Esporles o Puigpunyent. 

La resta de causes es mostren en un menor nombre, especialment reproduccions (sols3 com ja s’ha dit avanç) i
les naturals, en el cas de Palma, on s’han registrat tots els caso (3 incendis per llamp), és a dir, el 1.4% dels
incendis.
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3.1.3.1 CAUSALITAT

Una vegada es tenen identificades les causes, es procedeix a calcular l’índex de causalitat, també expressat com
el  risc  que  es  produïsca  un  incendi,  d'unes  determinades  dimensions,  influït  pels  tipus  de  causes  que  ho
produeixen. Per aquest apartat s'ha utilitzat l'índex de causalitat, calculat a partir de la formula establerta per
Vélez (Vélez, 2000): 

Ci = ∑ grupdecauses x K

Nre d ' incendis

 On:

“Ci” és l’índex de causalitat

 “K” representa el coeficient de perillositat específica de cada causa en funció de la següent classificació:

Taula 64 Coeficient de perillositat. Font: Vélez, et Al.

CAUSA
COEFICIENTES DE

PELIGROSIDAD

Llamp 1

Negligències i causa
accidental 5

Intencionat 10

Causa desconeguda 5

Incendi reproduït 5

Obtenint els l’índex de causalitat pels municipis de la Comarca de Ponent:

Taula 65 Índex de Causalitat per municipi. Font: MEDI XXI GSA.

MUNICIPI
∑ GRUP DE
CAUSES X K

NRE
D'INCENDIS CI

ÍNDEX DE
CAUSALITAT

Andratx 886 144 6.15 Alt
Banyalbufar 146 24 6.08 Alt

Calvià 1480 218 6.79 Alt
Esporles 284 51 5.57 Alt

Estellencs 44 11 4.00 Moderat
Palma 1509 210 7.19 Greu

Puigpunyent 265 49 5.41 Alt

TOTAL 4614 707 6.53 Alt

La classificació de l’índex de causalitat s’ha realitzat conforme els valors establerts en la taula inferior:

 

Taula 66 Rangs establerts per a l'índex de causalitat. Font: Vélez (200).
ÍNDEX DE

CAUSALITAT
(CI)

CAUSALITAT CODI

Molt Baix <1 1
Baix 1 – 2 2

Moderat 3 - 4 3
Alt 5 - 6 4

Greu 7 - 10 5

Dels càlculs anteriors es pot extraure que la Comarca de Ponent de forma general presenta un risc per causa
elevat (“Alt” segons l’índex anterior).  Individualment, és a dir, l’anàlisi  per municipi, es pot observar com els
municipi que presenta un índex de causalitat greu és el de Palma. El risc elevat, especialment el considerat
“Greu”  està  relacionat  amb  la  intencionalitat  dels  incendis.  Aquest  municipi  coincideix  amb  un  dels  que
presenten un major percentatge d’incendis provocats.

Seguit, amb un índex de causalitat menor a l’anterior es troben els municipis d’Andratx, Banyalbufar, Calvià,
Esporles  i  Puigpunyent,  tots  ells  amb un  índex  “Alt”.  Els  índex  alts  representen  zones  amb elevat  nombre
d’incendis intencionats, però sobre tot amb elevat nombre d’incendis per causa negligent o accidental probable. 

Per últim, el municipi d Estellencs, és l’únic que presenten un índex de causalitat “Moderat”, el més baix de la
Comarca, ja que es troben en el rang 3-4. Un índex de causalitat moderat està relacionat amb incendis negligents
o accidentals poc probables (Vélez et Al,. 2000). 

Per a una interpretació més visual, es presenta el valor d’aquest índex en la posterior imatge:
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Imatge 179 índex de Causalitat. Font: MEDI XXI GSA.

No obstant els resultats anteriors i, perquè aquest valor tingui sentit, cal realitzar la integració dels valors de
l'índex de freqüència amb el de causalitat, amb la finalitat d'obtenir el risc estadístic d'incendis forestals, atenent
a la següent matriu d'integració:

Taula 67 Matriu d'integració freqüència-causalitat. Font: MEDI XXI GSA

RISC ESTADÍSTIC ÍNDEX DE CAUSALITAT

ÍNDEX DE FREQÜENCIA MOLT BAIX BAIX MODERAT ALT GREU
Baix  Baix Baix Moderat Alt Greu

Moderat Moderat Moderat Moderat Alt Greu
Alta Alt Alt Alt Alt Greu

Obtenint-se el risc estadístic per a cada municipi: 

Taula 68 Risc Estadístic per municipi de la Comarca de Ponent. Font: MEDI XXI GSA.

MUNICIPI CAUSALITAT FREQÜÈNCIA
RISC

ESTADÍSTIC
CODI

Andratx Alt Alta Alt 3
Banyalbufar Alt Baixa Alt 3

Calvià Alt Moderada Alt 3
Esporles Alt Moderada Alt 3

Estellencs Moderat Baixa Moderat 2
Palma Greu Baixa Greu 4

Puigpunyent Alt Baixa Alt 3
TOTAL Alt Alta Alt -

La Comarca de Ponent presenta un risc estadístic elevat (“Alt”, segons la classificació anterior). A nivell municipal,
el municipi de Palma, de nou, és el que mostra un índex més elevat, “Greu” segons la classificació anterior. La
resta de municipis presenta un risc considerat com a “Alt”, a excepció d’Estellencs amb un índex de risc estadístic
moderat. 
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Imatge 180 Risc Estadístic per municipis. Font: MEDI XXI GSA.

3.1.4 PUNTS D’INICI I DISTRIBUCIÓ DEL NOMBRE D’INCENDIS

Es procedeix a l'anàlisi  dels punts d'inici  d'incendis forestals a la Comarca de Ponent, i  per aquest anàlisi  es
disposen de les coordenades dels incendis produïts a partir de 2005 (a excepció de 44, quatre dels quals no es
disposa del punt d’inici i la resta pertanyen a la part de Palma externa a la Comarca de Ponent), fins al 2015. En
total es disposen 181 punts d’inici. 

Aquesta recopilació de dades puntuals serveix, d’una banda per calcular la recurrència d’incendis, d’altra banda
per a interpretar el risc d’ignició més avall calculat i, per últim, per a caracteritzar la tipologia d’incendis, que es
realitzarà també en apartats posteriors.

Per a l'obtenció de l'afecció superficial per municipi,  s'han sumat les superfícies afectades per cadascun dels
successos iniciats en cadascun dels municipis. Així, doncs, el municipi més afectat, quant a nombre d’hectàrees
es refereix, és el d’Andratx amb 2,440.94 hectàrees, que corresponen principalment al gran incendi que patí el
municipi en 2013. 

Pel que respecta al nombre d’incendis, el municipis amb major nombre de sinistres és el de Calvià, amb 59
incendis, seguit del d’Andratx i Palma amb 46 incendis cadascun, com es pot observar en la imatge inferior.

Quant a la causalitat dels incendis, a nivell general, un 40% dels mateixos són intencionats. Sent el municipi de
Palma el que major percentatge d’incendis provocats presenta (27 incendis) el 58% dels incendis registrats al
municipi en aquest període estudiat (2005-2015). El municipi de Calvià també presenta un nombre d’incendis
intencionat elevat, amb 25 sinistres (el 42% dels incendis).

Quant a la temporalitat dels incendis, el 44% han sigut detectats entre les 12:00 i les 15:00. Sent, el municipi
d’Andratx el que major nombre d’incidents es detecten entre aquestes hores (el 47% dels seus incendis). Amb
elevat nombre d’incendi en aquestes hores també es torben els municipis de Calvià i Palma. 

La taula inferior recull les dades de l’anàlisi anterior:

Taula 69 Nombre d'incendis amb punt d'inici per municipi. Font: EGIF.

MUNICIPI NRE INCENDIS
DETECCIÓ (12:00 -

15:00)
INTENCIONALITAT SUP AFECTADA (HA)

Andratx 46 22 19 2440.94
Banyalbufar 4 0 1 1.7

Calvià 59 26 25 183.8
Esporles 12 5 1 3.95

Estellencs 4 1 0 0.27
Palma 45 22 26 33.44

Puigpunyent 10 4 2 5.98

TOTAL 180 80 74 2670.08
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Imatge 181 Mapa dels diversos punts d'inici d'incendi. Font: MEDI XXI GSA

3.1.5 FACTORS HUMANS VINCULATS A LA CAUSALITAT D’INCENDIS 
FORESTALS

En aquest apartat s’ha desglossat l’estadística emprada en apartats anteriors per tal d’identificar la causalitat
humana en els incendis de la Comarca de Ponent. Novament s’ha agrupat l’anàlisi per decennis.

El primer dels grups recau sobre la intencionalitat, en aquest cas, tot i que ha disminuït en les últimes dècades,
encara es registra un alt nombre d’incendis intencionats, un 36.1%: 

Taula 70 Nombre d'incendis intencionats. Font: EGIF.
PERIODE INTENCIONATS TOTALS

1983-1990 39 117
1990-1999 63 240
2000-2010 85 225
2010-2015 68 125

TOTAL 255 707

I de forma gràfica:
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Figura 32 Nombre d'incendis intencionats per decenni a la Comarca de Ponent. Font: MEDI XXI GSA.

Com es pot observar, els incendis s’han incrementat a la Comarca des de l’inici de la sèrie, trobant el seu punt
màxim a la dècada del 2000, amb 85 incidents registrats, i una posterior reducció a partir del 2010, tot i que són
elevats en sols cinc anys (68 incendis) el 54.4% dels totals registrats en aquest quinquenni. 
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El segon grup de causes on el factor humà està directament relacionat amb l’inici del incendi forestal són les
cremes agrícoles. Aquests incendis conseqüència del mal ús del foc en feines del camp suposen el 6.7% del
incendis totals de la Comarca:

Taula 71 Nombre d'incendis per cremes agrícoles. Font: EGIF.

PERIODE
ALTRES
CREMES

AGRÍCOLES

CREMA DE
VORA DE
SÈQUIA

CREMA DE
LÍMITS I

VORES DE
FINQUES

CREMA DE
RESTOLLS

CREMA DE
RESTES DE

PODA

SENSE
ESPECIFICAR

TOTAL
AGRICOLES

1983-1990 0 0 0 0 0 1 1
1990-1999 0 0 0 0 0 16 16
2000-2010 0 0 1 0 2 5 8
2010-2015 0 0 0 0 4 2 6

TOTAL 0 0 1 0 6 24 31

I aquestes dades d’incendi de forma gràfica per a una millor interpretació:
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Figura 33 Nombre d'incendis per crema agrícola agrupats per decenni. Font: MEDI XXI GSA.

Quant als incendis per cremes agrícoles, les estadístiques mostren una reducció dels incendis per aquesta causa
de forma general, especialment les que no estan especificades a la dècada dels 90, on es registraren 16 casos, el
6.7% del total dels incendis en aquest mateix període, i tots ells classificats com a causa “sense especificar”. En
canvi, tot i la reducció del nombre d’incendis agrícoles (s’ha reduït un 1.8% els incendis agrícoles), sí que existeix
un increment dels incendis degut a fuita de la crema de restes de poda o la crema de límits de vores i finques (un
cas a Andratx al 2007), que pot estar relacionat amb que s’hagi especificat la causa, que en dècades anteriors no

es donava. Així, doncs, en els últims 15 anys s’han registrat 6 incidents per la crema d’aquestes restes de poda i
un degut a la crema de límits de vores i finques.

Un altre grup analitzat, és el d’incendis per acció humana dins de zona forestal. En aquest grup s’inclouen: la 
crema per al regenerat de pastures (crema d’herbàcies,  de matoll o sense especificar), i els treballs forestals. 
Aquests dos tipus de causa han suposat el 6.2 i el 1.7% del total dels incendis forestals respectivament:

Taula 72 Nombre d'incendis silvícoles per decenni a la Comarca de Ponent. Font: MEDI XXI GSA.

PERIODE
TREBALLS

FORESTALS

CREMA PER A REGENERAT DE PASTURES

Crema
d'herbàcies

Crema de
matoll

Sense
especificar

1983-1990 8 0 0 6
1990-1999 10 0 0 6
2000-2010 19 0 0 0
2010-2015 7 0 0 0

TOTAL 44 0 0 12

I de forma gràfica:
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Figura 34 Nombre d'incendis silvícoles per decenni a la Comarca de Ponent. Font: MEDI XXI GSA.
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Els incendis  conseqüència  dels  treballs  forestals  són els  més nombrosos en aquest  apartat,  especialment al
període que abasta del 2000 al 2010, amb un total 19 incendis. No obstant mostra una reducció del 45% en els
últims cinc anys estudiats (2010-2015).

La crema per a regenerar pastures es mostra costant des de 1983 fins al 1999 amb 12 incendis, i no es torna a
registrar cap incident produït per aquesta causa en l’última quinzena. D’altra banda en tot el període d’estudi
tampoc s’ha registrat cap incendi a causa de la crema d’herbàcies o de matoll

Aquesta reducció de la crema per a regenerat pot estar relacionada amb l’envelliment dels propietaris del secor
ramader a la  Comarca,  o  inclús  la  desaparició  de part  d’ell,  pel  que propicia  una reducció  de la  crema de
superfícies per al regenerat, per tant, menor probabilitat de fuita de la mateixa. 

Quant a la crema de brossa i els incendis conseqüència de la fuita d’abocador, s’han agrupat de nou per fer un
anàlisi conjunt de la crema de brossa bé controlada o be incontrolada. La crema de brossa suposa el 2.1% del
incendis, mentre que la fuita d’abocador el 0.1%:

Taula 73 Nombre d'incendis relacionat amb la crema de brossa per decenni a la Comarca de Ponent. Font: EGIF.
PERÍODE CREMA DE BROSSA FUIT D'ABOCADOR

1983-1989 0 0
1990-1999 1 14
2000-2009 0 1
2010-2015 0 0

TOTAL 1 15

I de forma gràfica:
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Figura 35 Nombre d'incendis relacionat amb la crema de brossa per decenni a la Comarca de Ponent. Font: MEDI
XXI GSA.

De les dades anteriors, es pot observar com la crema de brossa s’ha reduït considerablement des de la dècada
dels 90 on es registraren 14 incendis, arribant a no tindre cap incident per aquesta causa en els últims cinc anys
d’estudi. 

Quant a la fuita d’abocador, l’únic cas registrat, és el de l’incendi al municipi de Palma de maig del 2006, que
afectà a 3.97 hectàrees, no podent extraure’s moltes més conclusions d’un sol cas d’estudi.

Els accidents de vehicles són una causa accidental d’inici d’incendi, en aquest apartat les causes s’han agrupat en
accidents de vehicle, accidents de vehicle lleuger i pesat i accidents sense especificar. De manera aclaridora s’han
inclòs les definicions establides pel Ministeri de Foment:

 Vehicle: Aparell apte per a circular per les vies o terrens al fet que es refereix l'article 2 de la Llei sobre
Tràfic, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial.

 Vehicle  lleuger:  Vehicle  automòbil  especialment  condicionat  per  al  transport  de  mercaderies  el  pes
màxim de les quals autoritzat no excedisca de 6 tones, o que, àdhuc sobrepassant aquest pes, tinga una
capacitat de càrrega útil no superior a 3,5 tones.

 Vehicle pesat: Vehicle automòbil especialment condicionat per al transport de mercaderies el pes màxim
de les quals autoritzat sigui superior a 6 tones i la capacitat de les quals de càrrega excedisca de 3,5
tones.  Els  caps  tractors  tindran  la  consideració  de  vehicles  pesats  quan  tinguin  una  capacitat
d'arrossegament de més de 3,5 tones de càrrega.

Els incendis com a conseqüència directa de motors i  maquinària suposen el 2.7% del total  dels incendis
forestals a la Comarca de Ponent:

Taula 74 Nombre d'incendis provocats per motors i màquines  per decenni a la Comarca de Ponent. Font: MEDI
XXI GSA.

PERIODE
Accident de

vehicles

MOTORS I MÀQUINES

Recol·lector
s

Maquinaria
fixa Altres Sense

especificar

Vehicles
lleugers i

pesats
1983-1990 0 0 0 0 1 0
1990-1999 0 0 0 0 5 0
2000-2010 0 0 1 1 3 1
2010-2015 0 1 0 4 1

TOTAL 0 1 1 1 13 5
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I de forma gràfica:
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Figura 36 Nombre d'incendis provocats per motors i màquines  per decenni a la Comarca de Ponent. Font: MEDI
XXI GSA.

Els  incendis  produïts  per  maquinàries  i  motors  (18 en total),  han suposat  la  crema de 14.55 hectàrees  del
territori. Dins d’aquesta causa d’incendi, “sense especificar” es la que major nombre d’incendis té, amb 4 casos
en els cinc últims anys. Els incendis causats per vehicles lleugers i pesats s’ha mantingut constant en aquesta
quinzena (2 incendis en total). Mentre que es registrà un únic incendi per recol·lectora l’any 2011.

Altre  dels  grups  a  analitzar  s’ha  agrupat  en:  incendis  provocats  per  fumadors  i  els  incendis  provocats  per
fogueres.  Aquestes  dos  causes  suposen  el  6.9  i  el  5.1%  dels  incendis  totals,  respectivament.  Els  incendis
conseqüència d’un cigarret mal apagat han cremat 139.7 hectàrees (el 2.1% del total), mentre que els incendis a
causa de les fogueres, 45.04 hectàrees (el 0.6% del total):

Taula 75 Nombre d'incendis provocats per fumadors i fogueres per decenni a la Comarca de Ponent. Font: MEDI
XXI GSA.

PERÍODE FUMADORS FOGUERES

1983-1989 3 7
1990-1999 20 12
2000-2009 26 15
2010-2015 4 5

TOTAL 53 39

I gràficament:
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Figura 37 Nombre d'incendis provocats per fumadors i fogueres per decenni a la Comarca de Ponent. Font: MEDI
XXI GSA

Com es pot observar, les dades més elevades d’incendis provat per fumadors es registren al període 2000-2010
(26 casos), havent-se reduït fins un 84% en els últims 5 anys estudiats. Els incendis per fogueres s’han reduït
també, passant dels 15 incendis registrats a la dècada del 2000, fins a 5 sinistres en l’últim quinquenni.

Per últim, es recullen altres negligències on el factor humà està present, com són: jocs de nins, focs artificials, la
crema de restes de poda d'urbanització, negligències sense especificar i altres negligències. S’ha inclòs també en
aquest apartat els incendis conseqüència de maniobres militars

Com es pot observar en la taula inferior i posterior gràfic, les negligències causades pels jocs de xiquets són les
que han suposat un major nombre d’incendis, especialment en l’última quinzena. D’altra banda, els incendis
produïts per focs artificials s’han vist reduïts des de la dècada del 2000, passant de 4 a 1 incendi. En canvi els
incendis produïts per la crema de restes de poda d’urbanització han aparegut en els últims cinc anys d’estudi,
amb un total de tres incendis forestals.

Les maniobres militars, especialment a la dècada dels 90, provocaren l’inici de cinc incendis, reduint-se a cero la
dècada següent i reapareixent en els últims cinc anys, amb dos casos. En total han cremat 4.9 hectàrees de
terreny forestal, el 0.07% de tota la superfície cremada.

La taula i posterior gràfic es pot observar aquestes dades analitzades: 
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Taula  76 Nombre d'incendis de catalogat com altres negligències per decenni a la Comarca de Ponent. Font:
EGIF.

PERÍODE

ALTRES NEGLIGÈNCIES
Maniobres

militars

Focs
artificials Joc de nins

Restes de
poda

d'urbanització
Altres Sense

especificar
1983-1989 0 0 0 0 0 1
1990-1999 0 0 0 0 0 5
2000-2009 4 4 0 0 1 0
2010-2015 1 4 3 3 3 2

TOTAL 5 8 3 3 4 8

I de forma gràfica:
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Figura 38 Nombre d'incendis catalogats com altres negligències per decenni a la Comarca de Ponent. Font: MEDI
XXI GSA.

3.1.6 ÍNDEX DE PERCEPCIÓ DEL RISC PER PART DE LA POBLACIÓ CIVIL

A continuació, previ a l’índex de percepció del risc per part de la població civil, s’inclou la percepció del risc per
part dels actors o col·lectius intervinents en la gestió del territori i/o de la emergència. Les dades obtingudes a
continuació  han  sigut  recollits  a  base  d’enquestes  realitzades  a  43  persones  (74.4% homes,  25.6%  dones),
compresos entre 35 y 44 anys (més del 60% dels enquestats). En quant al col·lectiu al que pertanyen, el 53.5%
correspon a personal de IBANAT, el 25.6% a Agents de Medi Ambient, un 18.6% a Servei de la Gestió Forestal i un
2.3% d’altres actors. El resultat per a cada una dels tres municipis que conformen la Comarca de Ponent, és el
següent:

Figura 39 Percepció del risc per part dels agents planificadors. Font: MEDI XXI GSA

Com es pot observar en el gràfic inferior, la majoria dels actors consideren que en la Comarca de Ponent el risc és
molt elevat (entre alt i extrem). Destacar que cap dels participants en l’enquesta ha considerat que la Comarca
de Ponent té un risc baix. 
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3.1.7 INCENDIS HISTÓRICS AFECTANT A LA INTERFICIE URBANA 
FORESTAL

Per a la  caracterització  d’aquest  apartat,  s’han emprat  dos incendis relativament  recents  de la  Comarca de
Ponent, degut a que es compta amb més dades sobre l’afecció a zones d’interfície (evacuacions, confiaments...).
Aquests incendis forestals, pel fet de tractar-se d’una zona relativament menuda (la Comarca de Ponent), han
acabat afectant la interfície urbana-forestal degut en part a la grandària dels incendis, generant situacions de
perill en la interfície. 

 Incendi d’Andratx  (22/07/2006)

L’incendi de sa Trapa, entre els termes municipals d’Andratx i Estellencs, crema 6 hectàrees d’arbrat i matoll. A
l’incendi,  causat per una foguera, intervingueren Bombers de Mallorca amb els parcs de Calvià i  Sóller,  tres
brigades de l'Institut Balear de la Naturalesa (Ibanat) i cinc unitats aèries: un hidroavió de tipus "Canadair", dos
avions de càrrega en terra "Air Tractor", una avioneta de vigilància i un helicòpter.

Imatge 182 Incendi de sa Trapa. Font: Pla General.

 Incendi de sa Coma Calenta (26/07/2013)

L’incendi de sa Coma Calenta, al municipi d’Andratx, es el major incendi de totes les Illes Balears, amb 2,335
hectàrees cremades, i que va acabar afectant als municipis d’Andratx (91,6 %), Estellencs (8%) i Calvià (0.3%),
en àmplies zones d’interfase urbana-forestal i obligant a desallotjar el poble d’Estellencs. 

Imatge 183 Avança de l’incendi de sa Coma Calenta. Font: Diari El País.

Aquests dos exemples, serveixen per il·lustrar la problemàtica dels incendis en zones que, per grandària reduïda i
alta  presencia  d’interfície  urbana-forestal,  acaben  afectant  a  la  població  (independentment  de  la  condició
sinòptica i extensió del incendi). Per tant, és important assumir que qualsevol incendi genera un risc o situacions
de perill per a la població civil de la zona.  
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3.2 ANÀLISI DELS MITJANS, RECURSOS E INFRAESTRUCTURES 
CONTRA INCENDIS

3.2.1 INTRODUCCIÓ

Es descriuen a continuació, els recursos disponibles a la Comarca de Ponent per a la defensa davant els incendis
en matèria de mitjans (terrestres i aeris), així com les instal·lacions i infraestructures rellevants de cara a la lluita
contra els incendis forestals: parcs de bombers, tallafocs, punts d'aigua i llocs de vigilància. Destacar que la xarxa
viària també es considera una infraestructura molt important en la lluita contra els incendis forestals, pel que
s'inclou també en aquest apartat.

3.2.2 INFRAESTRUCTURES EXISTENTS

3.2.2.1 MITJANS TERRESTRES 

L’illa de Mallorca compta amb les sis bases terrestres recollides en la taula inferior. La més a prop a la zona
d’estudi és la base Son Tous al municipi de Palma (part externa a la Comarca) i la base d’Inca. La taula inferior
recull les bases dels mitjans terrestres amb els que compta l’illa de Mallorca:

Taula 77 Mitjans terrestres a l’illa de Mallorca. Font: Govern de les Illes Balears. 

MITJANS TERRESTRES BASE
COORDENADES

X Y
Tàndem Brigada /

Tanqueta Artà
Son Real 515600.179 4398566.56

Tàndem Brigada /
Tanqueta Alcúdia

Inca 491958.478 4395807.15

Tàndem Brigada /
Tanqueta Calvià

Son Tous 473955.321 4381358

I la seva localització en la imatge següent: 

Imatge 184 Operatiu d’extinció terrestre. Font: MEDI XXI GSA. 
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3.2.2.2 MITJANS AERIS 

Les  Illes  Balears  compten amb dues bases  a  l’illa  de  Mallorca,  una a l’aeroport  a  Eivissa  i  una a Menorca.
L’Aeròdrom de Son Bonet, al municipi de Marratxí, és el situat més pròxim a la Comarca d’estudi. La taula inferior
recull els aeròdroms operatius:

Taula 78 Mitjans aeris Font: Govern de les Illes Balears.

NOM MITJÀ BASE
COORDENADES

X Y
Aeroport de Son Bonet

(Mallorca Sud)
Halcón 01 Son Bonet 474720 4383715

Aeroport de Son Bonet
(Mallorca Sud)

Halcón 05 Son Bonet 474720 4383715

Base de Pollença FOCA Militar Pollença 508703 4417602

Base de Sa Coma Halcón 04 Sa Coma 358285 4304191

Base  S'Arangí (Menorca) Halcón 03 S'Arangí 593381.4952 4424796.626

Base Nord de Mallorca Halcón 02 Base Nord - -

Aeroport d’Eivissa
(Eivissa)

ACT-
Blanco Aeroport Eivissa 358285 4304191

Aeroport de Son Bonet
(Mallorca Sud) ACT-Azul Son Bonet 474720 4383715

Aeroport de Son Bonet
(Mallorca Sud)

ACT-
Verde Son Bonet 474720 4383715

Aeroport de Son Bonet
(Mallorca Sud) ACO Son Bonet 474720 4383715

I la seva localització en la imatge següent: 

Imatge 185 Bases aèries. Font: MEDI XXI GSA.
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3.2.2.3 PARCS DE BOMBERS

L’illa compta també amb 14 parcs de bombers, un d’ells, el Parc de Bombers de Calvià, inclòs dins de la Comarca
de Ponent. Perimetral a la Comarca, els més pròxims són la Central de son Malferit i els Parcs Auxiliars de son
Castelló i de La Teulera. La taula inferior recull la resta de parcs de bombers de l’illa de Mallorca:

Taula 79 Parcs de bombers de l'illa de Mallorca. Font: Pla General. 

PARCS GESTOR
COORDENADES

X Y

PARC DE BOMBERS D'ALCÚDIA Bombers Consell Mallorca 509379.5994 4409741.072

PARC DE BOMBERS D'INCA Bombers Consell Mallorca 493006.6337 4395657.393

PARC DE BOMBERS DE FELANITX Bombers Consell Mallorca 513275.7228 4369590.151

PARC DE BOMBERS DE
MANACOR

Bombers Consell Mallorca 516153.8979 4380189.815

PARC DE BOMBERS DE CALVIÂ Bombers Consell Mallorca 456260.6392 4374365.223

PARC DE BOMBERS DE SÓLLER Bombers Consell Mallorca 474829.8634 4403378.925

PARC DE BOMBERS D'ARTÂ Bombers Consell Mallorca 530762.2692 4393938.758

PARC DE BOMBERS DE
LLUCMAJOR

Bombers Consell Mallorca 490663.3877 4370575.905

PARC CENTRAL DE SON
MALFERIT

Bombers Ajuntament Palma 472348 4379963

PARC AUXILIAR DE SON
CASTELLÓ

Bombers Ajuntament Palma 470974 4384110

PARC AUXILIAR DE LA TEULERA Bombers Ajuntament Palma 467354 4380438

PARC AUXILIAR PLATJA DE
PALMA

Bombers Ajuntament Palma 477370 4375110

 

S’inclou, a més, una imatge de la localització dels mateixos:

Imatge 186 Parcs de Bombers. Font: MEDI XXI GSA.

3.2.2.4
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3.2.2.4 SISTEMES DE VIGILÀNCIA I DETECCIÓ  

Mallorca  compta  amb  14  llocs  de  vigilància  fixa,  quatre  d’ells,  localitzats  dins  de  la  Comarca  de  Ponent,
concretament al municipi de Calvià (s’Hostalet i Son Vida), al municipi d’Andratx (Garrafa) i al de Puigpunyent
(Galatzó). Pròxims a la Comarca també es troba la càmera de vigilància d’“Alfàbia” al municipi de Bunyola. La
taula inferior recull la resta de llocs de vigilància de tota l’Illa de Mallorca:

Taula 80 Llocs de vigilància. Font: Pla General.

LLOC DE VIGILÀNCIA ILLA

GARRAFA MALLORCA

GALATZO MALLORCA

SON VIDA MALLORCA

S´HOSTALET MALLORCA

SON SEGUÍ MALLORCA

ALFABIA MALLORCA

FORNALUTX MALLORCA

SANTA MAGDALENA MALLORCA

PUIG DE MARIA MALLORCA

ES RECO MALLORCA

SANT JORDI MALLORCA

SANT SALVADOR MALLORCA

RANDA MALLORCA

LA VICTORIA MALLORCA

Imatge 187 Sistemes de vigilància i detecció. Font: MEDI XXI GSA.

3.2.2.5
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3.2.2.5 XARXA DE TALLAFOCS 

Una bona xarxa de tallafocs, per una banda, permet minimitzar la superfície potencialment afectada per un
incendi forestal, de tal manera, que la seva afecció quedi inicialment reduïda a uns llindars màxims de superfície.
D’altra banda, facilita al personal que treballa en l’extinció dels incendis forestals l’arribada al mateix, al igual que
permet treballar en condicions de maniobrabilitat relativament més segures tant per atacar el foc, conseqüència
de la disminució de la càrrega de combustible; com per a realitzar maniobres alternatives de re-posicionament o
facilitar la fugida del personal en cas de ser necessària. 

A partir  de les  dades recollides  en el  IV Pla General,  s'ha obtingut  informació relacionada amb la  xarxa  de
tallafocs prevista i executada durant el període 2001-2014 a l'Illa de Mallorca. A la Comarca de Ponent hi ha quasi
un total de 62 kilòmetres lineals de xarxa de tallafocs implementada (61617.2 metres). 

La taula inferior recull la longitud en metres de la xarxa de tallafocs per municipi:

 

Taula 81 Xarxa de tallafocs per municipi. Font: MEDI XXI GSA.

XARXA DE TALLAFOCS
LONGITUD

(M)

Andratx 947.42

Banyalbufar 11359.31

Calvià 36749.65

Estellencs 6164.42

Esporles 2802.5

Palma 3593.9

La imatge inferior recull la xarxa de tallafocs existents a la Comarca de Ponent i els seus voltants:

Imatge 188 Xarxa de Tallafocs. Font: MEDI XXI GSA.
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3.2.2.6 PUNTS D’AIGUA

S’ha realitzat una validació mitjançant sistemes d’informació geogràfica i comprovació en camp, de la situació de
punts  d’aigua  recollits  en el  Pla  General,  per  tal  de  catalogar  la  seva  aptitud  davant  els  incendis  forestals.
D’aquesta caracterització s’ha comprovat que la majoria dels punts d’aigua poden tenir un ús múltiple, es a dir,
ser utilitzats tant per els helicòpters (H) com pels mitjans terrestres (Autobomba). 

La taula inferior recull els punts d’aigua per a la Comarca de Ponent, les seues coordenades així com el tipus de
punt d’aigua que és, i la seva operativitat específica per a cada tipus de mitjà, bé sigui aeri (APTE H), helicòpters,
o bé terrestre (APTE MT), és a dir, autobombes. 

Taula 82 Punts d'aigua de la Comarca de Ponent. Font: MEDI XXI GSA.

MUNICIPI TIPUS APTE H APTE MT
COORDENADES

X Y

Andratx DIPÒSIT No Sí 451527.13 4383672.14

Andratx DIPÒSIT No Sí 449325.47 4383921.45

Andratx DIPÒSIT No Sí 451487.51 4387341.23

Andratx DIPÒSIT Sí Sí 447304.6 447304.6

Andratx DIPÒSIT Sí Sí 445150.899 445150.899

Andratx DIPÒSIT Sí Sí 451889.51 451889.51

Andratx DIPÒSIT Sí Sí 452457.226 452457.226

Andratx Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 445941.765 445941.765

Andratx Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 446004.008 446004.008

Andratx Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 451184.235 451184.235

Andratx Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 449943.52 449943.52

Andratx Bassa ornamental (CxS) Sí Sí 449805.598 449805.598

Andratx Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 447618.78 447618.78

Andratx Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 450123.495 450123.495

Andratx Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 451305.309 451305.309

Andratx Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 451593.291 451593.291

Andratx Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 452815.602 452815.602

Andratx Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 452954.314 452954.314

Andratx Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 449489.729 449489.729

Andratx Bassa ornamental (CxS) Sí Sí 449867.455 449867.455

Andratx Bassa ornamental (CxS) Sí Sí 449968.449 449968.449

Andratx Bassa ornamental (CxS) Sí Sí 450002.865 450002.865

Andratx Bassa ornamental (CxS) Sí Sí 450051.986 450051.986

Andratx Bassa ornamental (CxS) Sí Sí 450209.961 450209.961

Andratx Bassa ornamental (CxS) Sí Sí 450504.127 450504.127

Andratx Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 450800.723 450800.723

Andratx Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 450844.593 450844.593

Andratx Bassa ornamental (CxS) Sí Sí 450554.13 450554.13

Banyalbufar DIPÒSIT No Sí 461419.15 4392382.06

Banyalbufar SAFAREIG Sí Sí 460699.726 460699.726

MUNICIPI TIPUS APTE H APTE MT
COORDENADES

X Y

Banyalbufar Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 456929.284 456929.284

Banyalbufar Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 456722.973 456722.973

Banyalbufar Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 456750.137 456750.137

Banyalbufar Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 456792.936 456792.936

Banyalbufar Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 456858.617 456858.617

Banyalbufar Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 457037.872 457037.872

Banyalbufar Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 457070.234 457070.234

Banyalbufar Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 457256.359 457256.359

Banyalbufar Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 457304.692 457304.692

Banyalbufar Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 457477.598 457477.598

Banyalbufar Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 457699.908 457699.908

Banyalbufar Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 457725.737 457725.737

Banyalbufar Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 457787.354 457787.354

Banyalbufar Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 457809.921 457809.921

Banyalbufar Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 457814.794 457814.794

Banyalbufar Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 457844.91 457844.91

Banyalbufar Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 457902.386 457902.386

Banyalbufar Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 457906.411 457906.411

Banyalbufar Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 457923.37 457923.37

Banyalbufar Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 457935.661 457935.661

Banyalbufar Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 457952.29 457952.29

Banyalbufar Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 457967.837 457967.837

Banyalbufar Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 457966.628 457966.628

Banyalbufar Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 457981.011 457981.011

Banyalbufar Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 457996.887 457996.887

Banyalbufar Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 458023.543 458023.543

Banyalbufar Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 458044.07 458044.07

Banyalbufar Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 458058.679 458058.679

Banyalbufar Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 458063.462 458063.462

Banyalbufar Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 458075.499 458075.499

Banyalbufar Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 458075.878 458075.878

Banyalbufar Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 458079.305 458079.305

Banyalbufar Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 458099.683 458099.683

Banyalbufar Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 458100.326 458100.326

Banyalbufar Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 458141.012 458141.012

Banyalbufar Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 458145.17 458145.17

Banyalbufar Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 458166.202 458166.202

Banyalbufar Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 458173.96 458173.96

Banyalbufar Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 458174.462 458174.462

Banyalbufar Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 458182.383 458182.383

Banyalbufar Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 458210.884 458210.884

Banyalbufar Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 458251.63 458251.63

Banyalbufar Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 458294.299 458294.299
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MUNICIPI TIPUS APTE H APTE MT
COORDENADES

X Y

Banyalbufar Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 458303.644 458303.644

Banyalbufar Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 458337.416 458337.416

Banyalbufar Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 458514.67 458514.67

Banyalbufar Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 458538.51 458538.51

Banyalbufar Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 458560.003 458560.003

Banyalbufar Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 458565.88 458565.88

Banyalbufar Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 458586.94 458586.94

Banyalbufar Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 458595.691 458595.691

Banyalbufar Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 458592.216 458592.216

Banyalbufar Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 458598.853 458598.853

Banyalbufar Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 458615.037 458615.037

Banyalbufar Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 458678.392 458678.392

Banyalbufar Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 458679.186 458679.186

Banyalbufar Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 458696.48 458696.48

Banyalbufar Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 458719.035 458719.035

Banyalbufar Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 458741.673 458741.673

Banyalbufar Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 458753.488 458753.488

Banyalbufar Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 458752.864 458752.864

Banyalbufar Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 458759.82 458759.82

Banyalbufar Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 458788.326 458788.326

Banyalbufar Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 458807.338 458807.338

Banyalbufar Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 458860.552 458860.552

Banyalbufar Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 458882.04 458882.04

Banyalbufar Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 458881.19 458881.19

Banyalbufar Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 458891.468 458891.468

Banyalbufar Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 458881.647 458881.647

Banyalbufar Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 458904.372 458904.372

Banyalbufar Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 458903.935 458903.935

Banyalbufar Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 458919.009 458919.009

Banyalbufar Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 458953.391 458953.391

Banyalbufar Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 458989.858 458989.858

Banyalbufar Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 458992.704 458992.704

Banyalbufar Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 459054.874 459054.874

Banyalbufar Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 459058.698 459058.698

Banyalbufar Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 459065.6 459065.6

Banyalbufar Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 459239.88 459239.88

Banyalbufar Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 460019.903 460019.903

Banyalbufar Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 460700.554 460700.554

Banyalbufar Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 461468.701 461468.701

Banyalbufar Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 461728.838 461728.838

Banyalbufar Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 462310.068 462310.068

Banyalbufar Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 458289.912 458289.912

Banyalbufar Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 457667.708 457667.708

MUNICIPI TIPUS APTE H APTE MT
COORDENADES

X Y

Calvià ALJUB No Sí 462843.52 4379691.88

Calvià DIPÒSIT No Sí 462505.85 4381179

Calvià DIPÒSIT Sí Sí 461718.754 461718.754

Calvià ALJUB Sí Sí 455822.13 455822.13

Calvià DIPÒSIT Sí Sí 463709.62 463709.62

Calvià DIPÒSIT Sí Sí 454347.97 454347.97

Calvià Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 454277.161 454277.161

Calvià Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 454556.78 454556.78

Calvià Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 454860.086 454860.086

Calvià Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 452355.096 452355.096

Calvià Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 453380.801 453380.801

Calvià Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 454072.149 454072.149

Calvià Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 454465.902 454465.902

Calvià Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 454493.246 454493.246

Calvià Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 455083.535 455083.535

Calvià Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 455577.392 455577.392

Calvià Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 460929.202 460929.202

Calvià Bassa ornamental (CxS) Sí Sí 458578.107 458578.107

Calvià Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 458480.323 458480.323

Calvià Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 457591.428 457591.428

Calvià Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 457617.033 457617.033

Calvià Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 459756.258 459756.258

Calvià Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 462046.038 462046.038

Calvià Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 458291.725 458291.725

Calvià Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 457236.155 457236.155

Calvià Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 455997.629 455997.629

Calvià Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 457571.218 457571.218

Calvià Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 457614.452 457614.452

Calvià Bassa ornamental (CxS) Sí Sí 455544.123 455544.123

Calvià Bassa ornamental (CxS) Sí Sí 455541.883 455541.883

Calvià Bassa ornamental (CxS) Sí Sí 455598.777 455598.777

Calvià Bassa ornamental (CxS) Sí Sí 458963.214 458963.214

Calvià Bassa ornamental (CxS) Sí Sí 456264.382 456264.382

Calvià Bassa ornamental (CxS) Sí Sí 456348.478 456348.478

Calvià Bassa ornamental (CxS) Sí Sí 456368.409 456368.409

Calvià Bassa ornamental (CxS) Sí Sí 456400.144 456400.144

Calvià Bassa ornamental (CxS) Sí Sí 456409.868 456409.868

Calvià Bassa ornamental (CxS) Sí Sí 456388.792 456388.792

Calvià Bassa ornamental (CxS) Sí Sí 456436.224 456436.224

Calvià Bassa ornamental (CxS) Sí Sí 456959.256 456959.256

Calvià Bassa ornamental (CxS) Sí Sí 456306.003 456306.003

Calvià Bassa ornamental (CxS) Sí Sí 464375.341 464375.341

Calvià Bassa ornamental (CxS) Sí Sí 464444.933 464444.933
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MUNICIPI TIPUS APTE H APTE MT
COORDENADES

X Y

Esporles Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 461231.485 461231.485

Esporles Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 461580.777 461580.777

Esporles Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 461601.944 461601.944

Esporles Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 463135.31 463135.31

Esporles Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 463751.634 463751.634

Esporles Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 464078.258 464078.258

Esporles Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 464138.472 464138.472

Esporles Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 464625.602 464625.602

Esporles Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 462219.598 462219.598

Esporles Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 462916.208 462916.208

Esporles Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 463949.225 463949.225

Esporles Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 463978.806 463978.806

Esporles Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 464223.153 464223.153

Esporles Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 464231.87 464231.87

Esporles Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 464286.879 464286.879

Esporles Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 464503.499 464503.499

Esporles Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 464502.094 464502.094

Esporles Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 464530.439 464530.439

Esporles Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 464701.952 464701.952

Esporles Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 464838.96 464838.96

Esporles Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 464846.015 464846.015

Esporles Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 465890.585 465890.585

Esporles Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 465939.559 465939.559

Esporles Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 466887.142 466887.142

Esporles Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 462547.254 462547.254

Esporles Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 462808.224 462808.224

Esporles Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 462966.097 462966.097

Esporles Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 463593.827 463593.827

Esporles Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 462547.252 462547.252

Esporles Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 467009.395 467009.395

Esporles Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 467033.088 467033.088

Esporles Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 467046.439 467046.439

Esporles Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 467062.199 467062.199

Esporles Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 467220.704 467220.704

Esporles Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 467273.575 467273.575

Esporles Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 467600.318 467600.318

Esporles Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 467697.657 467697.657

Esporles Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 467735.189 467735.189

Esporles Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 467814.954 467814.954

Esporles Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 467972.038 467972.038

Esporles Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 468745.255 468745.255

Esporles Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 468934.028 468934.028

Esporles Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 469152.624 469152.624

MUNICIPI TIPUS APTE H APTE MT
COORDENADES

X Y

Esporles Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 461640.466 461640.466

Esporles Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 468551.215 468551.215

Esporles Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 467423.365 467423.365

Esporles Bassa ornamental (CxS) Sí Sí 467994.431 467994.431

Estellencs ALJUB No Sí 453909.76 4388546.73

Estellencs DIPÒSIT Sí Sí 454110.85 454110.85

Estellencs Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 454809.575 454809.575

Estellencs Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 454918.672 454918.672

Estellencs Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 454942.594 454942.594

Estellencs Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 454963.105 454963.105

Estellencs Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 455071.71 455071.71

Estellencs Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 455210.809 455210.809

Estellencs Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 455582.334 455582.334

Palma DIPÒSIT Sí Sí 466882.65 466882.65

Palma Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 465067.131 465067.131

Palma Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 465842.691 465842.691

Palma Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 466227.478 466227.478

Palma Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 465390.981 465390.981

Palma Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 466910.934 466910.934

Palma Bassa ornamental (CxS) Sí Sí 465597.298 465597.298

Palma Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 464168.111 464168.111

Palma Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 465915.978 465915.978

Palma Bassa ornamental (CxS) Sí Sí 464923.903 464923.903

Palma Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 464551.022 464551.022

Palma Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 469092.782 469092.782

Palma Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 469172.567 469172.567

Palma Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 469235.67 469235.67

Palma Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 467430.164 467430.164

Palma Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 468707.591 468707.591

Palma Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 469050.59 469050.59

Palma Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 469434.235 469434.235

Palma Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 469586.935 469586.935

Palma Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 465951.498 465951.498

Palma Bassa ornamental (CxS) Sí Sí 466744.986 466744.986

Palma Bassa ornamental (CxS) Sí Sí 469587.367 469587.367

Palma Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 469712.55 469712.55

Palma Bassa ornamental (CxS) Sí Sí 466058.041 466058.041

Palma Bassa ornamental (CxS) Sí Sí 466037.391 466037.391

Palma Bassa ornamental (CxS) Sí Sí 466149.367 466149.367

Palma Bassa ornamental (CxS) Sí Sí 465391.207 465391.207

Palma Bassa ornamental (CxS) Sí Sí 465440.671 465440.671

Palma Bassa ornamental (CxS) Sí Sí 465477.191 465477.191

Palma Bassa ornamental (CxS) Sí Sí 465966.089 465966.089
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MUNICIPI TIPUS APTE H APTE MT
COORDENADES

X Y

Palma Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 469108.065 469108.065

Palma Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 469404.462 469404.462

Palma Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 469290.898 469290.898

Puigpunyent DIPÒSIT Sí Sí 456627.94 456627.94

Puigpunyent DIPÒSIT Sí Sí 459650.15 459650.15

Puigpunyent Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 456303.199 456303.199

Puigpunyent Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 456626.663 456626.663

Puigpunyent Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 458671.216 458671.216

Puigpunyent Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 458700.135 458700.135

Puigpunyent Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 458913.665 458913.665

Puigpunyent Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 459667.055 459667.055

Puigpunyent Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 460558.26 460558.26

Puigpunyent Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 460709.875 460709.875

Puigpunyent Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 458779.845 458779.845

Puigpunyent Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 459666.518 459666.518

Puigpunyent Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 460346.88 460346.88

Puigpunyent Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 460751.345 460751.345

Puigpunyent Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 457881.018 457881.018

Puigpunyent Safareig, bassa(CxS) Sí Sí 458647.618 458647.618

Es presenta també, en la imatge inferior,  un mapa de la localització dels punts d’aigua en funció de la seva
operativitat, cal recordar que els punts d’aigua emprats pels mitjans aeris, concretament els helicòpters, també
poden  ser  utilitzats  per  les  autobombes.  Per  contra,  els  punts  d’aigua  específics  per  a  ser  utilitzats  per
autobomba, el cas dels hidrants o basses cobertes o parcialment cobertes.

Imatge 189 Punts d'aigua de la Comarca de Ponent. Font: MEDI XXI GSA.
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3.2.2.7 SERVEI DE SOPORT D'EMERGÈNCIES DE LES ILLES BALEARS 

Les Illes Balears compten, per una banda, amb un servei tècnic i de suport en emergències operatiu durant tot
l’any:

Taula 83 Personal tècnic i de suport en incendis forestals durant tot l’any. Font: Govern de les Illes Balears.
PERSONAL TÈCNIC I DE SUPORT

Central de Comunicacions d’Incendis Forestals (CCIF)

Tècnic DTEX CAIB

Tècnic de coordinació de CCIF (TGS)

Agents de Medi ambient

Cap de capatassos

Personal de guàrdia 24 h: Mallorca, Menorca i Eivissa

Brigades de Treballs Forestals

D’altra banda, també compten amb un dispositiu especial de l'1 de maig al 30 de setembre, d’unes  350 persones
(dades de 2012).

Taula 84 Personal tècnic i de suport en incendis forestals des de l’1 de maig al 30 de setembre. Font: Govern de
les Illes Balears.

PERSONAL TÈCNIC I DE SUPORT

Personal CCIF de guàrdia 24 h
Tècnic de Coordinació d'Operacions Aèries (TCA)
Tècnic forestal d'extinció helitransportat (TEH)

Cap de capatassos de guàrdia 24 h Mallorca

Agents de Medi ambient helitransportats

PMA de guàrdia 24 h Mallorca
Mecànic de guàrdia 24 h Mallorca

Tècnic DTEX Eivissa

Tècnic DTEX Menorca

3.2.2.8 MITJANS TERRESTRES DE L'OPERATIU D'EXTINCIÓ D'INCENDIS 

FORESTALS

A continuació,  es  mostra  una  relació  dels  mitjans  terrestres  que  disposa  el  Govern  Balear  com a  operatiu
d’extinció front a incendis forestals:

Taula 85 Relació dels mitjans terrestres de l’operatiu d’extinció.
BRIGADES I VEHICLES D'EXTINCIÓ

Tàndem Brigada-
Autobomba Brigada Camió cuba VVPI

Calvià Reforç Inca Escora
Artà Palma Andratx

Alcúdia Centre Logística
Nocturna

3.2.2.9 MITJANS AERIS DE L'OPERATIU D'EXTINCIÓ D'INCENDIS FORESTALS

3.2.2.9.1 BASE AEROPORT DE SON BONET (MARRATXÍ)

 2 Avions de Càrrega en Terra o ACT (VERDE i AZUL), model Air Tractor 802, durant l'època de risc 
d'incendi forestal. Amb un motor de 1.350 HP i capacitat per un dipòsit d'espuma de 68 L, fa 
descàrregues totals o parcials de fins a 3.100 L. És un mitjà que permet una ràpida actuació (velocitat de 
creuer 310 km/h) dins del despatx automàtic motivat per un avís de foc en zona forestal. 

Imatge 190 Avio de Càrrega en Terra o ATC. Font: Govern de les Illes Balears.
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 1 Helicòpter  tipus  II  Biturbina (HALCÓN 01)  model SOKOL PZL W 3A.  Amb una capacitat  de càrrega
de 2.516 kg i fins a 10 persones, té una potencia de dues turbines de 900 HP i amb el Bambi-Bucket, pot
descarregar  fins  a  1.600  L  d'aigua.  Transporta  una  brigada,  un  tècnic  forestal  i  un  Agent  de  Medi
Ambient, i permet un transport ràpid del personal (i eines com batefocs o pulaskis) a un incendi forestal,
on podrà  efectuar  les  corresponents descàrregues immediatament  després  del  desembarcament  del
personal helitransportat.

Imatge 191 Helicòpter Mitjà Biturbina. Font: Govern de les Illes Balears

 1  Helicòpter  Lleuger  Monoturbina (HALCÓN  05),  model ECUREUIL  AS-350  B3.  Té  capacitat  per
transportar fins a 5 persones i pot descarregar amb el Bambi-Bucket 900 L d'aigua.

 1 Avió de Coordinació  i  Observació (GAVINA),  model VULCANAIR P68 OBS 2.  Es  tracta  d'un aeronau
destinat a la vigilància, observació i dissuasió durant l’època de risc d'incendis forestals i que, durant les
tasques d'extinció, exerceix les funcions de coordinació de tots els mitjans aeris (amb un tècnic forestal).
Té instrumental dotat d'una càmera amb zoom 10-2.024 mm normal i infrarojos, per la localització de
punts calents en vigilància o extinció. 

Imatge 192 Avió de Coordinació i Observació (GAVINA). Font: Govern de les Illes Balears

3.2.2.9.2  BASE NORD DE MALLORCA

 1  Helicòpter  Lleuger  Monoturbina (HALCÓN  02),  model ECUREUIL  AS-350  B3.  Té  capacitat  per
transportar fins a 5 persones i pot descarregar amb el Bambi-Bucket 900 L d'aigua. 

Imatge 193 Helicòpter Lleuger Monoturbina (HALCÓN 02). Font: Govern de les Illes Balears

3.2.2.9.3  BASE POLLENÇA

 1 Avió Amfibi FOCA, model CANADAIR CL-215T amb capacitat de llançament de 5.500 L. (MAPAMA).
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Imatge 194Avió amfibi FOCA, model CANADAIR-CL-215. Font: MAPAMA.

3.3 ACTIVITATS I INFRAESTRUCTURES DE RISC

3.3.1 ACTIVITATS AGROFORESTALS, INDUSTRIALS I CULTURALS DE RISC

3.3.1.1 ESTACIONS DE SERVEI

Actualment no es tenen dades d’incendis originades a causa d’elles, tot i  això cal tenir-ho en compte com a
possible element de risc. En la següent imatge, es pot apreciar la distribució espacial de les estacions de servei:

Imatge 195 Estacions de Servici. Font: MEDI XXI GSA.

A la Comarca de Ponent existeixen 17 estacions de servei, vuit a Calvià, tres al d’Andratx, cinc al de Palma (dins
de la Comarca) i una estació al municipi d’Esporles.

Considerant que suposen una font de perill  a partir de 50 metres al voltant d’elles, tres d’aquestes estarien
situades a menys de 50 metres de terrenys forestal, com són la d’Estellencs o tres de les vuit de Calvià. 
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3.3.1.2 ÀREES RECREATIVES  

Coma ja s’ha dit amb anterioritat, la Comarca de Ponent compta amb 3 àrees recreatives (AR) que estarien dins
del Paratge Natural de la Serra de Tramuntana. Aquestes zones han de tenir-se en compte tant pel risc d’inici
incendi que suposen, com per les conseqüències que poden tenir en cas d’afectació per un incendi extern. 

La taula inferior recull novament aquestes àrees recreatives de la Comarca de Ponent:

Taula 86 Ús recreatiu a la Comarca. Font: Pla General.

TIPUS NOM ENP FINCA
COORDENADES

X Y

AR
Àrea recreativa de

Son Fortuny
PN Son Fortuny 454354.668 4388386.56

AR
Àrea recreativa de

Son Tries
PN Son Tries 463462.683 4390434.06

AR
Àrea recreativa de

Planícia
PN Planicia 457102.896 4391153.04

S’inclou, a més, un mapa de la seva localització:

Imatge 196 Àrees recreatives. Font: MEDI XXI GSA.
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3.3.1.3 INTERFICIE AGRÍCOLA-FORESTAL

S’entén per interfície agrícola-forestal (IAF) a la zona de contacte entre la superfície forestal i l’agrícola. En aquest
cas s’ha pres, atenent al IV Pla General, una superfície limítrof de 200 metres respecte a la superfície forestal. En
tota la Comarca de Ponent existeix, per tant, una interfície agrícola-forestal de 10,630.7 hectàrees.

Els incendis relacionats més pròpiament amb aquesta interfície són els de tipus agrícola, que, com ja s’ha vist en
anteriors apartats, suposen el 9% de les negligències o incendis de caràcter accidental, (el 6.7% dels incendis
totals a la Comarca de Ponent en el període 1983-2015). Aquestes dades sols són tenint en compte els incendis
purament agrícoles, però existeixen altres tipus de negligències que també podrien ser relacionades amb aquests
incendis d’interfície agrícola-forestal, com bé pot ser la crema de brossa o els incendis conseqüència de l’ús de
maquinaria. 

En aquesta interfície també entrarien els incendis causats per burilles de cigarret mal apagades, que també es
veuran en altres apartats, i que poden caure en aquestes zones pròximes a la massa forestal. És per tot això, que
la  interfície  agrícola-forestal  es  considera  també com un  element  de  risc  a  tenir  en  compte  en  aquest  Pla
Comarcal. 

La taula inferior recull la interfície agrícola-forestal per municipi i el seu percentatge respecte del total forestal:

Taula 87 Interfície agrícola-forestal per municipi. Font: MEDI XXI GSA.

MUNICIPI
SUP FORESTAL

(HA)
SUP IAF

(HA)
SUP IAF (%)

Andratx 6186.6 2209.5 35.7
Banyalbufar 1522.2 637.1 41.9

Calvià 9299.5 3461.3 37.2
Esporles 2493.4 1416.0 56.8

Estellencs 1109.6 418.1 37.7
Palma 1937.9 940.5 48.5

Puigpunyent 3327.0 1548.2 46.5
TOTAL 25876.2 10630.7 41.1

Imatge 197 Interfície Agrícola-Forestal. Font: MEDI XXI GSA.
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3.3.1.4 INTERFÍCIE URBANA-FORESTAL

La interfície urbana-forestal, com ocorre en el cas anterior, s’entén com a la zona d’influència o de contacte entre
la superfície forestal i la superfície urbana, en aquest cas. D’acord amb el IV Pla General, s’ha emprat un radi
d’influència de 500 metres respecte del terreny forestal. La imatge següent mostra aquesta interfície:

Imatge 198 Interfície Urbana-Forestal. Font: MEDI XXI GSA.

3.3.2 INFRAESTRUCTURES LINEALS DE RISC

En aquest apartat es mostren totes les xarxes viàries, en la qual s'inclouen tant les carreteres com els camins
transitables dins de la Comarca de Ponent. A més, s’han inclòs també les línies elèctriques per ser una font
important d’inici d’incendi. 

3.3.2.1 XARXA VIÀRIA 

La xarxa viària suposa un elements de risc d’inici d’incendi forestal, degut a que, com s’ha vist en l’apartat ‘3.1.4
Punts d’Inici i Distribució del Nombre d’Incendis’, un alt percentatge dels mateixos es localitzen pròxim a les vies
de comunicació, això és degut, d’una banda, a que les cremes agrícoles moltes vegades es realitzen en vores de
camins  i  marges.  D’altra  banda,  els  incendis  conseqüència  de  l’accident  d’un  vehicle  (eixida  de  la  via,  per
exemple), inicien a escassos metres d’aquesta o el llançament de la burilla del cigarret, a la vora de la carretera. I
per últim, els incendis degut a incendiaris o piròmans, en la seva majoria solen ser pròxims a vies, ja que aquesta
és utilitzada per part de l’infractor per fugir. És per tots aquests motius pels quals s’inclou la xarxa viària com
element de risc d’inici d’incendi.  

La  Comarca  de  Ponent  disposa  de  2,242.4  km  lineals  d’infraestructures  de  comunicació,  concentrada
principalment als municipis de la besant sud, amb major població. 

La taula inferior recull la longitud en kilòmetres en funció del tipus de via existent a la Comarca:

Taula 88 Longitud de la xarxa de comunicació. Font: MEDI XXI GSA.
TIPUS DE VIA LONGITUD (KM)

Autovia 42.5
Carretera Principal 188.4

Carretera
Secundaria

314

Carrer 487.1
Camí 1211

TOTAL 2242.4

Al mateix temps, s’ha inclòs en la imatge inferior, la distribució de la xarxa viària i ferroviària a la Comarca de
Ponent:
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Imatge 199 Xarxa de camins i pistes
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3.3.2.2 LÍNIES D’ALTA TENSIÓ

Els incendis  causats  per  les línies  d’alta  tensió  han suposat el  3% dels  incendis  per  negligència en els  anys
estudiats (període 1983-2015), això es tradueix en el 1.2% dels incendis totals en aquest mateix període. Sent la
dècada del 2000, la que major nombre d’incendis produïts per aquesta causalitat amb un total de 4 incendis
forestals dels 9 registrats, que cremaren 4.3 hectàrees del territori de Ponent.

Quant a la distribució espacial dels mateixos, Calvià és el municipi amb major nombre de sinistres (4 d’ells),
mentre que Andratx, Estellencs, Banyalbufar, Palma i Puigpunyent, han registrat un incendi cadascun d’ells en
aquest període d’estudi. 

La Comarca de Ponent presenta més de 412 kilòmetres de trams de línia d’alta tensió, distribuïts per municipi de
la següent manera:

Taula 89 Longitud per municipi de trams d'alta tensió. Font: MEDI XXI GSA.

MUNICIPI
LONGITUD

(KM)
Andratx 46.8

Banyalbufar 13.2
Calvià 175.8

Esporles 34.6
Estellencs 8.2

Palma 101
Puigpunyent 32.5

TOTAL 412.1

La distribució de la  xarxa elèctrica,  com es pot observar,  està d’una part,  relacionada amb la superfície del
territori. I per un altra part, relacionat amb la població a cadascun dels municipis.

Pel que respecta als incendis per causa de la línia elèctrica, caldrà tindre-la en compte, d’una banda pels incendis
esmentats conseqüència de les línies d’alta tensió, ja que com s’ha pogut veure, no segueix una relació directa
entre els kilòmetres de línia i  el nombre d’incendis per aquesta causa. D’altra banda, perquè molts d’aquest
trams estan pròxims o embeguts dins de la superfície forestal de la Comarca, sent per això de nou, un element
de risc d’ignició d’incendi.

Imatge 200 Línies d’alta tensió. Font: MEDI XXI GSA.
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3.3.3 ANÀLISI DEL RISC D’IGNICIÓ

L'estudi del risc d'ignició o risc d'inici d'incendi forestal permet realitzar una estimació dels punts on la possibilitat
d'ignició  sigui  més  elevada,  entenent-se  aquesta,  com  la  possibilitat  que  un  incendi  s’iniciï,  definit  per  la
naturalesa i el nivell d'activitat dels agents causants.

Per a l'obtenció d'aquest índex s'inclouen les activitats i infraestructures descrites en l'apartat anterior. Per a
valorar el pes específic que cadascuna d'aquestes presenten en l'origen d'un hipotètic incendi, es valora de forma
subjectiva la relació directa o indirecta amb la ignició de cadascuna d'elles, dotant-los d'un valor basat en la
causalitat històrica a nivell estatal. 

Aquest pes específic serà aplicat a la zona d'influència de l'activitat o infraestructura, valorat també de forma
subjectiva, la interacció d'aquestes zones ens proporcionaran aquells punts del territori on la possibilitat d'origen
d'un incendi és major.

Únicament  s'inclouen  aquelles  que  es  troben  en  terreny  forestal  o  a  menys  de  500  metres  dels  mateixos,
considerant-se aquesta distància com la distància mínima per a crear una zona de seguretat. 

Aquest resultat deurà acarar-se amb els obtinguts en l'anàlisi  de la freqüència d'incendis, obtenint-se així  la
relació causa efecte de les activitats i infraestructures.

En el punt anterior s'ha analitzat  cada activitat susceptible de generar un incendi forestal.  A continuació es
procedeix a quantificar el risc que suposa cadascuna d'elles seguint la mateixa escala de valors, facilitant així la
posterior comparació entre les mateixes. 

Taula 90 Zona d’influència i valor aplicats a cada una de las activitats e infraestructures. Font: MEDI XXI GSA

ACTIVITAT O
INFRAESTRUCTURA DE RISC TIPOLOGIA ZONA

D’INFLUÈNCIA (M) VALOR

ACTIVITAT ANTRÒPICA

Vivendes agrupades denses i urbanes 500 5
Vivendes agrupades 250 4

Vivenda aïllada 100 3
Caça 50 2

Senders 50 2
Mirador 50 2

Activitats ludicofestives 250 3

ACTIVITATS PRODUCTIVES

Interfície urbana-industrial 500 4
Interfície agrícola-forestal: Secà 500 4

Interfície agrícola-forestal: regadiu 500 3
Explotacions granaderes 100 2

INFRAESTRUCTURES

Àrees Recreatives 100 4
Línies elèctriques 50 4

Repetidor 50 5
Estació elèctrica 50 5

Gasolinera 50 4
Aparcament 50 4

Vials: carretera principal 50 5
Ferrocarril 50 5

Vials: carretera secundaria 50 4
Vials: Altres 50 3

3.3.3.1 RISC D’IGNICIÓ FINAL

El Risc d’Ignició Final es calcula a partir del encreuament de la valoració de totes les activitats i infraestructures
descrites en apartats anteriors, per tal d’obtenir un nivell de risc d'ignició en cadascuna de les zones del territori.
Permetent  així  identificar  aquells  punts  del  territori  on  la  probabilitat  d'originar-se  un  incendi  a  causa  de
l'activitat antròpica és major.

Per a l’obtenció d’aquest risc d’ignició final s’han integrat cada un dels valors establerts a les zones d’influència
mitjançant la següent expressió:

R IF=
∑

0

n

RA

∑
0

n

RAmax

On:
“RIF“ és el Risc d’ignició final
“RA” és el Risc de cada activitat o infraestructura
“RIF” és el Risc màxim de cada activitat o infraestructura

Després de realitzar el càlcul, i com es pot observar en la posterior imatge, la Comarca de Ponent, en la seva
major part presenta risc d’ignició molt baix (un 44.5% de la Comarca). Risc d’ignició considerat com a “Baix” en
quasi un 34.8% de la mateixa, aquestes zones es concentren principalment en superfícies agrícoles. El 16.1% de
la  Comarca estaria  en risc  moderat,  aquest risc  es  trobaria  principalment en vials.  Mentre  que el  4.6% del
territori estaria en risc considerat com “Alt” o “Molt Alt”. Els riscs més elevats es concentren principalment a
zones urbanes,  com els nuclis o agrupacions de vivendes d’alta densitat, o vials en trams puntuals.  La taula
inferior indica els valors de risc associats a la posterior imatge: 

Taula 91 Assignació de nivell del risc d’ignició. Font: MEDI XXI GSA.

RISC D’IGNICIÓ FINAL CODI

Molt baix 1
Baix 2

Moderat 3
Alt 4

Molt alt 5
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Imatge 201 Risc d’Ignició per a la comarca de Ponent. Font: MEDI XXI GSA. 

3.3.4 ANÀLISI DETALLAT DE LES ÀREES D’INTERFÍCIE URBANA FORESTAL 

L'avaluació de la interfície com a element de risc, com s’ha vist avança, d’una banda per la perillositat com a
element perillós (risc d’ignició), i per un altra, com a element vulnerable (receptora d’incendis externs).

En  les  últimes  dècades  la  interacció  urbana  amb  la  forestal  ha  anat  augmentat  de  manera  exponencial,
incrementant-se  així  aquesta  zona  d’interfície  fins  convertir-se  en  un  element  a  considerar  a  l’hora  de
caracteritzar el territori en matèria d’incendis i, per tant, en la presa de decisions.

Els  problemes  derivats  de  la  interfície  urbana-forestal  i  la  difícil  gestió  de  la  emergències  per  incendis,  fa
necessari estudiar cada cas des d'un punt científic i tècnic els factors i particularitats de la interfície i el territori
que la rodeja, per tal d’extraure la major i millor quantitat i qualitat de dades, i poder, així adequar les mesures a
prendre.

Per a dur a càrrec la caracterització de les zones d’interfície, s’ha utilitzat la metodologia PYROSUDOE, la qual
identifica les agrupacions de vivendes d’una forma quantitativa i automàtica.

Per identificar aquesta interfície urbana-forestal o WUI (per les seues sigles en angles), s’ha emprat el mètode
PYROSUDOE, el qual aconsegueix identificar vivendes o agrupacions de vivendes en funció dels següents criteris,
aplicant posteriorment un radi (R) d’influència, i recomptant les vivendes (N) que hi ha dins del radi:

Taula 92 Classificació PYROSUDOE. Font: Pla General.

TIPUS DE NUCLI RADI NRE VIVENDES

Aïllat R = 50 N < 4

No aïllat R = 50 N > 4

Dispers R = 25 N < 4

Dens R = 25 N >= 10

Agrupat fluix R = 25 4 <= N < 25

Agrupat dens R = 7,5 N < 10

Urbà R = 7,5 N > 10

Aquest  mètode  serveix  per  a  classificar  l’entorn en  el  que  es  troba  cada vivenda,  en  lo  referent  a  la  seva
agregació, i també per a identificar zones circumdants que després es creuen amb el mapa de vegetació i de
combustibles  forestals,  amb l’objectiu d’identificar,  cartografiar i  quantificar  la  vegetació  que rodeja  a  cada
element.

Posteriorment, a aquesta agrupació dels habitatges, se la creua amb la fracció de cabuda coberta (FCC) del Mapa
Forestal Nacional. Aquesta FCC marca el comportament del foc: 
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 FCC <20%: incendi fàcilment atacable, risc quasi nul.

 20%=< FCC < 60%: foc de superfície, dins de capacitat d'extinció.

 FCC >= 60%: foc de copes, fora de capacitat d'extinció.

A més, també es creua amb les conques hidrogràfiques considerades en el IV Pla General, que tenen en compte
l’homogeneïtat de la vegetació i el potencials de propagació dels incendis. 

L'estudi de les agrupacions de cases s'ha determinat en funció de la metodologia descrita, mentre que per a la
Fracció de Cabuda Coberta del MFE s’ha emprat la següent tipologia:

Taula 93 Tipologies d'habitatges. Font: Pla General.

TIPUS I FCC RISC - DESCRIPCIÓ

Aïllat  
FCC>=60%

Risc Alt si se situen en zones de massa forestal contínua o en zones de costa de difícil accés.
Risc Baix si se situen on la majoria del territori és superfície agrícola-forestal i el problema seria a

escala de parcel·la, no a escala de massís forestal.

Aïllat  
20 =<FCC< 60%

Risc moderat. Moltes d'aquests habitatges es concentren en el centre de la illa de Mallorca.
En aquelles que se situen enmig de zones adehesades, amb baixa densitat de peus al voltant, el
comportament del foc es reduiria i aquests habitatges podrien suporten el pas d'un gran incendi

forestal. En aquest cas, el fum seria el principal problema.
Aïllat

FCC<20%
Risc baix. Manquen de combustible gruixut al voltant. Incendis fàcilment atacables que no

comprometen als habitatges.
Dispers 

FCC>=60%
Risc Molt Alt, en aquells casos en què hi ha un conjunt d'habitatges dispersos propers. Si no es

comportarien com la categoria -aïllat FCC>60%, amb risc alt o moderat.

Dispers
20=<FCC<60%

Risc Alt. Els casos més problemàtics es concentren sobretot en zones d'orografia
complexa. Els habitatges d'aquesta categoria es defineixen per ser zones on abunden els arbustos i

plantes ornamentals que dificulten les tasques d'extinció.
Dispers

FCC<20%
Risc baix. Manquen de combustible gruixut al voltant. Incendis fàcilment atacables que no

comprometen als habitatges.
Agregat Baix 

FCC>=60%
Risc baix. Manquen de combustible gruixut al voltant. Incendis fàcilment atacables que no

comprometen als habitatges.

Agregat Baix
20=<FCC<60%

Risc Alt. Els casos més problemàtics es concentren sobretot en zones d'orografia complexa com és
el cas del nord de la illa de Mallorca (Sóller). Els habitatges d'aquesta categoria es defineixen per

ser zones on abunden els arbustos i plantes ornamentals que dificulten les tasques d'extinció.

Agregat Baix
FCC<20%

Risc baix. És una de les categories més abundants en l'illa de Mallorca, que coincideix en la seva
majoria amb terreny d'ús agrícola, excepte en alguns punts del nord que està confrontant amb els

agregats densos.
Agregat Dens

FCC>=60% Risc Molt Alt, s'inclouen urbanitzacions intermix d'arbrat i cases.

Agregat Dens
20=<FCC<60% Risc Molt Alt. S'inclouen ací totes les urbanitzacions amb vegetació dins i fora de les vivendes.

Agregat Dens
FCC<20% Risc Molt Alt. S'inclouen ací totes les urbanitzacions amb vegetació dins i fora de les vivendes.

Urbà
20=<FCC<60%

Risc Alt. Es tracta de zones urbanes amb moderada densitat de vegetació al voltant i a l'interior.
Possibles problemes de fum.

Urbà
FCC>=60%

Risc Molt Alt. En el nord de la illa de Mallorca, aquesta categoria es podria assimilar a la categoria
Agregat Dens, lloc són els nuclis de les urbanitzacions d'intermix urbà-forestal i representen el

mateix índex de risc.
En altres zones de la illa, el risc seria moderat lloc que es tracta de nuclis urbans en els quals es

TIPUS I FCC RISC - DESCRIPCIÓ

donarien problemes de fum però no de penetració de les flames.

Urbà
FCC<20%

Risc Alt. Zones urbanes amb vegetació a nivell de parcel·la, però que poden donar continuïtat a
una propagació per punts i comprometre als habitatges. Risc Baix en els nuclis urbans compactes

(ciutats xicotetes i mitjanes)

De l'estudi del risc segons el tipus d'agregació d'habitatges i vegetació en l'exterior i l'interior d'aquestes, es
dedueix que les categories d'habitatges amb risc més alt de patir les conseqüències d'un gran incendi forestal
són:

Taula 94 Classificació del nivell de risc elevat. Font: Pla General.
RISC MOLT ALT RISC ALT

Dispers FCC>60% Aïllat FCC>60%
Agregat Baix FCC>60% Dispers FCC 20-60%

Agregat Dens Agregat Baix FCC 20-60%
Urbà FCC>60% Urbà 20=<FCC<60%

Urbà >20%

La classificació de riscos que es mostren en la imatge segueixen la classificació posterior:

Taula 95 Nivell de risc per superfície d'interfície urbana-forestal. Font: MEDI XXI GSA.
NIVELL DE RISC VALOR

Baix 1
Moderat 2

Alt 3
Molt Alt 4

Els resultats mostren com a zones amb risc molt alt, les agrupacions de vivendes especialment a la costa de
Calvià i Andratx. Així com risc catalogat com alt, els nuclis més densos tant de les poblacions anteriors com els de
l’interior  de  Palma,  Esporles  o  Puigpunyent.  La  major  part  de  vivendes  aïllades  presenten  un  nivell  de  risc
moderat-baix, de igual manera que els principals nuclis de població. A continuació es mostra el mapa dels nivells
de riscos de les àrees d’interfície urbana forestal de la Comarca de Ponent:
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Imatge 202 Nivell de risc per superfície d'interfície urbana-forestal. Font: MEDI XXI GSA.

3.4 CARACTERITZACIÓ DELS FOCS

La  identificació  de  les  tipologies  d’incendis  forestals  en  terminis  de  recurrència,  intensitat  i  patró  espacial
d’afectació permeten la integració real del foc tant en la gestió i planificació forestal com en l’extinció real del
foc, proporcionant als gestors i cossos d’extinció una eina que permet la millora de la eficiència de les dos línies
d’actuació a través del desenvolupament dels models silvícoles que integren el foc per a la zona identificada com
més vulnerables, assentant les bases per a la planificació de la gestió forestal, en terminis d’estructures resistents
al foc, rotacions més idònies, etc. A nivell de finca, com per aspectes relacionats amb la prevenció i extinció
d’incendis a nivell paisatge. (Castellnou, et al., 2009).

En aquest sentit s’ha dut a terme:

1)  Generació  d'una  base  de  dades  geogràfica  de  perímetres  d'incendis  forestals  històrics  esdevinguts  a  la
Comarca de Ponent. això ha requerit:

- Recopilació i reconstrucció de perímetres

- Datació i caracterització dels incendis

- Depurat i síntesi de la informació inicial

2) Identificació de les situacions meteorològiques a nivell sinòptic per als incendis datats.

3) Reconstrucció de la propagació, contemplant:

- Estudi dels patrons de propagació

- Estudi de les situacions meteorològiques que generen GIF en les Illes Balears

- Caracterització dels Incendis Tipus

- Catalogació dels incendis segons els Incendis Tipus

- Caracterització de la propagació en cada massís forestal

4) Localització i caracterització de les Zones de Règim Homogeni (ZHR).
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3.4.1 BASE DE DADES GEOGRÀFICA DE PERÍMETRES D'INCENDIS 
HISTÒRICS 

Taula  96 Dades  per  a  la  recopilació  de perímetres  d'incendis  històrics,  de  condicions  meteorològiques i  de
patrons de propagació en la zona d’estudi. Font: Pla General

DADES

Base de dades geogràfiques del
perímetre de incendis històrics

Recopilació i reconstrucció de perímetres. Creació de la base de dades
geogràfiques./Datació i caracterització d’incendis

Identificació de les condicions
meteorològiques

A nivell sinòptic: Mapes meteorològics històrics de www.wetterzentrale i
www.wetter3.de A nivell local: Interpretació de la situació sinòptica amb

relleu

Reconstrucció de la propagació Del Servici d’Extinció amb observació directa durant l’incendi. Anàlisis
d’interpretació de les petjades de l’incendi en gabinet

Localització de les zones de
règims homogenis

Mapa d’informació temàtica: Usos del sol, Mapa forestal espanyol

Cal apuntar, a nivell metodològic, que per a la creació de la base de dades geogràfica de perímetres històrics, es
contempla  totes  les  petjades  de  perímetres  d’incendis  històrics  identificats,  independentment  de  la  seva
superfície,  si  bé  el  anàlisis  a  fons,  això és:  identificar  les  condicions  meteorològiques i  reconstrucció  de les
propagacions, s’ha efectuat exclusivament per aquells que han afectat una superfície major a 50 hectàrees.

3.4.2 IDENTIFICACIÓ DE LES SITUACIONS METEOROLÒGIQUES A NIVELL 
SINÒPTIC PER ALS INCENDIS DATATS   

En línia amb l'anotació anterior es presenta en la taula que segueix la descripció de les situacions sinòptiques per
als incendis històrics datats. 

Taula  97 Descripció de la  situació sinòptica que genera GIF en el  nord de la  Comarca de Ponent.  Font:  Pla
General.

SITUACIÓ SINÒPTICA CODI VENT

Advecció del nord VN Ponent
Advecció del nord-oest VNW Mestral

Advecció de massa càlida del sud CS Mitjorn
Retirada d'advecció Càlida CW Ponent

Advecció de l’oest VW Ponent
Desconeguda DESC -

A continuació es recullen els incendis estudiats en aquest apartat:

Taula 98 Incendis històrics d'estudi. Font: EGIF.

MUNICIPI DATA
CORDENADES SUP

(HA)
PATRÓ

METE
O

TIPUS VIENT
X Y

Andratx 13/06/1993 449652 4384254 49.5 DESC VNW DESC DESC

Banyalbufar 18/07/1993 459915 4393437 71 Topo CS TB BRISA

Andratx 10/05/1994 450743 4387301 20 DESC CS DESC S

Andratx 01/06/1994 444799 4383678 1050 Convecció CS CE S

Andratx 02/06/1994 446493 4379280 210 Convecció CS CE BRISA

Andratx 12/04/1996 445412 4380851 10 Topo CS TE TOPO

Estellencs 16/04/1998 455029 4387999 25 Vent VNW VR NW

Calvià 08/08/1999 456086 4385472 156 Topo CS TE SW

Andratx 09/06/2001 449372 4384342 58 Topo CS TE BRISA

Calvià 08/08/2001 458213 4380836 86 Topo CS TE BRISA

Andratx 20/10/2000 445349 4382255 11 Topo CS TE TOPO

Calvià 16/07/2012 461142 4376436 33.17 Topo DESC TE TOPO

Calvià 27/08/2012 463218 4378182 59 Topo CS TE BRISA

Andratx 25/08/2011 - - 27.1 Topo CS TB BRISA

Calvià 29/07/1992 463537 4379189 171 DESC CS DESC DESC

Calvià 29/05/1993 462631 4381670 47 Topo CW TB BRISA

Palma 20/06/1993 464628 4384142 28 DESC CS DESC DESC

Calvià 29/06/1993 463482 7377929 35 Topo CW TB BRISA

Palma 11/07/1993 465297 4384745 212 Topo CW TB BRISA

Calvià 31/07/1993 459529 4377776 410 Convecció CW CE SW

Calvià 09/07/1995 460929 4378088 184 Topo CS TB BRISA

Calvià 14/07/1996 462970 4378364 35 Topo CS TE BRISA

Calvià 15/05/1999 463332 4379674 47 Topo CW TE TOPO

3.4.3 RECONSTRUCCIÓ DE LA PROPAGACIÓ

Una vegada identificats tots els patrons de foc repetits en els GIF de la Comarca de Ponent es podrà catalogar
cadascun com s’ha vist en la tala anterior. La seqüència metodològica seguida per a això passa a grans trets, com
s'il·lustra en la figura següent, per conèixer la data dels incendis registrats i analitzar la situació sinòptica existent
aquell dia al costat de l'estudi de la forma del perímetre el que permet assignar el patró de propagació que regeix
l'incendi.
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Figura 40 Seqüència metodològica en la caracterització dels incendis tipus. Font: MEDI XXI GSA.

Amb això, els patrons de propagació observats a la Comarca, a partir de la repetició d'un factor característic
permeten identificar els  incendis tipus de la  zona, així  com el seu esquema de propagació,  adaptat aquí de
(Castellnou, et al., 2009). 

En resum la zona té els següents incendis tipus:

1. Topogràfic estàndard (TE)

- Patró de propagació: Topogràfic.

- Factor característic: Vents de vessant i de vall

- Situació sinòptica: Vessant i vall.

- Esquema de propagació i oportunitats d'extinció:

El seu moviment es regeix pel pendent i pels vents de vall i vessant (diürns i nocturns). La forma dels
perímetres segueix vessants i conques hidrogràfiques. Els punts crítics es troben en els barrancs i nusos
de barranc.

- Incendi de referencia: Son Caliu, 16/07/2012

2. Topogràfic litoral (TB)

- Patró de propagació: Topogràfic.

- Factor característic: Brisa marina.

- Situació sinòptica: Brisa marina.

- Esquema de propagació i oportunitats d'extinció:

El seu moviment es regeix pel pendent i per les brises marines. Les brises presenten un gir horari i canvis
de  velocitat  definits  i  previsibles.  Els  punts  crítics  es  troben  en  els  barrancs  i  nusos  de  barrancs.
Destaquen les obertures del flanc afectat per la brisa marina.

- Incendi de referencia: Bendinat, 09/07/1995.

3. Convecció Estàndard (CE)

- Patró de propagació: Convecció.

- Factor característic: Macrotopografia.

- Situació sinòptica: Advecció de massa càlida de sud.

- Esquema de propagació i oportunitats d'extinció:

El seu moviment es regeix per la seva pròpia columna de fum i el llançament massiu de focus secundaris.
La macrotopografia i el vent sinòptic condueixen l'incendi. Els punts crítics es troben en els barrancs i
nusos de barranc principals. L'incendi no interpreta la microtopografia.

- Incendi de referència: Andratx, 01/06/1994

4. Vent amb Relleu (VR)

- Patró de propagació: Vent amb relleu.

- Factor característic: Zones muntanyenques.

- Situació sinòptica: Advecció de massa càlida de sud.

- Esquema de propagació i oportunitats d'extinció:

El seu moviment es regeix pel vent i les crestes. Segueix les crestes en serres alineades en l'adreça del
vent. En serres perpendiculars a l'adreça del vent apareixen els contravents on la propagació es regeix
per la turbulència generada a sotavent i no pel vent general, de manera que obri el perímetre a sotavent
de la serra. Els punts crítics es troben en les crestes i nusos de cresta.

- Incendi de referència: Son Fortuny, 16/04/1998

Amb això es  compta amb la  informació de partida per  a avaluar  el  comportament  del  foc  en els  diferents
massissos o elements territorials. Amb totes aquestes dades es crea una cartografia d’incendis tipus:
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Imatge 203 Incendis tipus. Font: MEDI XXI GSA.

3.4.4 LOCALITZACIÓ I CARACTERITZACIÓ DE LES ZONES DE RÈGIM 
HOMOGENI (ZHR)

Finalment s'ha procedit a la definició i delimitació de les diferents Zones de Règim Homogeni (ZHR) mitjançant
l’orografia del territori, per això: 

1. S'han identificat els diferents massissos forestals.

2. S'ha interpretat sobre el relleu com és l'efecte de les diferents situacions sinòptiques identificades,
tenint en compte que en aquells massissos on la interacció entre la topografia i una situació sinòptica
concreta generi resultats diferents, el massís haurà de subdividir-se, és el cas per exemple d'aquelles
àmplies i diferents zones afectades per les brises marines, doncs ho faran simultàniament amb diferents
eixos de vent sobre la base de diferents relleus.

3.  S'analitzen  els  diferents  incendis  històrics  presents  en  la  zona,  per  a  contrastar  si  els  eixos  de
propagació coincideixen amb la interpretació de la interacció meteorologia-topografia.

Atenent a la nomenclatura estipulada en el IV Pla General, la Comarca de Ponent esta dividida en cinc zones de
règim d’incendi homogeni (ZH), resultat de la fragmentació del territori amb característiques semblants quant a
la seva resposta a les característiques que condicionen la propagació dels incendis: 

- Presenten una orografia semblant

- Estan afectats pel mateix règim de vents generals

- Presenten el mateix règim de vents locals generats per una situació meteorològica general 

- Tenen una vegetació semblant 

- Presenten el mateix incendis tipus.

Conseqüència de tot això, apareixen les cinc zones de règim homogeni (ZH) al territori de Ponent. 

 ZH 0. Illa de sa Dragonera. Incendis topogràfics conduits pel vent.

 ZH 5. Extrem nord-est de la Comarca, principalment a Esporles.  Incendis de vent condicionats per la
topografia. 

 ZH 10. Vessant nord,  nord-oest i zona central de la Comarca de Ponent. Incendis convectius.

 ZH 11. Sud sud-est de la Comarca. Incendis topogràfics conduits per la Brisa pròpia de la badia de Palma
(S-O). 

 ZH 12. Est i interior del municipi de Palma principalment. Incendis topogràfics condicionats per l’entrada
de brisa marina (S-E).

Com es pot observar, aquesta distribució no és equitativa, la major part del territori està classificat com a “ZH
10”, l’extrem oriental de la Serra de Tramuntana. I la Zona Homogènia 11 (ZH 11), al sud, que coincideix amb la
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Serra de Na Burgesa i part meridional de la Serra de Tramuntana.  La resta de zones descrites amb anterioritat
ocupen una porció més reduïda del territori.

Imatge 204 Zones de règim homogeni. Font: MEDI XXI GSA.

Aquesta classificació permet vincular els incendis a les zones i  analitzar-les segons la  seva tipologia,  patró, i
situació sinòptica. D’altra banda, mitjançant el càlcul del període de rotació del foc (NFR, per les seues sigles en
anglès: Natural Fire Rotation). El NFR, (Agee, 1993), que indica el temps, en anys, que tarda cada regió a cremar-
se totalment, la qual cosa dóna una idea de quin és la recurrència del foc en la zona. Es calcula atenent a la
següent formula:

NFR = 
P

Sq /St

On,

“NFR”, es el Natural Fire Rotation (període de rotació del foc)

“p”, és el període de rotació (anys)

“Sq”, és la superfície cremada (ha)

“St”, és la superfície de la zona (ha)

El període de rotació s'ha calculat per a un període de 20 anys (que coincideixen amb les dècades de les quals
disposem de dades fiables de perímetres d'incendis).

La interpretació dels resultats es realitza en funció de la següent classificació:

Taula 99 Període de rotació (NFR). Font: Pla General.
NFR

(ANYS)
SEVERITAT CODI

< 60 Molt Alta 4
60 - 140 Alta 3

140 - 400 Baixa 2
> 400 Molt Baixa 1

En la següent figura es poden veure aquesta classificació sobre el terreny:
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Imatge 205 Períodes de rotació del foc. Font: MEDI XXI GSA.

3.4.5 DISTRIBUCIÓ TEMPORAL DEL RISC

Per a l'anàlisi del risc temporal d'incendis forestals de la Comarca, s'ha analitzat la sèrie d'incendis registrats a la
base  de  dades  EGIF,  estudiant  el  nombre  d'incendis  esdevinguts  segons  l’època  de  l'any.  això  ha  permès
delimitar el període on els incendis succeeixen de forma més recurrent amb la finalitat de planificar les tasques
de vigilància i restringir diverses activitats durant aquesta època, si fos així recomanable.

3.4.5.1 ÉPOQUES DE RISC

Segons el Decret 125/2007, de 5 d’octubre, pel qual es dicten normes sobre l’ús del foc i es regula l’exercici de
determinades activitats susceptibles d’incrementar el risc d’incendi forestal, es determinen les següents èpoques
de perill:

Taula 100 Èpoques de perill per incendis forestals Font: Govern Balear.

ÚS DEL FOC
DE L’1 DE GENER AL 30

D’ABRIL
DE L’1 DE MAIG AL 15

D’OCTUBRE
DEL 16 D’OCTUBRE AL 31

D’AGOST

En terreny forestal Cal autorització
administrativa

Prohibit Cal autorització
administrativa

A menys de 500 m de
terreny forestal

Lliure amb precaució Cal autorització
administrativa

Lliure amb precaució

A més de 500 m de
terreny forestal

Lliure amb precaució

A continuació es descriuen les tres èpoques de perill definides en el PLATERBAL:

 Època  de  Perill  Alt:  Es  considera  època  de  perill  alt  aquella  en  la  qual  per  circumstàncies
meteorològiques,  mediambientals  i  d'un  altre  tipus  s'estima  que  l'índex  de  probabilitats  d'incendi
forestal és molt elevat.

Aquest temps es considera de màxima alerta, per la qual cosa els mitjans romandran sempre en alerta i
s'aplicaran les mesures limitatives i prohibitives establides en les corresponents Ordres Departamentals
en les matèries de Prevenció d'Incendis Forestals, i Protecció Civil i Atenció d'Emergències per Incendis
Forestals.

 Època  de  Perill  Mitjà:  Es  considera  època  de  perill  mitjà  aquella  en  la  qual  per  circumstàncies
meteorològiques,  mediambientals  i  d'un  altre  tipus  s'estima  que  l'índex  de  probabilitats  d'incendi
forestal és alt o moderat.

Els mitjans romandran sempre en alerta, però les mesures limitatives i prohibitives no seran aplicable.

 Època  de  Perill  Baix:  Es  considera  època  de  perill  sota  aquella  en  la  qual  per  circumstàncies
meteorològiques,  mediambientals  i  d'un  altre  tipus  s'estima  que  l'índex  de  probabilitats  d'incendi
forestal és baix. S'adoptaran les mesures i precaucions habituals davant aquest tipus d'incidents.
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3.4.5.1.1 ESTADÍSTICA MENSUAL

Els períodes de major risc d’incendi es corresponen, de forma general, amb els mesos amb major incidència
d’incendis,  i  sobretot amb els  mesos amb major superfície forestal  afectada, degut a l’alta disponibilitat  del
territori per a cremar a causa de les altes temperatures que es donen en aquests períodes. És per aquest motiu
que fa necessari calcular aquesta temporalitat en primer lloc de forma mensual. La taula inferior recull el nombre
d’incendis i la superfície afectada distribuïda de forma mensual:

Taula 101 Estadística mensual d’incendis a la Comarca de Ponent per al període 1983-2015. Font: EGIF.
MES NRE INCENDIS SUP (HA)

Gener 8 0.93
Febrer 17 25.37
Març 34 55.84
Abril 42 78.43
Maig 67 179.55
Juny 103 1653.13
Juliol 176 3825.63
Agost 156 630.42

Setembre 71 58.36
Octubre 22 108.49

Novembre 8 5.53
Desembre 3 0.82

TOTAL 707 6622.5

Per una millor anàlisis s’inclou també el seu corresponent gràfic mensual:
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Figura  41 Nombre d'incendis mensuals i de la superfície afectada per a la Comarca de Ponent. Font: MEDI XXI
GSA.

Els mesos estivals, des de juny fins a finals de setembre, com es pot veure, són els que major concentració
d’incendis presenta (més del 70% dels incendis anuals es registren en aquests 4 mesos), sent també els que
major superfície forestal afecten, (el 93% de la superfície total cremada en aquest període d’estudi ho ha fet en
els mesos estivals). 

Dins dels mesos estivals, el mes de juliol és el que major nombre d’incendis presenta (176 sinistres), que suposa
el 25% dels incendis estivals. És aquest mes també, el de juliol, el mes en que major superfície afectada pels
incendis mostra, amb més de 3,800 hectàrees calcinades (el 57.8% de la superfície afectada).

3.4.5.1.2 ESTADÍSTICA SETMANAL

D’altra banda, la temporalitat també es pot calcular de forma diària. Els períodes laborals o festius al llarg de la
setmana també poden influir en el nombre d’incendis, degut a que de forma general existeix una tendència a
interaccionar més amb el terreny forestal (o la natura) en períodes festius o vespres dels mateixos, bé sigui per a
oci o bé per a realitzar treballs agrícoles/forestals fora de període laboral (segons treballs). 

Taula 102 Incendis diaris a la Comarca de Ponent. Font: EGIF.

DIA NRE INCENDIS
SUP
(HA)

Dilluns 96 250.06
Dimarts 115 274.2

Dimecres 84 1447.62
Dijous 104 387.95

Divendres 110 894.41
Dissabte 92 2523.13

Diumenge 106 845.13
TOTAL 707 6622.5

Tot i que les estadístiques mostren prou equilibri quant al nombre d’incendis al llarg de la setmana, el nombre de
sinistres és major en dimarts i divendres, per damunt dels 110 incendis. No obstant, la mitjana dels casos es
trobaria entorn als 101 incendis per dia de la setmana. D’altra banda el 43.6% dels incendis es registra en període
festiu o en vespres dels mateixos (divendres, dissabte i diumenge) amb 308 casos dels 707.

Pel  que  respecta  la  superfície  afectada,  dissabte  reflexa  un  major  nombre  d’hectàrees  cremades,  molt  per
damunt de la resta de dies, amb un total de 2,523.13 hectàrees,(més de 1,000 hectàrees per damunt del següent
dia amb més superfície cremada, el dimecres). La superfície cremada en cap de setmana i vespres suposa el
64.4% del total de la resta de dies. 

De nou es recull en la figura inferior aquesta evolució en forma gràfica: 
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Figura 42 Incendis diaris i superfície afectada a la Comarca de Ponent. Font: MEDI XXI GSA.

3.4.5.2 RISC METEOROLÒGIC I CONDICIONS SINÒPTIQUES TIPUS

El clima de la Comarca és de tipus mediterrani, amb una sequera estival intensa i perllongada. Les precipitacions,
oscil·len entre els 500 i els 700 mm en les zones més elevades de la Serra de Tramuntana, si bé a nivell general es

tenen uns valors mitjans d'entre 450 i 650 mm. Aquestes precipitacions es caracteritzen per una considerable
irregularitat interanual a més d'estar concentrades en curts períodes de temps, sent més intenses i abundants a
la tardor quan s'acumula entorn d'un 39% del total anual, davant de menys del 16% durant l'estiu i del 45%,
repartit a parts iguals a l'hivern i primavera.

Les temperatures són suaus durant tot  l'any, amb una mitjana d’entre  els  16 i  els  18°C a tota la  Comarca,
exceptuant les àrees més elevades de la muntanya, bastant més fresques. Les mitjanes de les màximes que es
donen a l'estiu se situen entorn dels 29-31º C, si bé són normals en aquesta època temperatures superiors als
30°C que pugen excepcionalment arribar fins als 40°C. Per contra, a l'hivern, apareixen mínimes d'entre 5 a 9°C,
no sent rar que baixen sot a 0°C, podent registrar-se temperatures extremes en aquest sentit de fins als -6°C,
especialment a zones elevades de la Serra de Tramuntana.

El vent de component sud-oest, que pot passar a ponent o a migjorn conforme avança el dia, predominant el
garbí durant tot l'any. El patró de nord s’observa també als hiverns, i especialment a la cara nord de la Comarca,
ja sigui tramuntana pura o girant a mestral. 

La grandària de l’Illa de Mallorca fa que sigui capaç de formar brises tèrmiques importants (embat) originades
per l'escalfament diürn de la terra pel que fa al mar, atraient cap a l'interior aire marí que refresca durant els dies
estiuencs la temperatura de les àrees pròximes a la costa meridional i llevantina, sobretot en les zones de les
badies més obertes, i desapareixent el seu efecte a l'interior deprimit (per sot als 200 m) de la Comarca.

A nivell insular, cal assenyalar que sembla constatar-se una reducció de la precipitació mitjana anual, havent-se
passat al conjunt de totes les illes (d’uns 640 mm durant el període de 1951-1979, a uns 570 mm en el període
1980-2008, la qual cosa suposa una pèrdua de l'11 % de la precipitació inicial amb una tendència a la disminució
de 24 mm per dècada. Aquesta disminució s'ha constatat per a totes les estacions, extremant-se els fenòmens
plujosos amb una apreciable recessió de les pluges moderades i un increment de les fortes i les febles. (Alonso,
et al., s.f.).

Les dades de les temperatures indiquen augments generalitzats en totes les estacions des de 1976, a raó de
0,4°C i 0,5°C per dècada en el cas de les màximes i les mínimes respectivament, detectant-se una ràpida transició
entre les estacions fredes i càlides i una menor presència de temperatures moderades, així com un augment de
la freqüència de temperatures extremes càlides. (Alonso, et al., s.f.).

Descrites les generalitats climàtiques de la Comarca i les peculiaritats de l’illa de Mallorca, cal assenyalar que
igual que en la Península, el règim climàtic és dominat a l'hivern pel flux de l'Oest, mentre que a l'estiu serà
l'anticicló de les Açores el que marqui la pauta meteorològica.

A l'estiu, l'anticicló de les Açores a més de situar-se en latituds més altes adquireix major intensitat estenent la
seva acció estabilitzadora sobre la Península Ibèrica i les Balears. Tal és així que, una disposició del mateix al nord
de la península pot provocar una situació de bloqueig anticiclònic que evita qualsevol penetració d'aire més fred
procedent del nord.

També en  èpoques  estivals  es  produeixen  intrusions  d'aire  càlid  procedent  del  nord  d'Àfrica  a  causa  de la
disposició en latituds molt altes del Front Polar. Aquesta configuració en altura manté, d'una banda, molt al nord
l'aire fred polar i deixa, d'altra banda, espai per a l'entrada de la massa d'aire càlid del sud.

Aquesta massa d'aire càlid se situa a certa altura en la vertical creant una capa estable que inhibeix tot moviment
ascendent i, per tant, evita la formació de núvols convectius.
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Imatge 206 Mapa de geopotencial en 500 hPa, pressió en superfície i espessors 1000-500 hPa del model GFS en
el qual es mostra per al dia 22/09/2011. Font: Wetterzentrale.

Imatge 207 Mapa de geopotencial en 500 hPa, pressió en superfície i espessors 1000-500 hPa del model GFS en
el qual es mostra per al dia 26/06/2011. Font: Wetterzentrale.

Com en tot l'àmbit mediterrani, serà durant l'estiu, sobretot al juliol, serà el període amb les temperatures més
elevades, les precipitacions més baixes i l’evapotranspiració més forta, quan els combustibles es troben en una
situació més propícia per a cremar amb facilitat. La situació d'aquests combustibles és, a nivell global, més crítica
a l'oest que a l'est Mallorca i de la Comarca de Ponent, atès que els vents dominants a l'estiu procedeixen de la
badia  de Palma,  la  qual  cosa  implica  una marcada component  marítima que suposa una elevada aportació

suplementària d'humitat; el fet que continuï sent marcada la freqüència de la tramuntana (vent de nord) amb un
recorregut per la Serra de Tramuntana i, per tant, amb baixa càrrega d'humitat, explica la major sequedat dels
municipis situats a l’interior de la Comarca, pel que el risc d’incendi també serà major a aquestes zones.

No per obvi es deixarà d'assenyalar que la disponibilitat del combustible serà tant menor en les ombries que en
les solanes, així com durant la nit (moment en el qual es recuperarà la humitat) davant del dia, i en les zones més
elevades de la serra de la Tramuntana mallorquina davant de les valls que es troben en elles encaixonats, on es
produeixen fenòmens de compressió adiabàtica de l'aire.

Els camps de vent descrits, com cal esperar, es troben condicionats per la topografia, la proximitat a la costa i la
posició geogràfica, és per això que els majors mòduls de vent s'observen al llarg de la costa, sobretot canalitzats
per la Serra de Tramuntana.

Imatge 208 Mòdul d'adreça i velocitat de vent. Font: Windy.

En definitiva i  resumint,  les condiciones meteorològiques resulten particularment desfavorables,  referent als
incendis  forestals,  les serres pròximes a la  costa es veuen afectades per les tronades seques i  amb càrrega
elèctrica,  i  en  menor  grau  per  la  falta  d’humitat.  Les  zones  interiors,  a  més  de  les  tempestes  seques
acompanyades d’aparell  elèctric  reben, de forma general,  una menor humitat marítima acompanyada d’una
forta insolació, que augmenta el risc d’incendi.

Particular atenció haurà de tenir-se amb situacions que si bé no responen a la mitjana, no són excepcionals al
llarg de l'estiu, es tracta de circulacions en les vessants nord de la Serra de Tramuntana; els vents del nord,
perillosos especialment a la Comarca, malgrat la seva baixa freqüència, suposaran un risc.

3.4.6 MODELS DE COMBUSTIBLE

Les característiques físiques i químiques dels combustibles determinen la possibilitat d'iniciar-se un foc, el seu
comportament  posterior  i  l'energia  alliberada  i,  per  tant,  la  dificultat  de  controlar-lo  (Hernando,  2000).  La
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inflamabilitat i la combustibilitat definiran les diferents espècies i formacions vegetals quant a la seva relació amb
el foc, és a dir, definiran els incendis forestals.

3.4.6.1 INFLAMABILITAT

La inflamabilitat es pot considerar com la propietat que posseeix una espècie vegetal per a inflamar-se, això és,
per a encendre's: “des que una font de calor entra en contacte amb ell” (Trabaud, 1976)., o “ al ser exposat a una
radiació calorífica constant” (Delabraze & Valette, 1977). això ocorre en el moment en el qual s'emeten gasos
inflamables,  la  qual  cosa dependrà del  contingut d'humitat  del  combustible i  de l'estructura,  entesa com la
relació entre superfície/volum de les partícules que ho formen, així com de la seva composició fisicoquímica.

Respecte a la humitat del combustible, cal tenir en compte que es trobarà condicionada per l'estat fenològic de
la  planta,  per  les  condicions  meteorològiques  (precipitacions,  humitat  relativa,  insolació,  brises  marines),
l'alternança  dia-nit  i  les  diferències  de  radiació  imposades  per  l'orientació  en  la  qual  es  troben  situats  els
combustibles.

Resulta  de  gran  importància  la  determinació  d'un  llindar  d'humitat  que  previngui  l'inici  del  foc,  però  les
recerques en aquest sentit són limitades i encara incompletes (Hernando, 2000) trobant-se entre les més recents
les de (Dimitrakopoulus, 1998).

Per la seva banda, quant a l'estructura, el temps d'inflamació decreix a mesura que disminueix la grandària del
combustible (Brown, 1970), amb el que els combustibles fins, seran els més inflamables i principals propagadores
del foc en la majoria dels incendis (Hernando, 2000).

Els compostos químics que influeixen en la inflamabilitat (i també en la combustibilitat), com els olis essencials i
les sals minerals, i de forma atrevida, pot assenyalar-se, que els primers, els olis essencials volàtils, faciliten la
inflamació i sobretot la combustió, mentre que els segons, les sals minerals, dificulten la ignició en impedir en
certs casos l'eixida a l'exterior dels gasos inflamables.

Independentment que faci falta, quasi sempre, perquè es produeixi flama a l'aire lliure la presència d'un punt
calent, “la inflamació no té lloc fins que el combustible aconsegueix la temperatura corresponent al seu punt
d'inflamació (es precisa d'un punt calent) o d'autoinflamació (no precisa d’un punt d'inflamació), sent suficient
una elevació de temperatura que permeta aconseguir una velocitat suficient a la reacció entre combustible i
comburent” (Hernando, 2000).

Aquests  valors  de temperatura  d'inflamació  o  autoinflamació són molt  variables  segons les  característiques
d'humitat,  estructura  i  físic-químiques  abans  descrites,  no  obstant  això,  diferents  assajos  (INIA,  INRA)  han
establert  llistes  comparatives  d'algunes  espècies  mediterrànies  que  es  poden  tenir  en  compte  de  manera
orientativa. Aquestes especies s’inclouen en la taula inferior:

Taula 103 Inflamabilitat de les especies. Font: INIA.
INFLAMABILITAT ESPECIES

Molt inflamables tot
l'any

Calluna vulgaris
Erica arborea
Erica australis

Erica herbacea
Erica scoparia

Eucalyptus globulus
Phillyrea angustifolia

Pinus halepensis
Quercus ilex

Thymus vulgaris

Molt inflamables a
l'estiu

Anthyllis cytisoides
Brachypodium ramosum

Cistus ladanifer
Lavandula stoechas

Pinus pinaster
Quercus suber

Rosmarinus officinalis
Rubus idaeus

Stipa tenacissima
Ulex parviflorus
Ulex europaeus

Moderadament o poc
inflamables

Arbutus unedo
Atriplex halimus

Buxus sempervirens
Cistus albidus

Cistus laurifolius
Cistus salvifolius

Halimium sp.
Juniperus oxycedrus

Olea europaea
Pinus sylvestris

Pistacia lentiscus

A les Illes Balears, i per tant, a la Comarca de Ponent, abunden espècies molt inflamables tot l'any com són
Phillyrea spp., Erica arborea, Quercus ilex i Pinus halepensis  i unes altres que només ho són a l'estiu com Cistus
ladanifer, Lavandula dentata, Lavandula stoechas, Rosmarinus officinalis, Ginesta sphaerocarpa, Pinus pinea i
Quercus faginea (aquestes dues últimes més escasses). I com a poc o menys inflamables:  Juniperus oxycedrus,
Olea europaea, Pistacia lentiscus, Arbutus unedo i Cistus spp., entre altres.

3.4.6.2 COMBUSTIBILITAT

La forma en què cremen els vegetals, després d'haver-se inflamat, és el que constitueix la seva combustibilitat, i
així, aquests vegetals presentaran “una major o menor facilitat per a cremar”, desprenent l'energia suficient per
a consumir-se i provocar la inflamació de la vegetació veïna (Delabraze & Valette, 1977), és a dir, propagar.
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La combustibilitat pot analitzar-se mitjançant models estructurals identificables visualment en els quals es pot
predir el comportament del foc (Vélez, 2000). Aquests models agrupen, classifiquen i normalitzen els diferents
tipus de vegetació per a l'estudi i predicció del comportament del foc en cadascun d'ells.

El  IV Pla General  realitzà una revisió de la  cartografia de models de combustible existents i  que agrupa les
estructures forestals de les Illes Balears en classes que pel seu comportament poden assimilar-se a les propostes
per Rothermel i que en el seu moment va ajustar l'ICONA per a la realitat de la Península Ibèrica, tenint-se en
compte per a la seva definició el tipus de formació, les espècies presents i la fracció de cabuda coberta. 

Aquest Pla Comarcal, incorpora de nou, certes revisions de la cartografia de models de combustible a partir del
citat IV Pla General. 

Entre les modificacions incorporades s’inclou una adaptació dels models en zones de cultiu, ja inflamables amb
l’anterior modificació, diferenciant-los entre cultius agrícoles (on es considera que el combustible interior pot
desaparèixer en certs períodes de temps i recolonitzar fins una certa altura limitada) i cultius agrícoles en procés
d’abandonament o abandonats (cultius amb tendència forestal). Als primers, cultius treballats, es considera que
aquesta recolonització no supera el model de combustible classificat com a 1 per Rothermel; mentre que els
cultius en tendència forestal, els correspon mínim un model 2, o superior en alguns casos de total recolonització
per especies purament forestals, com el coscoll o el pi blanc, de baixa altura. 

D’altra banda, s’han cartografiat els principals “corredors”, entès com les franges combustibles entre cultius o
entre cultius i massa forestal, que donen continuïtat als focs. Aquestes franges bé poden ser els propis cultius
abandonats, marges de pedra en sec amb gran càrrega de combustible o camins on el desús ha incrementat la
vegetació fins al punt on no es pot considerar com zona incombustible sinó, més bé, com un nou vector de
propagació.

Per últim, s’han ajustat amb treball de camp i tractament ortofotogràfic la cartografia de models de combustible
del IV Pla General, integrant aquest amb els models d’interfície extrets a partir del Índex de Consolidació Urbà
Forestal, ja tractat en altres apartats per tal d’ajustar millor els models de Rothermel a la realitat de la Comarca
de  Ponent,  especialment  en  zones  d’interfície,  on s’ha  donat  un  model  constat  de tipus  “I.7”  (model  7  de
Rothermel) degut a la barreja de models que es poden trobar en aquestes zones periurbanes i interurbanes. La
imatge inferior es presenten els resultats obtinguts per al la Comarca de Ponent:

Imatge 209 Models de Combustible. Font: MEDI XXI GSA.
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Més de la mitat de la comarca de Ponent (un 50.7%) presenta models de combustible de tipus matollar o garriga
(models 4, 5, 6 i 7). El 37.6% correspondria a models de tipus pastura (models 1, 2 i 3). Mentre que el la fullaraca
baix arbrat representa el 1.8% del territori. La taula inferior recull aquesta classificació:

Taula 104 Models de combustible a la Comarca de Ponent. Font: MEDI XXI GSA.

MODEL DESCRIPCIÓ SUP (HA)
SUP
(%)

0
Superfície incombustible en la seva majoria

Incendis “no propaguen” 3863.5 5.2

1
Past fi, sec i baix, que recobreix completament el sòl

Incendis propaguen a gran velocitat per les pastures i matolls dispersos
12492.

5
16.
9

2
Past fi, sec i baix amb llenyoses que cobreixen part de la superfície

Incendis propaguen pel past. Les acumulacions llenyoses incrementen la intensitat
26503.

7
35.
8

3

Past gros, dens, sec i alt (>2m), amb acumulació de material mort intern
Incendis intensos que propaguen ràpids  amb el vent, consumint parcialment la part

alta del combustible
4554.3 6.1

4

Matoll o plantació jove i dens (>2m)

Incendis de propagació ràpida sot a les copes del matoll amb gran intensitat i
longitud de flama. Humitat del combustible viu condiciona el comportament

2825 3.8

5
Matoll dens i verd (<1m)

Incendis propaguen per la fullaraca i el past amb intensitat moderada 6701 9.0

6

Matoll dens i madur (<1m) amb presència d’espècies inflamables
Incendis propagaran pel matoll amb intensitat moderada amb vents superiors als
13km/h. Incendis propagaran pel past amb intensitat baixa amb vents inferiors als

13km/h
8980.8 12.

1

7

Sotabosc de matoll d’espècies inflamables (0.5-2m) baix arbrat de coníferes
Incendis propaguen tant de superfície com pel matoll. No precisa d’alta

disponibilitat del combustible mort
3549 4.8

8

Bosc dens, sense matoll i amb fullaraca molt compacta

Incendis poc intensos que propaguen per la fullaraca amb baixa longitud de flama i
baixes velocitats de propagació

4219 5.7

9

Bosc dens, sense matoll i amb fullaraca compacta d’acícules llargues
Incendis d’intensitat, velocitat i longitud de flama moderada. Possibilitat puntual

d’incendi de copes 74.5 0.1

10

Bosc amb gran quantitat de llenya acumulada
Incendis intensos amb possibilitat d’incendis de copes i generació de focus

secundaris 
328 0.4

3.4.7 SIMULACIONS

La incorporació de noves tecnologies a la planificació i gestió forestal permet analitzar,  entre altres coses, el
comportament d’un incendi en un territori inclús abans que passi. La creació d'escenaris precisos per a la seva

posterior  incorporació  als  simuladors  permet  conèixer,  per  exemple,  la  propagació  i  el  comportament  d'un
incendi  incipient,  monitoritzar  incendis  reals  o  valorar  l'efectivitat  que  han  tingut  els  mitjans  d'extinció  en
incendis ja extingits.

Els  simuladors,  a  més,  permeten  adaptar-se  a  les  condicions  meteorològiques  desfavorables,  donant  la
possibilitat de predir i, per tant, anticipar-se a possibles grans incendis forestals (GIF). La predicció i l'anticipació
són dues oportunitats bàsiques en la lluita contra els incendis forestals.

La incorporació de simulacions als Plans de Defensa complementa la seva planificació, podent, entre altres coses,
comparar ignicions en zones tractades o no, comprovar la seva efectivitat o prioritzar actuacions en zones més
vulnerables. La seva incorporació, permet un millor anàlisi del territori i, per tant, serveix de ferramenta per a la
presa de decisions

Per a realitzar aquest apartat, s’ha emprat el simulador semi empíric FlamMap 5.0, per a calcular de longitud de
flama,  velocitat  de  propagació,  intensitat  del  front  de  foc  i  l’activitat  de  copes.  Aquests  resultats  seran
incorporats en posteriors apartats de l’anàlisi del risc, a l’apartat 4 del Pla.

Les dades per a la creació de l’escenari de simulació han sigut estretes del IV Pla General, en les condicions
marcades com a “desfavorables”, per tal de generar els escenaris més adversos possibles. Les dades no recollides
en el Pla General, o en la seva bibliografia, s’han extret de l’Inventari Forestal Nacional (IFN3), del Mapa Forestal
Nacional (MFN) i mitjançant treball de camp.

Per aquest apartat s’han utilitzat, per una banda dades mitges d’humitat per als combustibles de 1, 10 i 100
hores de retard, sent aquestes de 5, 6 i 11%, respectivament. S’ha utilitzat la velocitat del vent modal estival més
desfavorable (4 m/s) de component sud-est. 

Les taules inferior recullen les diferents longituds de flama i la seva codificació, segons la classificació recollida en
el IV Pla General:

Taula 105 Codificació de la longitud de flama. Font: Pla General.
LONGITUD DE FLAMA CODI

Baixa (< 1m) 1
Moderada (1 - 2.5m) 2

Alta (2.5 - 3.5) 3
Extrema (> 5) 4

Taula 106 Codificació de la velocitat de propagació. Font: Pla General.
VELOCITAT DE PROPAGACIÓ CODI

Baixa (< 0.5 m/min) 1
Moderada (0.5-2 m/min) 2

Alta (2-33 m/min) 3
Extrema (> 33m/min) 4

186



PLA COMARCAL DE DEFENSA CONTRA INCENDIS FORESTALS DE
LA  COMARCA DE PONENT

Taula 107 Codificació del front de foc. Font: Pla General.
INTENSITAT DEL FRONT DE FOC CODI

Baixa (< 346 kW/m) 1
Moderada (346-1730 kW/m) 2

Alta (1730-3460 kW/m) 3
Extrema (> 3460 kW/m) 4

Taula 108 Codificació de l'activitat de copes. Font: Pla General. 
ACTIVITATS DE COPES CODI

Sense activitat de copes o de superfície 1
Activitats de copes poc probable 2

Foc passiu de copes 3
Foc actiu de copes 4

Com es pot observar a les imatges inferior, el territori presenta longituds de flama moderades-baixes en la seva
major  part,  coincidint  amb les zones de baixa càrrega de combustible.  Sent altes,  en les zones de pendent
elevada o amb certa càrrega de combustible (models 3, 4 o 6 de Rothermel).

En  quant  a  les  velocitats  de  propagació,  la  major  part  de  la  Comarca  presenta  velocitats  de  propagació
moderades, la propagació, ve donada, en part, per la continuïtat entre models de combustible. Destacar també
les velocitats de propagació elevades en zones d’interfície on amb baixa continuïtat mostra altes velocitats. 

La Comarca de Ponent presenta intensitats moderades-baixes, les zones on coincideix alineació 3 de 3 (pendent,
orientació i vent), presenten una major intensitat del front de foc.

Per últim, s’ha inclòs l’activitat de copes o foc de copes segons la classificació anteriorment recollida. En el seu
corresponent mapa inferior, es pot veure com l’activitat de copes es poc probable en la major part del territori,
sent-ho de manera puntual en certes zones d’alta càrrega de combustible. 

Imatge 210 Longitud de flama. Font: Medi XXI GSA.
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Imatge 211 Velocitats de propagació. Font: Medi XXI GSA. Imatge 212 Intensitat del front de foc. Font: Medi XXI GSA.
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Imatge 213 Activitat de copes. Font: Medi XXI GSA.

3.4.7.1 CAPACITAT D’EXTINCIÓ EN ATAC DIRECTE

Els incendis fora de capacitat d'extinció poden definir-se com “aquells grans incendis forestals que, a causa de les
seues  característiques  intrínseques  i  desenvolupats  en  condicions  meteorològiques  extremes,  presenten  un
comportament d'alta intensitat i queden fora de la capacitat d'extinció dels operatius convencionals d'extinció
d'incendis forestals” (Caballero i Dalmau, 2013).

Del anàlisis anterior es pot extraure un mapa orientatiu de les zones amb possibilitat d’estar fora de capacitat
d’extinció amb convecció directa pels efectius d’emergència. Aquest nou mapa de capacitat d’extinció es calcula
a partir de longituds de flama superiors a 3.5 m, velocitats de propagació superiors als 33 m/min i existència de
foc de copes. Obtenint, així, un mapa final de capacitat d’extinció final, on agrupa les zones que estarien fora de
capacitat d’extinció per un o més d’un dels factors mencionats anteriorment. 

El mapa resultant es fa segons la classificació següent:

Taula 109 Capacitat d'extinció. Font: Medi XXI GSA.

CAPACITAT D’EXTINCIÓ CODI
SUP 
(HA)

SUP 
(%)

Dins de capacitat d’extinció 1 27,397.3 60.6

Fora de capacitat d’extinció 2 11160.9 39.4

Tenir escenaris fora de capacitat d’extinció en atac directe implica tindre un mapa base de zones propenses a
realitzar un altre tipus de maniobres indirectes (eliminar la combustió, retardar la ignició, contrafocs...).

Quasi un 40% de la Comarca de Ponent, com reflexa la imatge inferior, presenta amples zones fora de capacitat
d’extinció,  on en cas de arribar-se a produir  aquesta caldria  emprar  alternatives.  D’altra banda la  capacitat
d’extinció ens indica zones que deuran ser tractades prèviament al incendi, bé sigui aquestes mateixa o aquelles
pròximes  a  aquestes  per  tal  d’evitar  que  un  incendi  pugui  aplegar  a  dificultar  els  treballs  d’extinció  i/o  la
integritat dels serveis d’emergència.
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Imatge 214 Capacitat d'extinció en atac directe. Font: Medi XXI GSA.

3.4.7.2 INCENDIS DE DISSENY

3.4.7.2.1 SIMULACIÓ AMB MODELS DE COMBUSTIBLE CONSTANT

Per tal de contrastar els resultats de les simulacions anteriors i obtenir noves fonts d’informació, s’ha realitzat de
nou les simulacions mitjançant FlamMap 5, amb un model de combustible constant per a tot el territori (model
4). Les condicions meteorològiques i d’estat de la vegetació és la mateixa de l’apartat anterior. Els resultats són
els següents:

Imatge 215 Velocitat de propagació amb model de combustible constant. Font: MEDI XXI GSA.
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Imatge 216 Longitud de flama amb model de combustible constant. Font: MEDI XXI GSA. Imatge 217 Intensitat del front de flama amb model de combustible constant. Font: MEDI XXI GSA.

191



PLA COMARCAL DE DEFENSA CONTRA INCENDIS FORESTALS DE
LA  COMARCA DE PONENT

Imatge 218 Activitat de copes amb models de combustible constant. Font: MEDI XXI GSA.

3.5 PUNTS CRÍTICS I PUNTS ESTRATÈGICS DE GESTIÓ (PEG)

3.5.1 PUNTS CRÍTICS

Una vegada identificada la tipologia d'incendi i, per tant, els patrons de propagació dels focs forestals associat a
determinades  situacions  sinòptiques  (associades  a  GIFs),  s’analitza  la  interacció  amb  la  topografia  i  el
combustible existents, amb la finalitat d'identificar els principals eixos de propagació dels incendis, i  a partir
d'això, les oportunitats d'atac i  defensa. Aquest anàlisi  es fa seguint la metodologia del  Campbell  Prediction
System Language (CPSL) de CAMPBELL (1995).

Els principals eixos de propagació, o punts crítics en el territori,  s’identifiquen com s’ha dit abans, en funció
principalment de l’orografia. Els principals punts crítics del territori s’agrupen en la següent taula:

Taula 110 Punts Crítics. Font: Pla General.
TIPUS NRE DE PUNTS
Coll 39

Nus de barranc 79
Nus de cresta 103

D’acord al IV Pla General, aquests punts crítics s’agrupen en un ordre de tres categories en funció de la prioritat
de gestió:

 Prioritat 1: Escala de treball 1:200.000, s'analitza el relleu a escala de massissos. S'identifiquen aquelles
crestes i punts crítics significatius dels incendis que poden afectar una part important del massís (10.000
ha).

 Prioritat  2:  escala  de treball  1:100.000,  reflecteixen tots els  massissos  de la  Comarca.  S'identifica el
macro relleu que influeix sobre el moviment i canvis de comportament dels GIF (1.000 ha).

 Prioritat 3: Escala de treball 1:50.000, reflecteixen totes les crestes i punts crítics que influeixen en el
canvi de comportament d'incendis forestals de certa entitat (100 ha).

Una vegada localitzats aquests eixos de propagació en el terreny que marquen els canvis de comportament dels
incendis forestals, s'ha d'avaluar el combustible on es troba el punt crític i realitzar, a posteriori, un tractament
silvícola en aquells que sigui necessari. 

Els tractaments de reducció de combustible haurien d'impedir la propagació de l'incendi de copes, i garantir una
intensitat, velocitat de propagació i longitud de flama dins dels límits de la capacitat d'extinció per poder ser
atacables en condicions de seguretat.

A continuació es recullen els punts crítics en funció de la prioritat (1, primer ordre; 2, segon ordre; 3, tercer
ordre), segons estableix el Pla General:
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Imatge 219 Punts crítics. Font: Medi XXI GSA.

3.5.2 ÀREES DE REDUCCIÓ DEL COMBUSTIBLE

Encara que el comportament i propagació del foc està també severament condicionat pels factors topogràfics,
resultant en ocasions més determinants que el propi combustible, aquest és no obstant això l'únic element que
el gestor pot alterar. De manera intuïtiva, el maneig del combustible davant l'eventualitat d'un hipotètic foc pot
abordar-se: (i) Aïllant-lo; (iii) Modificant-lo o (iii) Transformant-lo en un altre model de combustible. (Aunós, A.,
2008).

En base a això es poden enunciar els quatre principis sobre els quals es fonamenta la Silvicultura Preventiva:

 Compartimentació de les muntanyes o dels massissos forestals, a fi que si es desencadena un incendi,
aquest pugui quedar confinat en un contorn preestablert.

 Modificació estructural dels components vegetals del sistema, cercant reduir la combustibilitat i amb
això la propagació de l'incendi.

 Assumpció de l'alteració induïda sobre el medi natural. Les actuacions exposades en els punts anteriors,
mitjançant les quals es pretén crear estructures resistents al foc des d'una perspectiva física, suposen
una artificialització del paisatge forestal i un impacte més o menys rellevant sobre la seva naturalitat.
Aquesta  artificialització,  a  més  d'afectar  els  estadis  de  successió  ecològica,  actua  també  sobre  les
prestacions socials i mediambientals de la muntanya (paisatge, embornal de carboni, etc.) i la incidència
del qual ha de valorar-se adequadament.

 Integració de les actuacions programades amb la multifuncionalitat dels sistemes forestals,  intentant
minimitzar els seus efectes indesitjables.

Les  accions  dirigides  a  la  compartimentació  es  basen  a  establir  interrupcions  de  suficient  entitat  entre  els
combustibles, perquè siguen capaços d'impedir o dificultar la transmissió del foc.

La creació d’aquestes discontinuïtats s’han de dur a terme a nivell d'escala de paisatge, a causa que els incendis
no distingeixen entre tipus de propietat, com a nivell de la unitat de muntanya. 

Conceptualment,  la  ubicació d'aqueixes discontinuïtats han de recolzar-se, a l'efecte d'aconseguir una major
eficàcia en el  seu funcionament  i  economia en la  implantació,  en accidents  físics  (naturals  o antròpics).  Els
instruments operatius d'aquestes mesures de compartimentació són les següents: 

- Faixes tallafocs 

- Àrees tallafocs 

- Faixes auxiliars o faixes de baixa combustibilitat

La  imatge  inferior  recull  les  accions  lineals  proposades  en el  present  Pla  Comarcal  (línia  groga),  dirigides  a
compartimentalitzar la Comarca. Per aquest càlculs s’han tingut en compte els tallafocs existents (línia roja) i els
proposats en el IV Pla General (línia taronja):
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3.5.3 ÀREES ESTRATÈGIQUES DE GESTIÓ 

A nivell de rodal, la modificació estructural de la massa ha de plantejar-se sota el següent ordre de prioritat
(Aunós, A., 2008):

 Incidir sobre els combustibles que propicien els focs de superfície (humus, fullaraca, branques despreses
del tronc, restes de curtes i,  sobretot, el matoll)  a fi de: (i)  limitar la intensitat potencial del foc, (ii)
facilitar el seu control durant els treballs d'extinció, i (iii) dificultar l'inici de foc de copes.

 Actuar sobre els combustibles de transició o d'escala (branques seques, despreniments d'escorça i peus
decrèpits, morts o molt dominats) que establisquen continuïtats des del sòl fins a la copa dels arbres,
amb l'objectiu de reduir el risc de desenvolupament del foc en sentit vertical.

 Disminuir l'espessor de la massa per a dificultar la transmissió del foc entre les copes.

 Potenciar la barreja d'espècies afavorint les menys inflamables.

La presa en consideració del quart principi de silvicultura preventiva (minimitzar l'impacte sobre la naturalitat del
paisatge) i, sobretot, les restriccions pressupostàries impedeixen la generalització d'aqueixes actuacions areals a
la totalitat del territori. Es fa així imprescindible concentrar els esforços en llocs determinats on s'optimitzi la
seva  eficàcia.  Aquests  emplaçaments,  prioritaris  a  l'efecte  del  seu  tractament,  es  designen  com  a  Àrees
Estratègiques o Punts Estratègics de Gestió (PEG) i tenen com a finalitat: (i) limitar l'abast dels GIF, a través de la
modificació del comportament del foc, incidint sobre la seva velocitat de propagació, la longitud de flama o
l'activitat  de  copes,  i  (ii)  facilitar  així  mateix  les  tasques  d'extinció  de  manera  segura.  La  seva  localització,
determinada per models geogràfics de predicció del comportament del foc (simuladors, incendis de disseny,
etc.), sol associar-se a elements topogràfics (serrals, crestes, vessants no alineats amb el vent, etc.) i sobretot a
nusos o fons de barranc per  a impedir així  l'expansió del  foc vessant a dalt  en incendis topogràfics (efecte
xemeneia).  La  correcta  planificació  espacial  i  temporal  d'aquests  PEG,  si  bé  no  garanteixen  que  l'extensió
abastada per l'incendi disminuïsca, sí influeixen de manera important en la seva intensitat (evitant els focs de
copes)  i  sobre  les condicions  d'extinció (limita  incendis,  confina ignicions,  facilitat  accessibilitat).  (Aunós,  A.,
2008).

No obstant això, de manera prèvia a qualsevol intervenció silvícola s'ha de procedir a identificar l'estructura i
estat del rodal, i després d'això a prescriure les seues necessitats (modificació estructural de la massa) perquè
l'actuació s'adeqüe a l'objectiu preestablert.

El tractament en aquestes Àrees Estratègiques de Gestió o PEG estudiades i, moltes vegades relacionades amb
els  punts  crítics  analitzats  en  l’apartat  anterior,  els  nodes  de  propagació  i  el  risc,  deuran  rebre  actuacions
preventives  de  caràcter  silvícola  dirigides  a  crear  estructures  forestals  més  resistents  al  foc  i  que  faciliten
l'extinció poden agrupar-se de la següent manera: (i) intervencions centrades en el combustible de superfície
(esbrosses, eliminació de restes o despulles de curta, pasturatge i cremes controlades); (ii) Intervencions sobre el
combustible de transició (podes i aclarides); (iii) intervencions per a dosar l'espessor de la massa: clares i talles. 

La cartografia següent recull aquestes Àrees Estratègiques de Gestió o Punts Estratègics de Gestió, que seran
zones de baixa combustibilitat o baixa càrrega de combustible aptes per a tractaments perimetrals, creació de
mosaics agroforestals  (recuperació  de agricultura)  o  bancals  estratègics  (punts d’ancoratge per a tallafocs)  i
tractaments interiors:
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3.5.4 NODES DE PROPAGACIÓ

Els nodes de propagació o camins principals del foc són els camins lineals principals o prioritaris que seguiria un
foc  tipus,  on la  pendent  i  el  vent  són els  elements principals  de propagació.  Aquests nodes estan calculats
mitjançant eines hidrològiques, en sentit invers al descens que seguiria l’aigua pel model d’elevació del terreny.
Tot i que la propagació del foc pot ser en descendent (vent de recula), aquests nodes serveixen d’aproximació a
un foc que corre propaga lliure pel territori obrint-se i generant noves línies de propagació. L’objectiu d’aquests
nodes és obtenir un mapa de camins prioritaris que serveix d’instrument de presa de decisions, on actuant sobre
nodes primaris, es pot prevenir una futura propagació, i per tant, obertura a nodes secundaris.  

Per al càlcul d’aquest apartat s’ha emprat el mòdul del simulador Flam Map 5 ‘Mínim Temps de Viatge’ (MTT, per
les seues sigles en anglès).  Aquest mòdul és un model de creixement del  foc bidimensional  (Finney,  2002).
Calcula el creixement i comportament del foc en propagació lliure localitzant els camins preferents de propagació
del foc donat un punt d’inici. Aquest mòdul obté el resultat al igual que ocorre en altres simuladors com FARSITE,
sols que en aquest cas la situació sinòptica és constant. És per aquest motiu que s’ha triat la situació estival més
desfavorable utilitzada en altres apartats.

Per a la realització d’aquests càlculs dels nodes de propagació s’han emprat 50 punts d’inici aleatoris, per cada
municipi, en total 350 punts d’ignició aleatòria a tota la Comarca de Ponent. I un període de crema de 24 hores
per  tal  que  la  simulació  propagui  per  tot  el  territori.  Considerant,  a  més,  les  zones  agrícoles  com a  àrees
combustibles capaces d’iniciar i/o propagar un incendi.

El resultat d’aquest mòdul de simulació es mostra en la següent imatge:
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4 ANÀLISI DEL RISC
4.1 DEFINICIÓ I QUANTIFICACIÓ DEL RISC

4.1.1 PERILL ESTRUCTURAL

La facilitat intrínseca que té un sistema forestal per a propagar el foc contemplarà, sense tenir en compte les
actuacions de combat,  les variables de longitud de flama, velocitat  de propagació,  activitat  de foc de copes
obtinguda mitjançant simulacions, com ja s’ha vist abans, al aplicar les equacions semi-empíriques de Scott i
Reinhardt (2001), implementades en el software lliure FlamMap 5.

S’utilitza per a ell:

  Les elevacions, pendents i orientacions extretes del model digital d’elevació.

 Els models de combustible segons la classificació de Rothermel elaborats per Medi XXI GSA.

 La Fracció de Cabuda Coberta (FCC) a partir del Mapa Forestal Nacional.

 Les humitats de combustible fi mort per a 1 hora, 10 hores i 100 hores de retard, obtingudes a partir de
les dades del Pla General.

 La humitat del material herbaci viu, el llenyosos viu i la humitat foliar segons els valors proposats per la
bibliografia (Scott i Burgan, 2005), ajustades a les característiques de la zona. 

 Les altures de l’arbrat s’han extret a partir del Tercer Inventari Forestal Nacional (IFN3). 

 La càrrega de combustible tipificada per als diferents combustibles de Rothermel.

 La moda de la velocitat i direcció del vent estival més desfavorable també s’han extret del Pla General.

Amb aqueixes dades d'entrada es realitzarà una simulació del comportament del foc mitjançant FlamMap 5 que
permet, entre altres coses, conèixer les variables físiques de comportament del foc que van a determinar en
última instància el perill derivat de l'estructura de la vegetació entesa ací com a combustible.

S'arrepleguen en les  següents  taules  els  valors  reclassificats de longitud de flama,  velocitat  de propagació  i
intensitat  de  la  línia  de  foc,  ja  utilitzats  amb anterioritat,  així  com del  tipus  d'activitat  de  copes  segons  la
bibliografia consultada (Andrews & Rothermel, 1982 i Grill Delgado, 2008):

Taula 111 Codificació de la longitud de flama. Font: Pla General.
LONGITUD DE FLAMA CODI

Baixa (<1m) 1
Moderada (1-2.5m) 2

Alta (2.5-3.5) 3
Extrema (>.5) 4
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VELOCITAT DE PROPAGACIÓ CODI

Baixa (< 0.5 m/min) 1
Moderada (0.5-2 m/min) 2

Alta (2-33 m/min) 3
Extrema (> 33m/min) 4

Taula 113 Codificació del front de foc. Font: Pla General.
INTENSITAT DEL FRONT DE FOC CODI

Baixa (< 346 kW/m) 1
Moderada (346-1730 kW/m) 2

Alta (1730-3460 kW/m) 3
Extrema (> 3460 kW/m) 4

Taula 114 Codificació de l'activitat de copes. Font: Pla General. 
ACTIVITATS DE COPES CODI

Sense activitat de copes o de superfície 1
Activitats de copes poc probable 2

Foc passiu de copes 3
Foc actiu de copes 4

El risc estructural final resultarà de la suma dels quatre paràmetres anteriorment descrits, donant un menor pes
a la  velocitat,  doncs  es tracta  del  paràmetre que caracteritza  als  focs  agrícoles,  que són sens dubte menys
perillosos. Així, el perill estructural per a les condicions sinòptiques estivals més desfavorables és:

Perill Estructural = Longitud de Flama + (0,5*Velocitat de Propagació) + Intensitat + Activitat de Copes

Com ja s'ha introduït en altres apartats, el comportament previsible del foc difereix en funció de les condicions
meteorològiques que deriven en variacions d’humitat del combustible disponible. En aquest cas s'ha analitzat la
situació sinòptica més desfavorable: l’estival.

En el cas de la situació desfavorable el resultat de la suma de les variables físiques del foc es codifica en cinc
rangs de valor (en funció d'una distribució per quantils que empra el Pla General), segons pot apreciar-se en la
taula següent:

Taula 115 Codificació valores del risc estructural per a situacions tipus. Font: Pla General.

PELIGO ESTRUCTURAL CODI
PERILL

ESTRUCTURAL 

Baix (1er quantil) 1 Baix 

Moderat (2n quantil) 2 Moderat

Alt (3er quantil) 3 Alt

Greu (4rt quantil) 4 Greu

Extrem (5nt quantil) 5 Extrem

La situació mitjana més desfavorable, es genera aplicant el model d'integració dels quatre paràmetres del foc. Es
codifica  també  en  5  categories  segons  els  quantils  de  la  situació  desfavorable.  L'objectiu  és  que  el  perill
estructural siguen els més elevats en la situació més complicada. 

Analitzant el mapa obtingut (imatge següent), es pot observar que estructuralment la Comarca presenta major
perill  en  les  zones  nord-est,  especialment  als  municipis  de  Puigpunyent  o  Banyalbufar,  a  les  zones  amb
continuïtat  de combustible i  alineació  d’orientació  i  pendent,  pròpies de la  Serra de Tramuntana dins de la
Comarca de Ponent. 

Durant l'estiu, la major part de la vegetació presenta un risc alt d'incendi sobre la base del seu comportament
potencial davant una probable ignició. Aquest perill s'incrementa en el sector nord, sobre tot al Paratge Natural
de la  Serra  de Tramuntana.  D’altra banda, les zones amb perill  estructural  baix  coincideixen amb les zones
agrícoles i/o urbanes, amb poca pendent.
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4.1.2 PERILL ESTADÍSTIC

4.1.2.1 ELEMENTS DE RISC: DELIMITACIÓ, IDENTIFICACIÓ I QUANTIFICACIÓ DEL RISC

Per aquest apartat s’empren les dades d’incendis per conques recollides en el IV Pla General. Per a quantificar el
perill territorialment, ha d'existir una referència espacial; usualment s'empren les regions registrades en la pròpia
estadística  (quadrícula  deu  quilomètrica  o  terme  municipal),  però  des  de  l'any  1992  es  compta  amb  la
geolocalizació dels incendis, per la qual cosa s'ha pogut plantejar una zonificació més enllà d'aquests registres.

Així  s'ha cercat  generar  una divisió  territorial  que realment respon a diferències  des del  punt de vista  dels
incendis,  fugint  de límits  arbitraris  des d'aqueixa perspectiva com poden ser  les quadrícules  o alguns límits
administratius.

Amb  això,  s'ha  optat  per  generar  conques  hidrogràfiques  amb  un  nivell  de  detall  tal  que  pogueren  ser
considerades com a conques potencials d'incendis, homogènies. La grandària de les conques resultants és en
general  d'una  grandària  adequada  a  aquest  efecte.  Aquestes  s’han  fraccionat  en  funció  de  l'ús  del  sòl
(agrícola/forestal) predominant emprant elements condicionants de la propagació, com a carreteres o elements
del relleu.

Per tant, d’ara endavant en aquest apartat, l’anàlisi es realitzar per conques o zones homogènies en lloc de per
municipis. La següent imatge mostra aquestes superfícies homogènies:
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4.1.2.2 ÍNDEX DE FREQÜÈNCIA

Es considera el nombre total  d'incendis en cada conca per a la  sèrie d'anys analitzada d'acord a la següent
fórmula (Vélez, 2000), ja utilitzada en l’apartat 3.1.2 Freqüència d’incendis:

 

Fi=1
a
∑

1

a

❑

On:

“Fi” és la freqüència d’incendis

“a” és el nombre d’anys de la sèrie de dades utilitzades

“ni” representa el nombre d'incendis ocorreguts cada any de la sèrie

Els resultats s’agrupen conforme a la següent taula establerta en el Pla General:

Taula 116 Codificació del índex de freqüència. Font: Pla General.
ÍNDEX DE FREQÜÈNCIA FREQÜÈNCIA CODI

Sense incendis 0 1
Baixa 0.005 - 0.15 2

Moderada 0.16 - 0.36 3
Alta 0.37 - 15.27 4

Com es pot observar en la següent imatge, on es recullen els resultats de la freqüència d’incendis, existeix un
major nombre d’incendis a les conques orientades a la vesant nord de la Comarca, també existeix una elevada
freqüència de sinistres a les conques més amples, i per tant, amb més superfície, sobre tot de tipus agrícola al
sud-est territorial. També existeix un ampli registre d’incendis a la façana oest del terme municipal d’Andratx
com recull la imatge inferior. On es pot observar que la freqüència d’incendis a les subconques costeres és major
que la de l’interior de la Comarca de Ponent, on registra una freqüència d’incendis moderada, no obstant això,
quasi tota la Comarca presenta una freqüència moderada-alta.

Degut a que les dades d’incendis amb localització precisa del punt d’inici és relativament recent, encara es poden
trobar conques homogènies sense dades o amb molt baix nombre d’incendis. La imatge inferior, com s’ha dit
abans, mostra aquesta freqüència per subconques:
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4.1.2.3 ÍNDEX DE GRAVETAT

Com ja  s’ha  comentat en l’apartat  ‘3.1.4  Gravetat’,  per  gravetat  s'entenen els  danys ambientals  i  materials
esdevinguts a causa d'un incendi forestal. Sent així, s'ha considerat que a major superfície d'incendi, major és la
gravetat d'aquest atès que afectarà a major nombre de béns i actius ambientals.

Atenent al  Pla  General,  aquest  índex avalua els  incendis en funció  de la  superfície  que afecta,  l’EGIF  conté
informació de la superfície arborada, no arborada i no forestal, pel que es realitza la suma de les tres de forma
ponderada, donant major pes a la superfície forestal sobre la no forestal; i sobre l’arborada més que sobre la no
arbrada, atenent a la següent fórmula (Vélez, 2000):

Gi=
(Snf x1)+(S fna x1.25)+(S fa x 1.5)

Nreincendis

On:

Gi, és l’índex de gravetat

Snf, representa la superfície no forestal 

Sfna, representa la superfície forestal no arbrada

Sfa, és la superfície forestal arbrada

Agrupant els resultats conforme a la taula següent:

Taula 117 Codificació de l'índex de gravetat. Font: Pla General.
ÍNDEX DE GRAVETAT FREQÜÉNCIA CODI

Sense incendis 0 1
Baixa 0.006 - 0.13 2

Moderada 0.14 - 1.24 3
Alta 1.25 -1257.5 4

En la imatge inferior es pot observar la distribució espacial d’aquest índex de gravetat novament per subconques.
La major part de la Comarca de Ponent presenta una gravetat davant dels incendis moderada-alta, és a dir,
existeix un risc alt de pèrdua de valors ambientals en la major part del territori. 
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Imatge 226 Índex de Gravetat. Font: Pla General.

4.1.2.4 ÍNDEX DE CAUSALITAT

L’índex de causalitat, com s’ha vist en l’apartat ‘3.13.1 Causalitat’, mesura el risc que es produeixi un incendi,
d'unes determinades dimensions,  influït  pels  tipus de causes  que el  produeixen.  Per  al  càlcul  de  l’índex de
causalitat s’ha utilitzat la següent equació:

Ci=∑grups causa x K
Nreincendis

On:

K, són els valors de ponderació en funció de la següent taula:

Taula 118 Perillositat en funció de la causa. Font: Pla General.
GRUP DE CAUSA PERILLOSITAT K

Desconeguda 5
Intencionada 10

Llamp 1
Negligència i accidentals 5

Reproducció 5

Finalment la classificació es realitza mitjançant quantils en els 4 intervals que es mostren a continuació: 

Taula 119 Codificació de l'índex de causalitat. Font: Pla General.

ÍNDEX DE CAUSALITAT CAUSALITAT CODI

Sense incendis 0 1
Baix 1-4.85 2

Moderat 4.86-5.78 3
Alt 5.79-10 4

La Comarca d’estudi, de nou mostra rangs elevats de causalitat, és a dir, la major part del territori presenta un
risc  elevat que es produeixi  un incendi,  especialment intencional  o per negligència o accident. En la imatge
inferior es recullen els resultats d’aquest índex per subconques, on es pot observar com la major part del territori
presenta valors elevats d’aquest índex de causalitat:
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Imatge 227 Índex de Causalitat. Font: MEDI XXI GSA.

4.1.2.5 PERILL ESTADÍSTIC INTEGRAT 

El perill  estadístic es calcula amb la integració dels tres índexs anteriorment calculats: freqüència, gravetat i
causalitat, com mostra la fórmula inferior:

Perill Estadístic = Índex de Freqüència + Índex de Gravetat  + Índex de Causalitat

Amb aquest valor quantitatiu extret, es realitza una classificació qualitativa a partir de les tres categories en les
quals  s’han anat  reclassificant  cada  un  dels  índexs  per  separat.  Així  es  determinarà  el  valor  final  del  perill
estadístic en cada conca, mitjançant una matriu d'integració tal i com mostra la següent taula:

Taula 120 Codificació del perill estadístic. Font: Pla General.
ÍNDEX DE PERILL SUMA CODI

Sense incendis 0 1
Baix 3-6 2

Moderat 7 3
Alt 8-9 4

La  integració  dels  tres  índex  calculats  amb  anterioritat  mostra  una  certa  diferència  de  perillositat  de  les
subconques situades a la vessant sud de la Comarca, especialment a la badia de Palma. D’igual manera la zona
interior i costera d’Andratx i el nord de Banyalbufar també reflexa una elevada perillositat. 

Destacar  que  la  perillositat  a  les  subconques  interiors  de  la  Comarca  de  Ponent  és  inferior  a  les  citades
anteriorment, especialment a Esporles o Puigpunyent, i bona part del territori de Calvià. 

La imatge següent mostra la distribució d’aquest perill estadístic integrat: 
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Imatge 228 Perill Estadístic Integrat. Font: MEDI XXI GSA.

4.1.3 ELEMENTS DE RISC

4.1.3.1 NATURALS. LLAMPS

Per a determinar el nombre d'anys s'utilitzen les dades d'incendis originats per causes naturals, és a dir, pels
llamps arreplegats en el Pla General des de l'any 1999. Ja que és aquesta data a partir de la qual es reflecteixen
les coordenades dels mateixos. Amb un total de 163 incendis per llamp registrats al territori d’estudi.

Com a base  territorial  per  a  realitzar  l'anàlisi  s'utilitza  la  mateixa  zonificació  que  en  el  perill  estadístic,  les
conques, assignant un valor de perill en funció del nombre d'incendis i la superfície en hectàrees de cadascuna
d'aquestes zones. Amb tot això i realitzant una classificació per quantils dels resultats, d’acord al Pla General,
s’assigna una classificació a cada conca de l’un al quatre.

Sobre el valor de cada conca es realitza un anàlisi en funció del tipus de superfície que existeix en el seu interior,
això es deu a la tendència dels llamps a caure més sobre les zones arbrades.

Per tot això es realitza una ponderació del perill en funció que es tracte d'una zona forestal arborada de la resta: 

Zona forestal arbrada * 0,8; Resta de zones * 0,2

Amb el que s'obté el següent perill d'incendis per llamps:

Taula 121 Quantificació dels rajos com a elements de risc. Font: Pla General

INDEX PERILL VALOR
VALOR

ARBORAT
VALOR RESTA

0 Nul 1 0.8 0.2
0.000104-0.0003734 Baix 2 1.6 0.4
0.000735-0.001676 Moderat 3 2.4 0.6
0.001677-0.011719 Alt 4 3.2 0.8

Com es pot observar en la imatge següent, la major part d’incendis causats per llamp es concentra a la façana
sud de  la  Comarca,  sent  la  façana nord  la  menys  afectada per  aquests.  Això  pot  ser  degut,  en  part,  a  les
tempestes de component sud que arriben a la Comarca amb baixa humitat i amb alt aparell elèctric que poden
desencadenar incendis. L’orografia de la Serra de Tramuntana dins del territori bloqueja o apantalla aquestes
masses de sud, que entren per la badia de Palma principalment, pel que la major part de llamp amb possibilitat
d’iniciar un foc es concentren en aquestes zones. 

La imatge inferior mostra aquesta distribució espacial de l’índex d’incendis naturals: 
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Imatge 229 Perill d'incendi per llamp. Font: MEDI XXI GSA.

4.1.3.2 ANTRÒPICS. INFRAESTRUCTURES I ELEMENTS DE RISC 

4.1.3.2.1 INTERFÍCIE URBANA FORESTAL 

Per a identificar aquesta interfície urbana-forestal o WUI (per les seves sigles en angles), s’ha emprat el mètode
PYROSUDOE, ja esmentat amb anterioritat, el qual aconsegueix identificar vivendes o agrupacions de vivendes en
funció dels següents criteris, aplicant posteriorment un radi (R) d’influència, i recomptant les vivendes (N) que hi
ha dins del radi:

Taula 122 Classificació PYROSUDOE. Font: Pla General.
TIPUS DE NUCLI RADI NRE VIVENDES

Aïllat R = 50 N < 4
No aïllat R = 50 N > 4
Dispers R = 25 N < 4

Dens R = 25 N >= 10
Agrupat fluix R = 25 4 <= N < 25
Agrupat dens R = 7,5 N < 10

Urbà R = 7,5 N > 10

Aquest  mètode  serveix  per  a  classificar  l’entorn  en  el  que  es  troba  cada  vivenda,  en  referencia  a  la  seva
agregació, i també per a identificar zones circumdants que després es creuen amb el mapa de vegetació i de
combustibles  forestals,  amb l’objectiu d’identificar,  cartografiar i  quantificar  la  vegetació  que rodeja  a  cada
element.

Posteriorment, a aquesta agrupació dels habitatges, se la creua amb la fracció de cabuda coberta (FCC) del Mapa
Forestal Nacional. Aquesta FCC marca el comportament del foc: 

 FCC <20%: incendi fàcilment atacable, risc quasi nul

 20%=< FCC < 60%: foc de superfície, dins de capacitat d'extinció

 FCC >= 60%: foc de copes, fora de capacitat d'extinció

A més, també es creua amb les conques hidrogràfiques considerades en el IV Pla General, que tenen en compte
l’homogeneïtat de la vegetació i el potencials de propagació dels incendis.

L'estudi de les agrupacions de casa s'ha determinat en funció de la metodologia analitzada amb anterioritat, de
l'anàlisi de la capa d'agregació d'habitatges i de la FCC del MFE es detallen les següents tipologies:

Taula 123 Tipologies d'habitatges. Font: Pla General.
TIPUS I FCC RISC - DESCRIPCIÓ

Aïllat  
FCC >= 60%

Risc Alt si se situen en zones de massa forestal contínua o en zones de costa de difícil
accés.

Risc Baix si se situen on la majoria del territori és superfície agrícola-forestal i el
problema seria a escala de parcel·la, no a escala de massís forestal.
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TIPUS I FCC RISC - DESCRIPCIÓ

Aïllat  
20 =< FCC < 60%

Risc moderat. Moltes d'aquests habitatges es concentren en el centre de la illa de Mallorca.
En aquelles que se situen enmig de zones adehesades, amb baixa densitat de

peus al voltant, el comportament del foc es reduiria i aquests habitatges podrien suporten el
pas d'un gran incendi forestal. En aquest cas, el fum seria el principal problema.

Aïllat
FCC < 20%

Risc baix. Manquen de combustible gruixut al voltant. Incendis fàcilment atacables que no
comprometen als habitatges.

Dispers 
FCC >= 60%

Risc Molt Alt, en aquells casos en què hi ha un conjunt d'habitatges dispersos propers. Si
no es comportarien com la categoria -aïllat FCC>60%, amb risc alt o moderat.

Dispers
20 =< FCC <60%

Risc Alt. Els casos més problemàtics es concentren sobretot en zones d'orografia
complexa. Els habitatges d'aquesta categoria es defineixen per ser zones on abunden els

arbustos i plantes ornamentals que dificulten les tasques d'extinció.

Dispers
FCC<20%

Risc baix. Manquen de combustible gruixut al voltant. Incendis fàcilment atacables que no
comprometen als habitatges.

Agregat Baix 
FCC >= 60%

Risc baix. Manquen de combustible gruixut al voltant. Incendis fàcilment atacables que no
comprometen als habitatges.

Agregat Baix
20 =< FCC < 60%

Risc Alt. Els casos més problemàtics es concentren sobretot en zones d'orografia complexa com
és el cas del nord de la illa de Mallorca (Sóller). Els habitatges d'aquesta categoria es defineixen

per ser zones on abunden els arbustos i plantes ornamentals que dificulten les tasques
d'extinció.

Agregat Baix
FCC < 20%

Risc baix. És una de les categories més abundants en l'illa de Mallorca, que coincideix en la seva
majoria amb terreny d'ús agrícola, excepte en alguns punts del nord que està confrontant amb

els agregats densos.

Agregat Dens
FCC >= 60% Risc Molt Alt, s'inclouen urbanitzacions intermix d'arbrat i cases.

Agregat Dens
20 =< FCC < 60% Risc Molt Alt. S'inclouen aquí totes les urbanitzacions amb vegetació dins i fora de les vivendes.

Agregat Dens
FCC < 20% Risc Molt Alt. S'inclouen aquí totes les urbanitzacions amb vegetació dins i fora de les vivendes.

Urbà
20 =< FCC < 60%

Risc Alt. Es tracta de zones urbanes amb moderada densitat de vegetació al voltant i a l'interior.
Possibles problemes de fum.

Urbà
FCC >= 60%

Risc Molt Alt. En el nord de la illa de Mallorca, aquesta categoria es podria assimilar a la
categoria Agregat Dens, lloc són els nuclis de les urbanitzacions d'intermix

urbà-forestal i representen el mateix índex de risc.
En altres zones de la illa, el risc seria moderat lloc que es tracta de nuclis urbans en els quals es

donarien problemes de fum però no de penetració de les flames.

Urbà
FCC < 20%

Risc Alt. Zones urbanes amb vegetació a nivell de parcel·la, però que poden donar
continuïtat a una propagació per punts i comprometre als habitatges. Risc Baix en els nuclis

urbans compactes (ciutats petites i mitjanes)

De l'estudi del risc segons el tipus d'agregació d'habitatges i vegetació en l'exterior i l'interior d'aquestes, es
dedueix que les categories d'habitatges amb risc més alt de patir les conseqüències d'un gran incendi forestal
són:

Taula 124 Categories de major risc. Font: Pla General.
RISC MOLT ALT RISC ALT

Dispers
 FCC > 60%

Aïllat 
FCC >60%

Agregat Baix 
FCC > 60%

Dispers 
FCC 20-60%

Agregat Dens Agregat Baix 
FCC 20-60%

Urbà 
FCC > 60%

Urbà 
20 =< FCC <60%

Urbà
 >20%

De cara a assignar els valors de ponderació del risc a aquestes situacions d'interfície per a la integració amb els
elements de risc antròpics es tindrà en compte la relació entre aquestes situacions i el nombre d'incendis que
han ocorregut en el seu interior, en la següent figura es pot veure la representació dels perímetres d'incendis des
de l'any 1992 fins al 2012.

La següent imatge mostra l’històric d’incendis i l’agregació d’aquesta interfície urbana-forestal calculada amb el
mètode PYROSUDOE:
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Imatge 230 Agregació de la Interfície urbana forestal i incendis històrics a la Comarca de Ponent. Font: MEDI XXI
GSA.

A la vista de la imatge anterior, es pot veure que un gran nombre d'incendis han afectat a aquesta interfície, per
la  qual  cosa  es  decideixen assignar  els  següents  valors  de ponderació  (relativament  elevats,  en comparació
d'altres elements de risc, com es veurà en següents apartats). La taula inferior recull el risc de la interfície de la
Comarca, amb els valors assignats conforme el Pla General i el seu corresponent codi per a interpretar en el
mapa:

Taula 125 Valors de ponderació de la interfície urbà forestal i superfícies (ha). Font: Pla General.
RISC PER INTERFÍCIE VALOR CODI

Baix 3 1
Moderat 4 2

Alt 5 3
Molt Alt 6 4

De forma general, la Comarca de Ponent presenta valors elevats de risc per interfície, això és degut, en part, a
que la proximitat de les vivendes amb masses forestals denses.

Si es realitza un anàlisi per municipi, s'observa que la interfície, i per conseqüència, les vivendes  amb major nivell
de risc es localitzen als principals nuclis costers de Calvià i Andratx, o interior de Palma. Dins dels municipis de
Palma, Puigpunyent i Esporles existeixen nombrosos habitatges aïllats, disperses i agregats fluixos repartits pel
territori. D’altra banda el nivell de risc és baix als nuclis urbans de Palma i Andratx, així com a les poblacions més
denses de Calvià.

Als nuclis de la costa nord de la Comarca, com són els de Banyalbufar o Estellencs, també reflecteixen nivell de
risc per interfície urbana forestal entre alt i molt alt. Igual ocorre a la costa d’Andratx on es concentren agregats
densos i urbans d'habitatges amb vegetació present tant a l'interior com a l'exterior de les urbanitzacions. També
compta amb agregats fluixos d'habitatges en les zones limítrofes a zones urbanes i enmig de masses forestals. No
és la zona amb major nombre de cases aïllades, però algunes estan emplaçades en zones de FCC superiors al 80%
juntament amb altres cases disperses.

El  nivell  de risc  per interfície és elevat de forma general en tots els municipis,  principalment a les vivendes
agrupades i moltes aïllades de la Comarca de Ponent. En risc baix, com cal esperar, es troben els nuclis urbans
dels municipis que conformen la Comarca o a les zones agrícoles.

La imatge inferior mostra aquesta classificació del nivell de risc per interfície urbana forestal:
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Imatge 231 Perímetres d'incendis i interfície urbà forestal. Font: MEDI XXI GSA.
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4.1.3.2.2 ALTRES ELEMENTS DE RISC

En aquest apartat s’han emprat els elements de risc recollits en l’apartat ‘3.3. Activitats i Infraestructures de
Risc’. Els valors de quantificació s'han establert a partir de:

 L'històric d'incendis arreplegats en l'EGIF, en funció de la:

- Freqüència de la causa que els provoca.

- Gravetat d'aquesta causa.

 La distribució i presència d'aquesta causa el llarg del territori.

En base a això, els elements de risc analitzats, s'han quantificat de la següent forma:

Taula 126 Quantificació dels elements de risc. Font: Pla General.

ELEMENTS VALOR JUSTIFICACIÓ

Carreteres 3 Per l'elevat nombre d'incendis per fumadors
Camins 1 Pel trànsit reduït

Línies elèctriques 2 Malgrat no ser un gran percentatge, el nombre es va
augmentant amb el pas del temps

Estacions de servei 1 No es té constància de cap incendi amb aquesta causa

Àrees recreatives 2 A causa de l'elevat percentatge d'incendis originats per
negligències

Centres de pernocta 2 A causa de l'elevat percentatge d'incendis originats per
negligències

Zones de acampada 2 A causa de l'elevat percentatge d'incendis originats per
negligències

Interfície agrícola
forestal 3 Per l'elevat nombre d'incendis relacionats amb activitats

agrícoles
Interfície urbana

forestal 3, 4, 5, 6 En funció de l'anàlisi realitzada amb anterioritat

4.1.3.2.3 INTEGRACIÓ DELS ELEMENTS DE RISC ANTRÒPIC 

Per a la integració de tots els elements de risc antròpics s’ha realitzat una suma ponderada d'acord als valors de
ponderació de l'anterior taula, i una posterior reclassificació en nivells de perillositat:

Elements de Risc Antròpics = (3 *Carreteres) + Camins + Ferrocarril + (2 * Línies Elèctriques) + 

+ Estacions de Servei + (2 * Àrees Recreatives) + (2 * Centres de Pernocta) + 

+ (2 * Zones d'Acampada) + (3 * Interfície Agrícola Forestal) + (3/4/5/6 * Interfície Urbana Forestal)

Com s'ha introduït anteriorment, el resultat d'aquesta suma es reclassificada a valors de 0 a 5, de molt baixa a
molt alta,(el que permet la integració posterior amb els elements de risc naturals). El resultat es pot veure en la
següent imatge:

.

Imatge 232 Integració dels elements de risc antròpics. Font: MEDI XXI GSA.

208



PLA COMARCAL DE DEFENSA CONTRA INCENDIS FORESTALS DE
LA  COMARCA DE PONENT

4.1.3.2.4 PERILLOSITAT PER ELEMENTS DE RISC

S'integren aquí els elements de risc naturals amb els antròpics, per això es realitza una suma ponderada, doncs
tal  com  es  reflecteix  en  l'estadística  d'incendis  EGIF,  el  nombre  d'incendis  per  llamps  és  molt  reduït  en
comparació amb la resta d'incendis, donant-los més pes als elements de risc antròpic:

Elements de risc = (0.8 * Elements de Risc Antròpics) + (0.2 * Elements de Risc Naturals)

Com es pot observar les zones d’interfície urbana-forestal presenten el riscs més elevats, especialment als nuclis
costers i a les vivendes aïllades. 

Els municipi de Palma o Andratx són els que presenten una major concentració d’elements de risc pel que la seva
perillositat influïda per aquests elements és elevada. Altres municipis com el de Calvià o Puigpunyent com ja
ocorria en altres apartats també presenten un elevat risc per causes antròpiques i naturals.

D’altra banda en les zones amb presència de vials o zones d’influència agrícola-forestal presenten una perillositat
moderada. Mentre que la perillositat per elements de risc baixa o molt baixa es troba principalment a les zones
forestals d’alta muntanya, on l’accés o la interacció amb aquestes és reduïda.

El resultat obtingut es classifiquen en el valors que mostra la següent taula i a posterior es reflexa en forma de
imatge: 

Taula 127 Classificació dels Elements de Risc. Font: Pla General.
ELEMENTS DE RISC CODI

Molt Baix 1
Baix 2

Moderat 3
Alt 4

Molt Alt 5

Imatge 233 Perillositat per elements de risc. Font: MEDI XXI GSA.
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4.1.3.3 FACTOR DE PERILLOSITAT

Un concepte acceptat de manera generalitzada del perill, integra la intensitat de la catàstrofe si ocorre (que en el
càlcul realitzat per a aquest Pla es pot identificar amb el perill estructural), i un factor de la possible ocurrència de
la suposada catàstrofe. Per a territorialitzar de manera quantificada aquest últim aspecte, s'ha definit el factor de
perillositat.

4.1.3.3.1 ÍNDEX DE PROBABILITAT

Es defineix en un primer lloc un índex de probabilitat que integra el perill estadístic i els elements de risc, degut a
que aquests dos paràmetres donen idea precisament d'aquesta probabilitat d’ignició.

Amb l'índex de probabilitat s'obté una relació entre aquells elements que poden suposar un punt d'incendi i els
registres d'incendis ocorreguts en el passat, la qual cosa indica la probabilitat futura d'afectació per incendis.

Aquesta suma portarà uns valors de ponderació per a donar un major pes als elements de risc a causa que,
mentre la presència d'elements de risc és certa en el territori, l'existència d'incendis en el futur, per que hagen
existit o no en l'històric, no deixa de ser una probabilitat:

Índex de Probabilitat = (0,25 * Perill Estadístic) + (0,75 * Elements de Risc)

La probabilitat d’inici d’incendi de forma general es molt baixa als cims més elevats de la Serra de Tramuntana
dins de la Comarca. Les zones agrícoles, sobre tot les interiors, al sud de la Comarca, posseeixen una probabilitat
d’ocurrència relativament baixa. 

D’altra banda, els nuclis poblacionals, vivendes agregades, disperses o aïllades, mostren un índex de probabilitat
elevat. De igual manera ocorre amb els vials de comunicació. S’ha classificat aquest índex de probabilitat en
funció de la taula inferior:

Taula 128 Classificació dels Elements de Risc. Font: Pla General.
ELEMENTS DE RISC CODI

Molt Baix 1
Baix 2

Moderat 3
Alt 4

Molt Alt 5

Posteriorment s’ha representat resultat d'aquest índex en la imatge següent:

Imatge 234 Índex de Probabilitat. Font: MEDI XXI GSA.
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4.1.3.3.2 ÍNDEX DE CRITICITAT

Aquest índex té per objectiu identificar aquelles zones on els focs compten amb condicions per a multiplicar la
seva perillositat per la presència de punts crítics en el territori. Aquesta presència s'obté de l'anàlisi d'incendis
tipus, ja detallats en el punt ‘3.4. Caracterització dels Focs’, esperables en cada zona del territori. Cadascun dels
diferents incendis de disseny, té com a punts crítics diferents elements del relleu.

Per  a  definir  aquest  índex  s'utilitzarà  la  mateixa  zonificació  definida  en  el  perill  estadístic,  les  conques
hidrogràfiques. A cadascuna d'aquestes conques se li assigna la zona de règim homogeni (ZH) a la qual pertanyen
i, per tant, els incendis de disseny esperables amb la conseqüent vinculació a punts crítics.

Així, sobre la base de tots els punts crítics i el seu nivell d'ordre (nus de barranc, collat o nus de cresta) establerts
en l’apartat ‘3.5.1. Punts Crítics’, s'elabora un índex que valora la criticitat de cada zona davant un incendi en cas
que aquest ocorreguera.

La taula  inferior  recull  una classificació  per  quantils  en 5 grups depenent  de la  criticitat  de cada conca del
territori:

Taula 129 Classificació dels Elements de Risc. Font: Pla General.

CRITICITAT CODI

Molt Baix 1
Baix 2

Moderat 3
Alt 4

Molt Alt 5

La Comarca de Ponent mostra dos zones amb una criticitat molt alta, és a dir, segons aquest índex zones on el foc
pot  obrir-se  i  créixer  degut  als  punts  crítics  que  presenta  la  seva  orografia.  Aquestes  zones  crítiques  es
concentren principalment  al  nord de Calvià,  oest  i  nord  de Puigpunyent  i  gran par  del  municipi  d’Esporles,
coincidint amb les zones abruptes de la Serra de Tramuntana. 

Aquest índex es pot veure representat en la següent imatge:

Imatge 235 índex de Criticitat Índex de Probabilitat. Font: MEDI XXI GSA.
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4.1.3.3.3 INTEGRACIÓ. FACTOR DE PERILLOSITAT

En aquest apartat es relacionen els índexs definits i  calculats amb anterioritat.  Aquest procés comporta una
reclassificació prèvia dels valors:

 Índex de probabilitat a una escala que va de 0,75 a 1 per a així minorar fins a en un 25 % aquelles
zones amb una menor probabilitat de risc d'ocurrència d'incendis.

 Índex de criticitat a una escala que va d'1 a 1,25 per a així millorar fins a en un 25 % aquelles zones
amb un major increment del risc per punts crítics en els incendis

El factor de perillositat s'obté com el valor mitjà de la suma de tots dos índexs en cada cel·la del terreny. Aquesta
perillositat s’ha classificat per quantils en cinc les categories inferiors:

Taula 130 Classificació dels Elements de Risc. Font: Pla General.

PERILLOSITAT CODI

Molt Baixa 1
Baixa 2

Moderada 3
Alta 4

Molt Alta 5

Novament la zona muntanyosa d’Esporles o el nord de Puigpunyent són els que presenten una major perillositat;
la zona nord de Calvià i zones d’interfície, tant agrícola forestal com urbana forestal dels municipis d’Andratx o
Palma, entre altres, mostren també una elevada perillositat.

A nivell comarcal, la zona nord i oest mostren un major nivell de factor de perillositat, degut a la major interacció
dels elements d’ignició (vials, vivendes...) amb la zona forestal; ocorre el mateix amb les zones agrícoles o de
interfície agrícola forestal.

Aquest factor de perillositat es pot veure en la següent imatge:

Imatge 236 Factor Perillositat. Font: MEDI XXI GSA.
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4.1.4 PERILLOSITAT POTENCIAL INTEGRADA

Finalment, s’integren els aspectes analitzats als apartats anteriors amb el Perill Estructural calculat al inici (punt
4.1.3), per a obtenir amb això la perillositat potencial del territori. El Perill Potencial consisteix en relacionar els
valors de Perill Estructural i el Factor de Perillositat segons la següent fórmula:

Perill Potencial = Factor de Perillositat * Perill Estructural

Els valors obtinguts d'aquest procés seran els que representen la perillositat potencial després de realitzar una
agrupació mitjançant quantils:

Taula 131 Codificació dels valors de Risc Potencial d'Incendis. Font: Pla General.

CRITERIS CLASIFICACIÓ VALOR

Incombustible Nul 0

1r Quantil Baix 1

2n Quantil Moderat 2

3r Quantil Alt 3

4t Quantil Greu 4

5t Quantil Extrem 5

Com  a  resultat  s’obté  la  imatge  inferior,  on  es  pot  observar,  de  forma  general,  com  la  majoria  de  zones
d’interfície urbana-forestal presenten una potencialitat elevada, especialment les zones en contacte en models
de combustible propicis a generar incendis més virulents (models 4 i 7).

Altres zones, com el nord del municipi de Puigpunyent o Esporles, com ja ocorria en el Perill Estructural, mostra
una potencialitat extrema, de igual manera ocorre a la zona central de Bunyola on la perillositat ja presentava
valors  molt  alts  de  forma general  i  al  integrar-los  amb l’estructura  del  combustible,  reflexa una perillositat
potencial extrema en la interfície urbana forestal.

Imatge 237 Perillositat Potencial . Font: MEDI XXI GSA.
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4.2 VULNERABILITAT

4.2.1 QUALITAT

4.2.1.1 FACTORS SOCIOECONÒMICS

La consideració de les infraestructures i  nuclis  de població ha de tenir-se en compte a l'hora d'establir  una
metodologia òptima de zonificació sobre la base del nivell de protecció que el seu valor econòmic i social implica.

En aquest sentit s'han codificat,  assignant el valor corresponent segons pot observar-se en la  següent taula
inferior, els diferents usos del sòl descrits en el SIOSE, de tal manera que seguen els que es desenvolupen en els
nuclis de població, aquells que socioeconòmicament presenten major rellevància i, per tant, comporten un grau
més elevat de protecció. Donada aquesta rellevància, s'ha tractat de millorar la informació de partida arreplegant
la que referent a les edificacions presenta el mapa topogràfic.

Taula 132 Codificació del Valor Socioeconòmic del Territori. Font: Pla General.
ÚS SOCIOECONÒMIC CODI

Administratiu Institucional, Assentament Agrícola Residencial,
Càmping, Casc, Cementeri, Comercial i Oficines, Complex Hoteler,
Cultural, Esportiu, Discontinu, Edificació, Educació, Eixample, Parc

Urbà, Penitenciari, Religiós, Sanitari, Habitatge unifamiliar adossat,
Habitatge unifamiliar aïllat

10

Aeroportuari 7
Agrícola-Ramader, Elèctric, Indústria Aïllada, Altres Construccions,

Parc Urbà, Piscifactoria, Polígon Industrial Ordenat, Polígon
Industrial sense Ordenar, Portuari,

4

Camps de golf, Parc Recreatiu, Plantes de Tractament, Xarxa Viària,
Tèrmica

3

Miner Extractiu, Xarxa Ferroviària 2
Conduccions i Canals, Depuradores i Potabilitzadores,

Dessalinitzadores, Embassaments, Sòl No Edificat, Abocadors i
Escombreres, Vial, aparcament o Zona Per als vianants sense

Vegetació, Zona Verda Artificial i Arbrat Urbà

1

Resta d'Usos del Sòl SIOSE 0

La major part del territori presenta un factor socioeconòmic catalogat en la taula com a resta d’usos, és a dir amb
menor importància de cara a l’anàlisi  en matèria d’incendis.  En l’altre extrem, es troben els principals nuclis
urbans,  al  igual  que  les  agregacions  de  vivendes  i  vivendes  aïllades,  presenten  els  principals  valors
socioeconòmics del territori. Altes elements destacats són les zones agrícoles o ramaderes, o els camps de golf
de la Comarca.

En la imatge inferior s’ha realitzat un mapa en funció de la codificació recollida en la taula anterior:

Imatge 238 Valor Socioeconòmic. Font: MEDI XXI GSA.
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4.2.1.2 FACTORS AMBIENTALS

D’acord amb el IV Pla General, varis són els factors que determinen la qualitat ambiental del territori,  d'una
banda aquells que tenen valor de mercat com és el cas de la producció fustera i per un altre aquells que poden
considerar-se  com  a  externalitats  ambientals  amb  un  valor  de  mercat  difícilment  quantificable,  havent-se
considerat la diversitat de les masses, la seva raresa, el nivell evolutiu dels ecosistemes i la presència d'espais
protegits.

La integració de tots aquests factors es realitza sobre la base de l'expressió:

Valor ambiental = Existències + (2*Diversitat de l'Arbrat) + (2*Raresa de l'Arbrat) + (3*Nivell Evolutiu)
+ (3*Figures de Protecció)

4.2.1.2.1 EXISTÈNCIES 

L'extrapolació mitjançant processament geoestadístic dels valors de volum amb escorça (VCC) inventariats en les
parcel·les de l'IFN 4 permet una aproximació,  encara que grollera,  suficient per als objectius del present pla
referent  a  destriar  aquelles  zones  més  valuoses  quant  a  producció  fustera,  aspecte  important  a  l'hora  de
determinar mesures de protecció davant els incendis. 

.

Taula 133 Existències. Font: Pla General.
EXISTÈNCIES CODI

Sense 0
Molt Baixes 1

Baixes 2
Moderades 3

Altes 4
Molt Altes 5

Imatge 239 Existències . Font: MEDI XXI GSA.
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4.2.1.2.2 DIVERSITAT ARBRAT

L'anàlisi  qualitativa  de  les  masses  forestals  arborades  possibilita,  entre  altres  coses,  determinar  el  nombre
d'espècies presents en el territori, això és: la seva riquesa, alhora que la quantitat relativa de cadascuna d'elles,
és a dir, la seva abundància.

L'índex de Shanon, l'expressió del qual es mostra a continuació, reuneix ambdues característiques:

H=−∑
i=1

S

Pi· lnPi

On:

“S”, és el nombre d'espècies forestals presents en la tessel·la de caràcter forestal.

“P”, és la proporció de la mostra total (definida per la superfície ocupada) que pertany a l'espècie.

La consideració de les tres espècies indicades en el  Mapa Forestal  de Balears,  s'ha tingut en compte per  a
l'elaboració d'aquest índex, els  valors aconseguits  del  qual  són relatius, de tal  manera que es té una major
diversitat allí on els valors de l'índex són més elevats.

En la  següent taula  es  pot  veure la  classificació  dels  resultats,  la  qual  s'ha  optat per realitzar-la  mitjançant
intervals iguals establint 6 valors o classes:

Taula 134 Codificació de la diversitat . Font: Pla General.

ÍNDEX DE
DIVERSITAT

DIVERSITAT
SUPERFICIAL 

CODI

Sense
diversitat 0 0

Molt Baixa 0.1 - 0.25 1
Baixa 0.25 - 0.5 2

Moderada 0.5 - 0.75 3
Alta 0.75 - 1 4

Molt Alta > 1 5

Aquesta  diversitat  d’espècies  apareix  més representada a  les  zones d’alzinars  combinat  amb de  pi  blanc  o
d’alzinars amb altres especies arbrades presents a la Comarca de Ponent. D’altra banda, les zones agrícoles, com
és d’esperar presenten una diversitat nul·la. 

La imatge inferior recull aquesta diversitat:
Imatge 240 Diversitat arborada . Font: MEDI XXI GSA.

Com ja s'ha assenyalat, l'anàlisi de la diversitat aquí, és únicament de la vegetació forestal arbrada, degut a que
només  hi  ha  disponibilitat  de  dades  d'abundància,  necessàries  per  a  l'obtenció  de  l'índex,  de  les  espècies
arbrades principals, secundàries i accessòries consignades en el Mapa Forestal.
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No obstant això, i encara que no es tinga en compte de cara al càlcul d'aquest índex de diversitat i, per tant, al de
qualitat/valor ambiental del territori i en última instància a la importància de protecció final del mateix, sembla
adequat l'anotació d'algunes apreciacions referent a la diversitat animal i vegetal de l’entorn balear derivables de
la informació continguda en el Bioatles de Balears de la Direcció General de Medi Natural, Educació Ambiental i
Canvi Climàtic. Els mapes inferiors recullen la riquesa classificada d’1 a 5, des de molt baixa fins a molt alta:

Imatge 241 Riquesa d’espècies . Font: MEDI XXI GSA.

En el sentit de l'anterior, i com il·lustra la imatge, s'observa com els sectors amb major contacte amb la Serra de
Tramuntana i el PN de sa Dragonera són els que contenen major riquesa tant faunística com florística. Igual
ocorre amb el major nombre d’espècies catalogades (imatge inferior, novament agrupades d’1 a 5, des de molt
baixa fins a molt alta):

Imatge 242 Riquesa d'Espècies Catalogades . Font: MEDI XXI GSA.

217



PLA COMARCAL DE DEFENSA CONTRA INCENDIS FORESTALS DE
LA  COMARCA DE PONENT

El cas de les espècies amenaçades, la major part d’elles es concentra al sud de Calvià i en menor mesura a la zona
central i nord de la Comarca. A continuació es mostren aquests resultats, de l’un al cinc, sent cinc les zones amb
major nombre d’espècies amenaçades:

Imatge 243 Riquesa d'Espècies Amenaçades . Font: MEDI XXI GSA.

Com ocorria en anteriors casos, la Serra de Tramuntana i sa Dragonera contenen el major nombre d’espècies
endèmiques, sobre tot la part central i oest. això es pot observar en la imatge inferior: 

Imatge 244 Riquesa d'Espècies Endèmiques . Font: MEDI XXI GSA.
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4.2.1.2.3 RARESA DE L’ARBRAT

L'abundància relativa de les comunitats o tipus de vegetació present, es denomina: raresa. Aquesta raresa es
manifesta rellevant quan es tracta de valorar i, en última instància, cobrir objectius de conservació, com és el cas
d’aquest Pla de Defensa.

Utilitzant la informació present en el Mapa Forestal, i d’acord al IV Pla General, s'ha comptabilitzat la superfície
que cada tipus d'espècie forestal arbrada representa (excloent les exòtiques). Per això s'ha tingut en compte la
grandària de les tessel·les del mapa i el percentatge d'ocupació de les diferents espècies que en elles es troben.
El sumatori per espècie ja sigui: com a principal, com a secundària o com accessòria, s'ha comparat d'una banda
amb el de la superfície forestal de cada municipi, i per una altra amb la total de la comunitat i expressant el seu
resultat en percentatge segons la fórmula:

Iraresa = Superficie EspèciesSuperf icie Forestal

La classificació indicada en la següent taula ha sigut la utilitzada per a ordenar els resultats per quantils en sis
classes de raresa:

Taula 135 Codificació de la raresa. Font: Pla General.

GRAU DE RARESA RARESA SUPERFICE FORESTAL (%) CODI

No Aplicable 0 0

No escassa > 3.67 1

Relativament
escassa 0.96 - 3.67 2

Rara 0.54 - 0.96 3

Molt rara 0.24 - 0.54 4

Única 0.1 - 0.24 5

Aquesta classificació s'aplicarà a cadascuna de les tessel·les del mapa forestal i dins de cada tessel·la a cadascuna
de les espècies presents en la mateixa, utilitzant per a la representació cartogràfica per a càlculs posteriors el
valor de l'espècie més rara de cada tessel·la.

A la següent imatge es pot apreciar aquest grau de raresa: Imatge 245 Raresa de la vegetació forestal arborada . Font: MEDI XXI GSA.
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4.2.1.2.4 NIVELL EVOLUTIU 

Dels “processos pels quals les fitocenosis es substitueixen de manera natural unes a les altres dins d'una unitat
local” (Font i Quer, 1953), es pot deduir el nivell evolutiu de les mateixes que revertirà en un major o menor
valor. Per a això es partirà de les sèries de vegetació definides per Rivas Martínez ja emprades en l’apartat ‘2.1.3
Vegetació’, definint, segons les mateixes, el grau d'evolució màxim que es pot aconseguir per a cadascuna de les
aliances.

En general, en la majoria dels casos s'aconsegueix un nivell serial d'arbrat, no obstant això, no serà excepcional
que algunes sèries, d'acord amb les seves condicions climàtiques i edàfiques, puguin tenir com a etapa climàcica
el matoll o fins i tot l'herbassar. Per això, i tenint en compte aquesta excepció en general als boscos, matolls,
matolls  degradats  i  pasturatges-herbassars  correspondran  nivells  evolutius  climàcics,  alts,  mitjans  i  baixos
respectivament.

Analitzant de forma conjunta la dinàmica successional amb l'estat actual de les masses forestals es categoritzarà
el nivell evolutiu en cinc classes, atenent d'una banda al nivell màxim assolible i, d’ altra, al seu estat actual, i així
una massa en un nivell  successional pròxim al màxim potencial tindrà assignat igualment un valor màxim de
nivell evolutiu. L'escala utilitzada és la següent:

Taula 136 Nivell Evolutiu . Font: Pla General.
NIVELL EVOLUTIU CODI

Evolució impedida o impossible per modificació del mitjà 0
Nivell evolutiu baix. Susceptible d'evolucionar a estadis superiors de manera natural 1

Nivell evolutiu moderat. La successió es troba en un nivell superior al mínim, amb evolució
natural cap a estadis superiors

2

Nivell evolutiu alt. La successió es troba en un nivell inferior a l'òptim al fet que tendirà de
manera natural

3

Nivell climàcic. Les formacions i espècies existents són les més evolucionades, i en absència de
pertorbacions són perdurables de forma natural. 4

La determinació d'aquest codi de nivell evolutiu s'obté mitjançant la sostracció al valor màxim de l'índex (4) de la
diferència entre el valor màxim assolible i el valor actual, de tal forma que en cas que aqueixa diferència sigui
escassa, el valor de l'índex és màxim i viceversa. L'expressió de la fórmula seria:

Inivell evolutiu = 4 - (Valor Clímax - Valor Actual)

Sent el valor del clímax (0 a 4) el que és susceptible d'aconseguir la vegetació actual de forma natural (herbassar
= 1, bosc = 4) i valor actual (seguint la mateixa escala), el que ara es troben les formacions vegetals.

La informació quant a les espècies presents, aportada pel Mapa Forestal, i quant a les estructures, aportada per
l'IFN  s'ha  considerat  al  costat  de  la  cartografia  de  les  sèries  de  vegetació  de  Rivas  per  al  càlcul  d'aquest
paràmetre.

Imatge 246 Nivell evolutiu . Font: MEDI XXI GSA.

El nivell evolutiu en línies generals, amb l’excepció de les zones agrícoles, és moderat o alt en la gran part de la
Comarca.  Això  es  deu,  a  que  la  major  part  del  territori  està  format  per  pinars  i  matollars,  degut  a  l’acció
antròpica. D’altra banda, els estats climàcics es localitzen en zones amb presencia de formacions d’alzinars i
ullastrars, sense pertorbacions externes
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4.2.1.2.5 FIGURES DE PROTECCIÓ

L'existència d'espais naturals protegits, establerts pel seu valor i singularitat, juguen un important paper en la
zonificació final de les àrees de defensa prioritària davant dels incendis forestals, per tant resulta prioritària la
seva preservació.

Sobre la base de la tipologia de la figura de protecció derivada de la importància de la conjunció de valors a
protegir, s'ha seguit la codificació següent:

Taula 137 Codificació dels valors dels Espais Naturals Protegits . Font: Pla General.

FIGURES DE PROTECCIÓ CODI

Sense figura de protecció 0

Àrees de Especial Protecció
(LEN) 1

Afectes Decret Alzinars 1

Forests d'Utilitat Pública 1

Hàbitat d'Interès Comunitari 1

Xarxa Natura (LIC-ZEPA) 2

Hàbitat d'Interès Comunitari
Prioritari 3

Espai Natural Protegit (Parc
Natural...) 3

Parc Nacional 4

Posteriorment s’ha elaborat el següent mapa, on es pot observar com la zona que coincideix amb el Paratge
Natural de la Serra de Tramuntana presenta els valor més elevats d’importància de protecció. Seguit de les zones
catalogades en la Xarxa Natura 2000. 

En cas contrari, les zones sense cap figura de protecció, com són les zones agrícoles o urbanes, presenten nivells
baixos d’importància de protecció per valor o singularitat. 

 

Imatge 247 Figures de Protecció . Font: MEDI XXI GSA.
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4.2.1.2.6 INTEGRACIÓ. VALOR AMBIENTAL

Com ja s’ha dit al inici del apartat, la integració de tots aquests factors, el resultat dels quals s'observa en la
imatge següent, es realitza sobre la base de l'expressió:

Valor ambiental = Existències + (2*Diversitat de l'Arbrat) + (2*Raresa de l'Arbrat) + (3*Nivell Evolutiu)
+ (3*Figures de Protecció)

El resultat de l’expressió s’agrupa per quantils conforme mostra la taula inferior:

Taula 138 Classificació dels valors ambientals. Font: MEDI XXI GSA.
VALOR AMBIENTAL CODI

0 0
1r Quantil 1
2n Quantil 2
3r Quantil 3
4t Quantil 4
5t Quantil 5

Gran part de la riquesa ambiental de la Comarca, com és lògic, es localitza a la Serra de Tramuntana, i dins
d’aquesta especialment a les zones amb singularitats, com són els alzinars o els ullastrars.

Les cotes baixes i sobre tot interiors de la Comarca, que coincideixen amb les zones agrícoles i urbanes, mostren
valor ambientals més reduïts o nuls.

La imatge inferior recull el resultat final del càlcul d’aquest valor ambiental: 

Imatge 248 Valor ambiental . Font: MEDI XXI GSA.
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4.2.2 FRAGILITAT

La vulnerabilitat o fragilitat determina el nivell d'exposició i la predisposició a la pèrdua davant una amenaça
específica, en aquest cas, els incendis forestals. Aquesta pèrdua davant els incendis vindrà condicionada pels
factors socioeconòmics i els ambientals presents en el territori. 

4.2.2.1 FACTORS SOCIOECONÒMICS

El primer dels factors esmentats, el socioeconòmic, estarà condicionat per aquestes tres característiques:

 Habitabilitat:  entesa  com  la  capacitat  que  presenta  la  infraestructura  d'albergar  i  mantenir  una
població, sent tant major el seu valor com la seva capacitat d'albergar-la.

 Fragilitat: o capacitat de la infraestructura per a recuperar-se d'un esdeveniment, incendi forestal en
aquest  cas.  el  major  valor  de  fragilitat  serà  assignat  a  aquells  elements  que  no  presenten  unes
característiques adequades per a recuperar la seva situació inicial amb facilitat.

 Ús:  a  saber,  freqüència  de  la  utilització  per  part  de  la  població  de  la  infraestructura  analitzada,
assignant el  valor  més elevat a aquelles  que presenten una freqüència d'utilització diària  enfront
d'aquelles que ho facen de forma puntual.

A partir  d’aquestes característiques es defineix un índex, per a cadascuna de les infraestructures existents i
indicades en la taula següent, on a partir dels diferents valors que les caracteritzen s'obtindrà un valor final de
vulnerabilitat.

Per això s'han assignat els valors de les categories anteriors als diferents usos del sòl descrits en el SIOSE, segons
pot apreciar-se en la taula següent:

Taula 139 Codificació de la Vulnerabilitat/Fragilitat dels Factors Socioeconòmics . Font: Pla General.

ÚS SOCIOECONÒMIC
CODI

HABILITAT
CODI

FRAGILITAT
CODI ÚS

Administratiu Institucional 8 10 10
Aeroportuari 8 10 10

Agrícola-Ramader 1 6 4
Assentament Agrícola Residencial 6 6 6

Càmping 10 6 10
Camp de golf 4 4 4

Casc 10 10 10
Cementeri 2 6 6

Comercial i Oficines 8 10 10
Complex Hoteler 10 10 10

Conduccions i Canales 0 3 1
Cultural 6 10 6
Esportiu 6 8 8

ÚS SOCIOECONÒMIC
CODI

HABILITAT
CODI

FRAGILITAT
CODI ÚS

Depuradores i Potabilitzadores 2 8 2
Dessalinitzadores 2 8 2

Discontinu 9 9 9
Edificació 5 5 5
Educació 8 4 7
Elèctrica 1 4 1

Embassaments 0 0 0
Eixample 10 10 10

Gasoducte-Oleoducte 1 10 2
Hidroelèctrica 1 4 1

Industrial Aïllada 8 8 6
Miner Extractiu 1 1 4

Altres Construccions 5 5 5
Parc Recreatiu 2 6 8

Parc Urbà 2 2 8
Penitenciari 10 8 10
Piscifactoria 2 4 3

Plantes de Tractament 2 6 5
Polígon Industrial Ordenat 6 8 10

Polígon Industrial sense Ordenar 6 8 10
Portuari 5 7 10

Xarxa Ferroviària 6 6 10
Xarxa Viària 1 6 10

Religiós 1 10 6
Sanitari 10 10 10

Sòl No Edificat 0 1 1
Telecomunicacions 1 6 1

Tèrmica 6 8 10
Abocadors i Escombreres 1 1 2

Vial, Aparcament o Zona per als
vianants sense vegetació 1 6 6

Zona Verda Artificial i Arbrat Urbà 1 6 4
Zones d'Extracció o Abocament 1 1 1

Resta d'Usos SIOSE 0 0 0

La vulnerabilitat que presenta la interfície urbà forestal en la Comarca, com s’ha vist, amb vivendes habitades no
sols agrupades sinó també en major o menor grau de dispersió, ha portat a incloure en l'anàlisi totes aquelles
edificacions i el seu entorn (àrea d'influència de 30 m) que s'han pogut seleccionar a partir del mapa topogràfic.
Novament  s’han assignat valors en funció de l’agrupació (ús socioeconòmic):

Taula 140 Codificació de la Interfície. Font: Pla General.
ÚS SOCIOECONÒMIC CODI CODI FRAGILITAT CODI ÚS
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HABITABILITAT
Edifici aïllat 5 5 5

Edifici entre mitgeres 5 5 5
Vivenda unifamiliar aïllada 9 9 9

Vivenda unifamiliar adossada 9 9 9

La vulnerabilitat o fragilitat final es calcularà a través de la mitjana ponderada dels seus components segons pot
apreciar-se en l'expressió següent:

Factor Socioeconòmic = 
(1.5 x Habitabilitat )+(3 x Fragilitat )+(1.5 xÚs )

3

De manera que els valors més alts obtinguts equivalen a una major vulnerabilitat/fragilitat del territori i al revés.
La reclassificació en quantils dels resultats obtinguts, taula inferior, servirà per a presentar cartogràficament el
factor socioeconòmic.

Taula 141 Classificació dels valors ambientals. Font: MEDI XXI GSA.
VALOR AMBIENTAL CODI

0 0
1er Quantil 1
2n Quantil 2
3r Quantil 3
4t Quantil 4
5è Quantil 5

Com  calia  esperar,  la  major  vulnerabilitat  socioeconòmica  es  troba  a  les  àrees  poblades  o  edificacions  en
situacions  d'interfície  urbana  forestal,  sent  les  urbanitzacions  construïdes  sobre  matriu  arborada  (intermix)
aquelles més vulnerables als incendis forestals. 

Altres zones vulnerables socioeconòmicament parlant als incendis són aquelles altres amb interacció directa amb
la massa forestal, com poden ser les àrees recreatives o polígons industrials.

A continuació es mostra la distribució d’aquest factor socioeconòmic pel territori d’estudi en forma d’imatge:

Imatge 249 Fragilitat dels Factors Socioeconòmics . Font: MEDI XXI GSA.
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4.2.2.2 FACTORS AMBIENTALS

El primer dels factors esmentats al començament, l’ambiental, posa de manifest, d'una banda, la capacitat de
regeneració dels ecosistemes, tant a nivell de la seva estació com de les espècies en ella presents, i d’altra, el risc
d'erosió després d'un incendi.

4.2.2.2.1 POTENCIAL DE REGENERACIÓ DE L'ESPÈCIE

La capacitat de regeneració després d'un incendi de les masses forestals, va a dependre, entre altres coses, de les
espècies presents en l'àrea cremada i les adaptacions que presenten aquestes espècies per a sobreviure al foc.

En aquelles zones on per les seves característiques climàtiques (recurrència de tempestes seques sobretot) i
morfològiques es produeixen i consoliden amb freqüència incendis forestals, la presència d'una espècie o una
altra respondrà a la capacitat d'adaptabilitat d'aquesta al pas del foc.

Per això cal considerar almenys, i així s'ha fet, les estratègies que presenten les espècies arborades presents a la
Comarca de Ponent, determinant el seu grau d'adaptació al foc.

Existeixen dos tipus principals d'estratègies de resistència al pas del foc: 

 Estratègies Passives, basades en la resistència dels seus elements estructurals: grossor de l'escorça (és el
cas d'Acacia sp, Pinus pinaster, Quercus suber), contingut d'aigua en plantes crasses i/o hidròfiles (cas de
Tamarix sp) 

 Estratègies Actives, caracteritzades per l'impuls de la regeneració després del pas de l'incendi: dispersió
de llavors (com el Pinus halepensis, Pinus pinea, Pinus pinaster), capacitat rebrotadora, bé d'arrel (com
Quercus pyrenaica, Fraxinus angustifolia), bé de cep (com el Quercus ilex, Quercus faginea, Populus sp).

En base a això, espècies com el Cupressus sempervirens, Prunus spp., i Platanus hispànica, no estarien adaptats al
foc, la primera d’elles, el xiprer, molt inflamable degut a l’acumulació de rames mortes en el seu interior. D’altra
banda, l’Arbutus unedo, Ceratonia siliqua, Fraxinus angustifolia, Juniperus oxycedrus, Juniperus phoenicea, Olea
europea, Phyllyrea latifolia,  Pinus halepensis, Pinus pinea, Populus alba, Populus nigra, Quercus ilex, Quercus
faginea, Tamarix spp, entre moltes altres, sí ho estarien. 

A més de les espècies arbrades, s'ha de tenir en compte també en aquest sentit el comportament de la resta de
la vegetació: el matoll, les pastures i prats i de la vegetació agrícola, i amb això poder donar un valor concret al
territori segons els codis que s'arrepleguen en la següent taula, aclarir que un major valor del codi representarà
una major capacitat de recuperació de la coberta del sòl i per tant una menor vulnerabilitat (codis 4 i 5 del
mapa):

Taula 142 Codificació del valor del Potencial de Regeneració de l'Espècie . Font: Pla General.
COBERTURA DEL SOL CODI

Arborat Repoblat No Adaptat 0
Arborat Repoblat Adaptat i Arborat Natural No Adaptat 2

Arborat Natural Adaptat 3
Matoll 4

Pasturatge, Matoll degradat i Prats 5
Agrícola i Altres 6

Amb tot això es té que les masses forestals de la Comarca presenta certa adaptabilitat al foc, com sol ocórrer en
entorns mediterranis, més si cap, quan les espècies utilitzades en les repoblacions (cas del Pinus halepensis) es
troben també adaptades per ser oriündes de l'entorn mediterrani. No obstant això, una recurrència d'incendis
elevada impossibilita aquestes estratègies d'adaptació. 

Imatge 250 Capacitat de Regeneració de la vegetació després dels incendis. Font: MEDI XXI GSA.
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4.2.2.2.2 POTENCIAL FORESTAL. PRODUCTIVITAT

S'entén per estació aquells terrenys que presenten unes categories ecològiques semblants i que vénen definides,
entre unes altres, per l'altitud, pendent, exposició, tipus de sòl i vegetació.

La productivitat  potencial  del  territori  és una variable que integra sintèticament aquestes característiques o
factors ecològics, sent els més importants a considerar els climàtics i els derivats de la diferent naturalesa del
substrat  litològic,  en  tant  capaços  de  generar  sòls  amb  diferents  característiques  i  condicionaments  que
permeten aconseguir  altes  produccions  de les  masses  forestals  instal·lades,  o  per  contra,  limitant  aquestes
produccions (Sánchez Palomares & Sánchez Serrano, 2000).

Per a la determinació d'aquesta productivitat, es ve utilitzant l'índex climàtic de Paterson (1956), modificat en
funció  de  la  presència  de  diferents  substrats  litològics,  que  s'ha  demostrat  d'evident  aplicabilitat  en  la
planificació i gestió territorial; la seva inclusió en l'elaboració del Mapa de Sèries de Vegetació d'Espanya de Rivas
Martínez, ja comentat, i en els treballs de repoblació forestal ho posen clarament de manifest.

A l'efecte del present Pla, la productivitat potencial indicarà la major o menor qualitat de l'estació, paràmetre
directament proporcional al potencial de recuperació de la mateixa després del pas del foc. És per això que s'han
considerat, d’acord al IV Pla General, els càlculs presentats en el Mapa de la Productivitat Potencial Forestal
d'Espanya, elaborat l'any 2000 per al Ministeri de Medi Ambient pel departament de Silvopascicultura de la
Universitat  Politècnica  de  Madrid.  Es  van  distingir  14  classes  de  productivitat,  que  aquí  s'han  reduït,  com
s'aprecia en la taula següent, a l'efecte de la seva capacitat de regeneració després del foc:

Taula 143 Codificació del valor del Potencial de Regeneració de l'Espècie . Font: Pla General.

CLASE
PRODUCTIVITAT

(M3/HA/ANY)
CAPACITAT REGENERATIVA CODI

Ia > 9.00 Molt alta 5
Ib 8.25 - 9300 Molt alta 5
Ic 7.50 - 8.25 Molt alta 5
IIa 6.75 - 7.50 Molt alta 5
IIb 6.00 - 6.75 Molt alta 5
IIIa 5.25 - 6.00 Alta 4
IIIb 4.50 - 5.25 Alta 4
IVa 3.75 - 4.50 Mitja 3
IVb 3.00 - 3.75 Baixa 2
Va 2.25 - 3.00 Molt baixa 1
Vb 1.50 - 2.25 Molt baixa 1
VIa 1.00 - 1.50 Molt baixa 1
VIb 0.50 - 1.00 Molt baixa 1
VII > 0.50 Molt baixa 1

Com es pot apreciar en la imatge següent, la productivitat i com s’ha assenyalat, la capacitat de regeneració dels
ecosistemes de la zona després del foc és alta o molt alta (codi 4 i 5) en bona part de la Comarca, així com en
extensió existeixen taques en les que la productivitat és baixa o molt baixa (codi 1 i 2).

Imatge 251 Productivitat. Font: MEDI XXI GSA.
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4.2.2.2.3 RISC D’EROSIÓ

L'erosió del sòl és definida com un procés de desagregació, transport i deposició de materials del sòl per agents
erosius  (Ellison,  1947).  Els  agents  erosius  dinàmics,  en  el  cas  de  l'erosió  hídrica  són  la  pluja  i  l'escorrentia
superficial o les inundacions.

La pluja té efecte a través de l'impacte de les gotes de pluja sobre la superfície del sòl, i pel propi humitejament
del  sòl,  que provoquen desagregació de les partícules primàries;  provoca també transport  de partícules per
aspersió i proporciona energia a l'aigua del vessament superficial (Ellison, 1947).

L'erosió hídrica del sòl és un procés extraordinàriament actiu en els sòls afectats per incendis forestals, i decisiu
per  a  l'evolució  de  la  zona cremada  perquè  elimina la  capa  de cendres  i  l'horitzó  orgànic,  precisament  els
reservoris més abundants en nutrients. Dels processos d'erosió post-incendi dependrà la recuperació o no del
sòl, i també la qualitat de les aigües i la recuperació de la vegetació. Si desconeixem els detalls dels processos
erosius post incendis no es podrà conèixer la magnitud de l'impacte del foc sobre els sòls. (Mataix-Solera, J.,
2009).

Per a l'obtenció del risc d'erosió existent s’han realitzat dos càlculs, d'una banda s'ha obtingut l'erosió real (o
pèrdua de sòl  real)  a partir de l'equació plantejada per la USLE i  que integra els factors d'erosió pluvial (RI,
erosionabilitatt del sòl (K), vegetació (C), pendent i longitud (L/S) i pràctiques de conservació de sòls (P); per un
altre, s'ha estimat l'erosió potencial,  eliminant el factor ponderador de la coberta vegetal (C), que considera
perduda a causa del foc.

D'aquesta manera s’obté que el risc d’erosió és el resultat de:

Risc Erosió = Erosió Potencial - Erosió Real

De cara a la integració d'aquest paràmetre amb la resta de factors que defineixen la vulnerabilitat/fragilitat del
territori s'assignaran valors conforme mostra la taula inferior:

Taula 144 Classificació del risc d'erosió. Font: Pla General.
RISC D’EROSIÓ CODI 

Nul 1
Lleuger 2

Baix 3
Moderat-Baix 4
Moderat-Alt 5

Alt 6
Molt Alt 7

La Comarca de Ponent, especialment a les zones muntanyoses amb més pendent de la Serra de Tramuntana, el
ric  d’erosió  després d’un incendi  és alt  o molt  alt.  Per  contra,  les zones baixes,  receptores  de l’escorrentia
superficial, en aquestes el risc d’erosió és lleuger o inclòs nul. 

Imatge 252 Risc d'erosió. Font: MEDI XXI GSA.
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4.2.3 VULNERABILITAT INTEGRADA

Una vegada calculats els valors de qualitat (factors socioeconòmics i ambientals) i els valors de fragilitat (factors
socioeconòmics i ambientals), amb la finalitat d'obtenir un valor global de la vulnerabilitat integrada.

Els resultats obtinguts de la qualitat (factors socioeconòmics i factors ambientals o Valor Ambiental) s’integren
segons aquesta expressió:

Qualitat Integrada = (10*Factors socioeconòmics) + (Valor Ambiental)

I, d’altra banda, els resultats de la fragilitat (factors socioeconòmics i ambientals), s’integren segons l'expressió
inferior. Aclarir que aquells paràmetres que s’oposen a la fragilitat com són la regeneració o la productivitat, es
calculen de forma negativa, com es pot observar a continuació:

Fragilitat Integrada = Factors socioeconòmics + [(Risc Erosió -  Potencial de Regeneració de l'Espècie -
Productivitat Potencial)*2*] + 20

La vulnerabilitat, és a dir, la importància de protecció del territori davant els incendis, és el resultat del sumatori
d’ambdós resultats anteriors, obtenint així la vulnerabilitat integrada, o vulnerabilitat. 

Vulnerabilitat = Qualitat Integrada + Fragilitat Integrada

Els resultats es reclassifiquen per  quantils  en cinc grups,  entenent que a major valor  de vulnerabilitat,  més
vulnerable serà el territori.

Taula 145 Classificació de la vulnerabilitat. Font: MEDI XXI GSA.
VULNERABILITAT VALOR CODI

Molt Baixa 1er Quantil 1
Baixa 2n Quantil 2

Moderada 3r Quantil 3
Alta 4t Quantil 4

Molt Alta 5è Quantil 5

De l’anàlisi, com es pot apreciar-se en el mapa inferior, es pot veure com de forma general la Comarca de Ponent
presenta una vulnerabilitat als incendis entre baixa i molt baixa, és a dir, és resilient als incendis. 

Les zones més vulnerables coincideixen amb les zones d’interfície urbana forestal, especialment els principals
nuclis de població, seguit de les zones amb agregacions o vivendes aïllades. Mentre que les zones agrícoles de
l’interior de la Serra de Tramuntana presenten valors de vulnerabilitat moderats.

Imatge 253 Vulnerabilitat . Font: MEDI XXI GSA.
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4.3 DIFICULTAT D’EXTINCIÓ

S’entén per  dificultat  d’extinció al  grau de dificultat  que presenten les tasques d'extinció en un territori.  La
dificultat d’extinció és un factor a considerar per a completar la caracterització de l'entorn i  aconseguir una
zonificació adequada que servisca de base per a establir les propostes del present Pla Comarcal.

Conforme marca el IV Pla General i,  per a facilitar la integració dels diferents paràmetres que componen la
dificultat d'extinció, s'ha realitzat una reclassificació de tots ells a valors d’entre 0 i 5, amb el que es facilita la
comparació entre tots, sent el valor 5 el màxim.

4.3.1 ÍNDEX D’ACCESSIBILITAT 

Aquest índex d’accessibilitat tracta de determinar la facilitat d'accedir per part dels mitjans, tant terrestres com
aeris, a qualsevol punt del territori. Per a realitzar aquest càlcul es té en compte l’accessibilitat des de la xarxa de
comunicació viaria i des de l’helicòpter mitjançant el desembarcament de les brigades helitransportades.

4.3.1.1 DES DE PISTA TRANSITABLE

L’accessibilitat  des  de pista  transitable  determina  o  tracta  de  determinar  la  facilitat  d'accedir  per  part  dels
mitjans terrestres, per terra, des d'un punt transitable de la xarxa viària, fins a qualsevol punt del territori.

La facilitat-dificultat d'accés a dit punt del territori s'obté mitjançant l'anàlisi espacial de la distància existent des
de les pistes transitables, ponderant aquesta distància per la dificultat que afix la pendent.

Taula 146 Codificació del pendent per al càlcul de l'accessibilitat . Font: Pla General.
CLASE PENDENT (%) CODI

Pla 0 - 12.3 1
Suaument ondulat 12.3 - 26.8 2

Ondulat 26.8 - 36.4 3
Muntanyós 36.4 - 46.6 4

Escarpat > 46 5

Els resultats es mostren en la imatge inferior,  on es pot observar com l’accessibilitat és elevada, és a dir, el
territori de forma general no presenta dificultats per part dels mitjans terrestres per accedir a bona part del
mateix. Els punts més crítics, o on la dificultat per accedir és major coincideix amb les zones més escarpades de la
Serra  de Tramuntana,  la  majoria  part  d’elles  a  la  besant  nord,  i  sobre  tot  a  sa  Dragonera,  que per  la  seva
insularitat, l’accés des de Mallorca a peu és impossible.

Imatge 254 Accessibilitat des de pista transitable . Font: MEDI XXI GSA.
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4.3.1.2 DES DE PUNT ACCESSIBLE DES D'HELICÒPTER

L’altre punt d’accessibilitat  considerat és l’accessibilitat  o la  possibilitat  de desembarcament de les brigades
helitransportades des de l’helicòpter. En aquest cas es tracta de calcular la facilitat/dificultat d'accés a qualsevol
punt del territori per a l'operatiu d'extinció des de les àrees on és factible l'aterratge d'helicòpters; la pendent
s'ha considerat com a factor de ponderació per a determinar la menor o major dificultat d'accés.

Cal  tenir  en compte que s'han considerat  com helisuperfícies  (àrees  de potencial  aterratge d'helicòpters)  a
aquells espais que compleixen alguna de les premisses següents:

- Zones agrícoles de cultius no llenyosos que estiguin situades en pendents de menys del 15%.

- Zones forestals amb fracció de cabuda coberta (FCC) inferior al 30% situades en pendents per sota del
15%.

El  valor  del  15% de  pendent  es  defineix  sobre  la  base  de  la  distància  que  haurà  de  deixar  l'helicòpter  en
estacionari  amb la vessant de descàrrega, per a realitzar  el  desembarcament des d'una altura màxima de 2
metres.  Pel  que fa al  30% de fracció de cabuda coberta,  es considera com el  llindar màxim que permet el
desembarcament en condicions de seguretat.

A més de tot això, és sabut que és necessària una superfície mínima de 35 x 35 metres, és a dir, 1,225 m 2 per a
aconseguir una bona maniobrabilitat dels helicòpters durant les accions d'aterratge i enlairament.

En aquest cas la classificació es realitza en dos grups com mostra la taula:

Taula 147 Codificació del pendent per al càlcul de l'accessibilitat . Font: Pla General.
ACCESSIBILITAT CODI

Molt Alta 0
Molt Baixa 5

Donada la seva orografia i vegetació la facilitat dels helicòpter per realitzar la maniobra de descàrrega de les
brigades helitransportades, és a dir, l’accessibilitat des d’helicòpters, resulta complicada en la major part de la
Comarca de Ponent, a excepció de zones agrícoles planes, especialment als municipis de Calvià o Palma. Tot i
això, existeixen zones considerades com a òptimes, segons el càlcul anterior, i com reflexa la imatge inferior, per
a la realització d’aquesta maniobra en tot el territori.

Imatge 255 Accés des de punt apte per a helicòpter . Font: MEDI XXI GSA.
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4.3.1.3 ACCESSIBILITAT INTEGRADA

La facilitat d'accedir per part dels  mitjans, tant terrestres com aeris,  a qualsevol punt del  territori  de forma
integrada es calcula segons la fórmula següent:

Accessibilitat = (1 * Accés des de Pista Transitable) + (0,5 * Accés des de punt Accessible des
d’helicòpter)

El resultat de l’accessibilitat integra els dos valors d’accessibilitat calculats en anteriors apartats, assignant un
menor pes a l'accés des d'helicòpter degut al fet que amb l'actual model de brigada, el fet de poder desembarcar
més o menys prop del punt d'inici o del incendi, no va a resultar un factor determinant, ja que el que realment
condiciona són les descàrregues de l'helibalde. 

Els resultats d’accessibilitat integrada es classifiquen conforme la següent taula:

Taula 148 Codificació de l'accessibilitat . Font: Pla General.

ACCESSIBILITAT CODI

Molt Alta 1
Baixa 2

Moderada 3
Baixa 4

Molt Baixa 5

La Comarca de Ponent, a excepció de les zones més elevades i amb pendents abruptes, i del Parc Natural de sa
Dragonera, mostra una bona accessibilitat  pels  mitjans d’extinció.  El grau d’accessibilitat és clau a l’hora de
prendre  decisions  en  la  creació  de  noves  infraestructures,  com  poden  ser  vials  o  pistes  forestals
complementaries a les existents.

El resultat obtingut va es mostra de forma cartogràfica a continuació: 

Imatge 256 Accessibilitat Integrada . Font: MEDI XXI GSA.
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4.3.2 ÍNDEX DE TRANSITABILITAT

L’índex de transitabilidad calcula la  facilitat  per  a desplaçar-se dels  mitjans terrestres  durant les operacions
d'extinció. Aquesta transitabilidad dependrà de: 

- La  pendent,  entesa  com la  restricció  que  presenta  la  maquinària  per  a  realitzar  treballs  en  l'àmbit
forestal i, per tant, condicionarà els treballs de maquinària i la penetrabilitat.

- Dels  models de combustible,  entesos com les estructures vegetals  que condicionen el  moviment de
l'operatiu. 

En el cas del pendent, es considera que al incrementar-se aquesta, s’incrementarà també la dificultat de trànsit,
com queda de manifest en la següent taula:

Taula 149 Codificació de la penetrabilitat del combustible per al càlcul de la transitabilidad . Font: Pla General.

MODELS DE COMBUSTIBLE
DIFICULTAD DE

PENETRABILITAT
CODI

0 Molt Baixa 1
1 / 8 / 9 Baixa 2

2 / 5 Moderada 3
3 / 6 / 7 / 10 Alta 4

4 Molt Alta 5

La integració de tots dos paràmetres es correspon amb el sumatori dels codis dels mateixos executats mitjançant
àlgebra espacial:

Taula 150 Codificació de la transitabilidad . Font: Pla General.

PENETRABILITAT
DIFICULTAD DE

PENETRABILITAT
CODI

Dificultat nul·la Molt Baixa 1
Dificultat baixa Baixa 2
Dificultat mitja Moderada 3
Dificultat alta Alta 4

Dificultat extrema Molt Alta 5

En la següent imatge es pot observar com del procés anteriorment realitzat, resulta que les majors dificultats de
transitabilitat  que  presenta  el  territori  apareixen  novament  en  zones  de  major  pendent  de  la  Serra  de
Tramuntana, així com també en barrancs i zones de penya-segats però, sobre tot, l’illa de sa Dragonera. No
obstant això, la major part de la superfície presenta una transitabilitat moderada o bona.

Imatge 257 Transitabilitat . Font: MEDI XXI GSA.
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4.3.3 ÍNDEX DE DISTÀNCIA ALS MITJANS D’EXTINCIÓ

L’índex de distància als mitjans d’extinció estima la distància lineal dels diferents punts del territori a les diverses
localitzacions dels mitjan, tant aeris com terrestres. Aquest índex tracta de relacionar la distància de les bases
dels operatius d’extinció amb el temps que tardarien els mitjans de despatx automàtic en arribar a qualsevol
incendi en el territori d’estudi. 

4.3.3.1 DISTÀNCIA ALS MITJANS AERIS

La distància als mitjans aeris és la distància lineal dels diferents punts del territori a les diverses localitzacions
dels mitjans aeris, va també a contribuir a donar una idea d'en quina situació relativa de partida, més o menys
avantatjosa, es troba el territori, per la brevetat de resposta de les aeronaus davant un incendi aquí esdevingut.

S'ha d'aclarir que no es considera en aquesta anàlisi l'hidroavió FOCA de l’aeròdrom de Pollença, ja que no té
atac automàtic com la resta de mitjans, sinó que actua en atac ampliat, per la qual cosa a l'efecte de rapidesa
d'actuació, en un primer atac no es veu implicat. 

Per a la resta de mitjans es realitzen els càlculs de forma separada, d'una banda es calcula la distància dels
helicòpters i per un altre la dels avions de càrrega en terra o ACT. Això es deu al fet que els ACT, actuen en tot
l'arxipèlag,  mentre  que  les  helitransportades  tenen  el  seu  despatx  assignat,  la  qual  cosa  requereix  anàlisis
independents.

Per a generar la distància a mitjans aeris s'ha tingut en compte que els avions segueixen una trajectòria lineal i
una velocitat constant de 250 km/h (velocitat creuer). Per a aconseguir la impedància, aquesta ha sigut calcula a
partir de la velocitat de l'avió segons la següent fórmula:

Impedància = 1000
Velocitat

Per tant, per a l'anàlisi de la distància a mitjans aeris s'ha obtingut un valor de 4 en l'estimació de la impedància.
En les següents apartats, ‘4.3.3.1.1’ i ‘4.3.3.1.2’, es pot observar l’estimació de la distancia als dos avions de
càrrega en terra (ACT-VERDE i ACT-AZUL) localitzats a l’Aeroport de Son Bonet i la distancia als helicòpters més
pròxims a la Comarca, a l’Aeròdrom de Son Bonet (H01 i H05) i la Base Nord de Mallorca (H02). L´última apartat,
el ‘4.3.3.1.3’, la tercera, correspon a la integració de les dos anteriors, és a dir, la distancia als mitjans aeris
d’extinció que concerneix aquest apartat.

El resultat que es mostren a continuació reflecteixen un temps de resposta superior, per part dels mitjans aeris,
al municipis a l’extrem est de la Comarca de Ponent i al Parc Natural de sa Dragonera. No obstant això, aquesta
distancia  es  relativa  ja  que  el  punt  més  allunyat  de  la  Comarca  (sa  Dragonera),  es  troba  a  35  kilòmetres
aproximadament, per tant, a velocitat creuer els mitjans aeris tardarien menys de 10 minuts en aplegar.

4.3.3.1.1 DISTÀNCIA ALS AVIONS DE CÀRREGA EN TERRA 

Per al càlcul d’aquest apartat es consideren els dos avions de càrrega en terra (ACT) de l’Aeroport de Son Bonet:

Imatge 258 Distància a mitjans aeris per a ACT . Font: MEDI XXI GSA.
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4.3.3.1.2 DISTÀNCIA ALS HELICÒPTERS 

La distancia respecte dels helicòpters s’obté principalment dels helicòpters: H-01 i H-05 a l’Aeroport de Son 
Bonet i el H-02 localitzat a la Base Nord de Mallorca:

Imatge 259 Distància a mitjans aeris per a helicòpters . Font: MEDI XXI GSA

4.3.3.1.3 DISTÀNCIA ALS MITJANS AERIS INTEGRADA

La distància als mitjans aeris resulta de la integració final dels dos apartats calculats amb anterioritat: 

Imatge 260 Distància a mitjans aeris integrada . Font: MEDI XXI GSA.
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4.3.3.2 DISTÀNCIA ALS MITJANS TERRESTRES

Un altre dels  paràmetres a considerar  és la  distància als  mitjans terrestres  i,  que, per tant,  condicionarà la
dificultat. Un augment d’aquesta distància, augmentarà el temps de desplaçament, per tant, el temps d’arribada
i intervenció dels efectius d’extinció.

En  aquest  apartat  influeixen  les  característiques  tipològiques  de  les  vies  per  les  quals  circulen  els  mitjans
terrestres, així com les pendents de les mateixes, que s'han de tenir en compte en tant suposen un cost de
desplaçament diferent.

Considerant les limitacions de la informació de partida i assumint sobre aquest tema l'assenyalat en l'apartat
‘4.3.2 Índex de Transitabilitat’, s'ha pres que els costos de desplaçament per la xarxa viaria varien segons les
dades de la taula següent: 

Taula 151 Codificació de la tipologia de vies per al càlcul de la distància a mitjans terrestres. Font: Pla General.
TIPUS VIA COST DESPLAÇAMENT VELOCITAT IMPEDÀNCIA

Autopista i autovia Baix 100 10
Carreteres Moderada 70 14

Camins Moderada 40 25
Vies auxiliars Moderada 40 25

Carrers Alta 30 33
Senders Molt alt 5 200

Sense vies Molt alt 3 333

En la taula anterior es mostren els valors de velocitat i impedància per tipus de via. S'ha tingut en compte el
terreny  sense vies  com només  accessible  a  peu.  La  impedància  es  mostra  sense valors  decimals  i  ha  sigut
calculada a partir de la velocitat segons la següent fórmula, ja emprada amb anterioritat:

Impedància = 1000
Velocitat

D'altra  banda,  la  pendent  mitja  suposa  un  increment  del  cost  de  desplaçament,  augmentant  el  temps  de
resposta en les zones elevades. S'han pres en l'anàlisi els valors ja proposats per al cas de la transitabilitat:

Taula 152 Codificació del pendent per al càlcul de la distància a mitjans. Font: Pla General.
CLASE PENDENT (%) CODI

Pla 0 - 12.3 1
Suaument ondulat 12.3 - 26.8 2

Ondulat 26.8 - 36.4 3
Muntanyós 36.4 - 46.6 4

Escarpat > 46 5

La suma dels valors de codi de la tipologia de via i de la pendent sobre la qual discorren s'ha considerat com el
cost final a assumir pels mitjans en el seu desplaçament a l'incendi. 

Imatge 261 Distància a brigades terrestres . Font: MEDI XXI GSA.
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4.3.3.3 DISTANCIA A PARCS DE BOMBERS

La distància a la qual es situen els parcs de bombers respecte dels punts d'actuació és un altre paràmetre que va
a condicionar la dificultat d'extinció, augmentant la dificultat proporcionalment a la distància. Com ocorre en el
punt anterior, es considera un cost de desplaçament en funció del tipus de via i del pendent per on transiten els
camions de bombers, sent vàlids per a això els valors de càlcul proposats amb anterioritat

Imatge 262 Distància a parcs de bombers . Font: MEDI XXI GSA.

4.3.3.4 DISTÀNCIA ALS MITJANS INTEGRADA

La distància als mitjans,  tant aeris  com terrestres,  és la  integració de tots els mitjans prèviament analitzats,
mitjançant la suma dels valors obtinguts, com mostra la següent fórmula:

Distància als Mitjans Integrada = Distància a Mitjans Aeris Integrada + Distància a les Brigades
Terrestres + Distància als Parcs de Bombers

Com es pot observar en la imatge resultant, l’operatiu d’extinció cobreix pràcticament tot el territori, sobre tot la
vesant sud de la Comarca de Ponent i l’est de la mateixa. El Parc Natural de sa Dragonera principalment, i les
zones mes abruptes de la part  nord, coincidint  amb la Serra de Tramuntana mostren temps d’arribada dels
equips d’emergència superiors a la resta del territori. 

Aquestes diferents distàncies i, per tants, temps d’arribada deuran tenir-se en compte en la planificació de nous
vials o vials auxiliars, especialment allà on la distància és prou superior a la resta i, per tant, la dificultat d’extinció
serà també superior, condicionarà l’anàlisi final i posterior planificació del present Pla Comarcal. 
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Imatge 263 Distància a mitjans integrada . Font: MEDI XXI GSA.

4.3.4 ÍNDEX D’OPERATIVITAT DELS MITJANS D’EXTINCIÓ

S’entén per operativitat dels mitjans a la capacitat que té l’operatiu d’extinció per a realitzar, de forma òptima,
les  seves  tasques d’extinció.  Per al  càlcul  de la  mateixa  es tenen en compte tant els  mitjans aeris  com els
terrestres  amb el  mesurament  de paràmetres  com la  descàrrega de les  aeronaus o  la  distancia  del  vehicle
autobomba a la punta de llança.  

4.3.4.1 MITJANS AERIS. ZONA DE DESCÀRREGA

Les  zones de descàrrega condicionen el  grau de maniobrabilitat  o  operativitat  d'actuació  que presenten els
mitjans aeris, especialment la dels helicòpters, per actuar aquests més pròxims a la superfície durant les tasques
de descàrregues (el que augmentarà la dificultat de les operacions).

L’element quantificable que pot arribar a condicionar les descàrregues dels mitjans són les línies elèctriques i a
les seves proximitats, i és per això, que s’ha considerat com a perillós la realització de maniobres en l'entorn de
les línies elèctriques (a 100 metres a cada costat de les mateixes), espai que ha efectes de càlcul es considerarà
condicionat per aquest tipus d'infraestructura.

La classificació resultant s’agrupa en la taula inferior, entenent en aquest cas, que a major valor, menor 
optimització de la maniobra:

Taula 153 Optimització de les zones de descàrrega dels mitjans aeris. Font: Pla General.
OPERATIVITAT CODI

Molt Alta 0
Molt Baixa 5

Com es pot observar, els problemes s'aglutinen a les àrees de major concentració urbana, com són els nuclis de
població a la façana sud de la Comarca de Ponent, on l’alta concentració de població fa que existisca una densa
xarxa elèctrica. Aquesta disminució de l’operativitat a la part sud i est, contraresta amb el nord d’Andratx o de
Calvià on la densitat de línies elèctriques és molt inferior, per tant, la maniobrabilitat dels mitjans aeris no es veu
tant alterada. De igual manera ocorre a l’illa de sa Dragonera.
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Imatge 264 Operativitat de Mitjans Aeris. Font: MEDI XXI GSA.

4.3.4.2 MITJANS TERRESTRES. DISTÀNCIA A PUNTA DE LLANÇA

Com  ja  s’ha  dit  a  l’inici,  l'operativitat  dels  mitjans  d’extinció  terrestres  té  en  compte  la  distància  des  de
l’autobomba a la punta de llança. És per això que s'ha de valorar la maniobrabilitat o operativitat d'actuació que
presenten els mitjans terrestres a través de les autobombes emprades en les tasques d'extinció.

Els mitjans terrestres de la Conselleria treballen de forma habitual amb un equipament de 50 mànegues de 20
metres de longitud per autobomba, la qual cosa els dóna capacitat per a actuar en un perímetre de 1000 metres.
Considerant que, de forma general, els incendis tenen forma el·líptica, es pren com a valor de l'eix major de la
mateixa: 400 metres. Per tant, la distància de punta de llança serà de 400 metres al voltant de la xarxa viària, és
per això que per al càlcul  s'han determinat els punts amb una distància geomètrica menor a 400 metres al
voltant de la xarxa de camins.

Com ocorria  en  l’apartat  anterior,  la  classificació  resultant  s’agrupa  en  valors  d’operativitat  (taula  inferior),
entenent-se que a major valor, menor optimització de la maniobra:

Taula 154 Operativitat dels mitjans terrestres. Font: Pla General.
OPERATIVITAT CODI

Molt Alta 0
Molt Baixa 5

Com es mostra en la imatge inferior, les distàncies des de l’autobomba a punta de llança són superiors conforme
augmenta la distància respecte a les vies de comunicació, trobant-se els punts amb menor operativitat a les
zones centrals de la Comarca, i la franja costera del nord de la Serra de Tramuntana o sa Dragonera. Els valors
òptims d’operativitat, com cal esperar, es troben a les cotes més baixes del territori, sobretot als municipis amb
menors pendents com Calvià o Palma.

La imatge següent mostra els resultats del càlcul:
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Imatge 265 Distància de punta de llança. Font: MEDI XXI GSA.

4.3.4.3 OPERATIVITAT DELS MITJANS D’EXTINCIÓ INTEGRADA

En aquest apartat s’integrarà l'operativitat dels diferents mitjans (aeris i terrestres) anteriorment analitzats, 
mitjançant la suma dels valors obtinguts, així:

Operativitat dels Mitjans = Operativitat Mitjans Aeris + Operativitat Mitjans Terrestres

Obtenint el següent mapa, on es pot veure que la major part del territori presenta una operativitat reduïda:

Imatge 266 Operativitat de mitjans integrada. Font: MEDI XXI GSA.
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4.3.5 ÍNDEX DE DISPONIBILITAT D'AIGUA DELS MITJANS D’EXTINCIÓ

L'aigua  és  un  element  fonamental  en  les  tasques  d'extinció  d'incendis  forestals.  Particularment,  a  l'entorn
mediterrani la disponibilitat d'aigua en l'àmbit forestal es veu en nombroses ocasions limitada, bé per la seva
inexistència (permanent o temporal) o bé per la falta d'accés adequat per als mitjans d'extinció. Els punts d'aigua
artificials per a l’extinció d'incendis forestals es construeixen a fi de millorar l'accés dels mitjans d'extinció a
aquest recurs, permetent reduir els temps de desplaçament i càrrega (Pla de Prevenció d’Incendis Forestals de la
Demarcació d’Altea, 2007).

Per tant, és necessari establir la disponibilitat d’aigua per als mitjans d’extinció, que varia en funció de la ubicació
del punt i les característiques tècniques del mateix. 

Aquesta disponibilitat es calcula mitjançant l’índex de disponibilitat d’aigua, el qual ve donat per la integració
dels  punts  d’aigua aptes  per  a  l’ús  dels  mitjans  terrestres  i  els  punts  aptes  per  als  mitjans  terrestres,  tant
helicòpters com hidroavions. 

 

4.3.5.1 DISPONIBILITAT D'AIGUA DELS MITJANS TERRESTRES

A partir  dels  punts  d'aigua  als  quals  pot  accedir  l'operatiu terrestre,  ja  detallats  en  el  punt  ‘3.2.2.8.  Punts
d’Aigua’, ja sigui a peu (en un menor percentatge dels casos), o per a omplir autobombes portàtils, lleugeres,
pesades o nodrisses. A més, s'ha considerat que en els nuclis de població i urbanitzacions també existeixen punts
d'aigua, calculant la distància des d’aquests on carreguen a qualsevol punt on fora necessari actuar davant un
incendi  forestal.  Igual  que  quan  s'ha  analitzat  la  distància  als  mitjans  terrestres,  es  considera  un  cost  de
desplaçament en funció del tipus de pista i del pendent per on transitaran els components dels mitjans, sent
vàlids per a això els valors de càlcul ja proposats sobre distància a mitjans terrestres. La taula inferior classifica
aquesta disponibilitat d’aigua:

Taula 155 Disponibilitat d'aigua mitjans terrestres. Font: Pla General.
DISPONIBILITAT CODI

Molt Alta 1
Alta 2

Moderada 3
Baixa 4

Molt Baixa 5

En  la  imatge  s'observa  que  la  xarxa  de  punts  d'aigua  per  a  l'operatiu  terrestre  a  la  Comarca  cobreixen
pràcticament tot el territori. Com és evident, les zones més allunyades i elevades de la Serra de Tramuntana
presenten valors de disponibilitat més baixa.

Imatge 267 Disponibilitat d'aigua per a mitjans terrestres. Font: MEDI XXI GSA.
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4.3.5.2 DISPONIBILITAT D'AIGUA DELS HELICÒPTERS

Es calcula en aquest apartat la disponibilitat d'aigua de cada punt del  territori  sobre la base de la distància
existent als diferents punts d'aigua en què poden proveir-se els helicòpters. La classificació, de nou, es realitza
conforme l’apartat anterior.

Els punts d'aigua habilitats per a la càrrega d'helicòpter es distribueixen òptimament per tot el territori  amb
l'excepció novament de punts allunyats als municipis de Calvià, Andratx o l’illa de sa Dragonera.

Imatge 268 Disponibilitat d'aigua per a helicòpters. Font: MEDI XXI GSA.

4.3.5.3 DIsPONIBILITAT D'AIGUA DELS HIDROAVIONS

En el cas de l'extinció abordada amb mitjans d'ala fixa de tipus amfibi (FOCA), ha de tenir-se en compte que
requereixen làmines d'aigua de dimensions mínimes d’amplària, longitud i profunditat, quedant restringida les
recàrregues a una distància mínima de 250 m a la línia de costa. Els resultats obtinguts mostren com les zones
costeres,  no  existiria  problema per  a  realitzar  recàrrega  dels  hidroavions.  Aquesta  disponibilitat  disminueix
conforme s’avança cap a l’interior de la Comarca, sent les zones centrals les mes afectades.
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Imatge 269 Disponibilitat d'aigua per a hidroavions. Font: MEDI XXI GSA.

4.3.5.4 DISPONIBILITAT D'AIGUA PER ALS MITJANS D’EXTINCIÓ INTEGRADA

La integració de la disponibilitat d’aigua per als mitjans d’extinció es funció de la següent fórmula: 

Disponibilitat = Disponibilitat Terrestres + Disponibilitat Helicòpters + (0.25 * Disponibilitat
Hidroavions)

En aquest cas se li atorga menys valor als hidroavions degut a que aquests actuen en atac ampliat. 

Imatge 270 Disponibilitat d'aigua integrada. Font: MEDI XXI GSA.

4.3.6 DIFICULTAT D'EXTINCIÓ INTEGRADA

L’últim per al càlcul de la dificultat d’extinció, és a dir, per al càlcul de la dificultat que presenta el territori per a
realitzar tasques d'extinció d’incendis forestals, consisteix en integrar tots els apartats anteriorment calculats i
analitzats. Per a dur a terme aquest procediment s’aplica la següent fórmula:
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Dificultat d'Extinció = Accessibilitat + Transitabilitat + Distància als Mitjans + Operativitat dels Mitjans
+ Disponibilitat d'Aigua dels Mitjans

Sent  l'accessibilitat,  distància  a  mitjans,  disponibilitat  d'aigua  i  operativitat  de  mitjans,  la  suma  dels  valors
prèviament re-classificats dels diferents mitjans terrestres i aeris de les quals són partícips. El resultat final de la
imatge posterior, es classifica en funció dels següents codis:

Taula 156 Dificultat d’extinció del territori. Font: Pla General.
DIFICULTAT D’EXTINCIÓ CODI

Molt Baixa 1
Baixa 2

Moderada 3
Alta 4

Molt Alta 5

Una vegada realitzada la integració es pot veure (imatge inferior) com la zona d’estudi presenta de forma general
dificultats entre moderades i a les zones més elevades de la Serra de Tramuntana. La distància a la xarxa viaria o
la mateixa orografia escarpada, pròpia de la Comarca de Ponent condicionen aquesta dificultat. No obstant, la
dificultat d’extinció més elevada es troba a l’illa de sa Dragonera.

D’altra banda, les dificultats més baixes, o la menor dificultat d’extinció, com és d’esperar, es troben a les cotes
més baixes i zones interiors de la Comarca, especialment a les zones agrícoles i zones planes de Calvià i Palma.

La dificultat d’extinció serà un factor clau a considerar per a completar la caracterització de l'entorn d’apartats
posteriors.

Imatge 271 Dificultat d'extinció integrada. Font: MEDI XXI GSA.
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4.4 CÀLCUL DEL RISC INTEGRAT

La integració dels tres factors anteriorment analitzats, a saber (1) la perillositat potencial, (2) la importància de
protecció o vulnerabilitat i (3) la dificultat d'extinció, es realitza, d’acord al IV Pla General, mitjançant la suma
ponderada dels valors (reclassificats) del territori per a cadascun d'ells, de tal manera que puga obtenir-se una
descripció quantitativa de la realitat territorial en relació als incendis forestals i d'ella establir una zonificació que
permeta discriminar les diferents àrees de defensa prioritària.

Aquesta zonificació ha de pretendre que es pari  atenció màxima a aquelles àrees que presenten una major
probabilitat de veure's afectades per un incendi, és a dir, les que major perillositat potencial tinguen, i en segona
instància aquelles altres que tinguin una major necessitat de protecció per la qualitat i vulnerabilitat dels seus
valors,  això és el que en aquest document s'ha cridat importància de protecció. Per aquest motiu, la citada
ponderació, que queda expressada en l'expressió:

Risc = (2 *Perillositat Potencial) + (1.5 * Importància de Protecció) + Dificultat d'Extinció

Els resultats del càlcul del risc s’agrupen segons els cinc grups recollits en la següent taula:

Taula 157 Dificultat d’extinció del territori. Font: Pla General.
NIVELL DE RISC CLASSIFICASIÓ CODI

Molt Baix 1r Quantil 1
Baix 2n Quantil 2

Moderat 3r Quantil 3
Alta 4t Quantil 4

Molt Alt 5t Quantil 5

Obtenint la imatge següent, on es pot observar com a la Comarca existeix una zona de risc considerat com a molt
alt,  com  és  el  nord  de  la  mateixa,  especialment  als  municipis  d’Esporles  (sobre  tot  a  l’oest  d’aquest)  o
Banyalbufar o nord de Puigpunyent.  El  risc  alt  es localitza  també de forma general  per tota la  Comarca de
Ponent, concentrant-se a la zona muntanyosa de la Serra de Tramuntana. 

Imatge 272 Risc integrat per incendis forestals. Font: MEDI XXI GSA.
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4.5 ZONIFICACIÓ. DETERMINACIÓ DE LES ZONES D’ALT RISC

4.5.1 ZONIFICACIÓ

Després del càlcul del risc, com s’ha dit amb anterioritat, es realitza una zonificació global de cara a abordar i
prioritzar les propostes d'actuació, establir unes hipòtesis que determinaran les àrees de defensa de la Comarca
de Ponent. El criteris seguits per aquesta zonificació són els establerts en el IV Pla General, que agrupa la prioritat
de defensa, en funció de la classificació donada en la taula inferior:

Taula 158 Nivells de Defensa. Font: Pla General.
NIVELL DE
DEFENSA

PARÀMETRES

1r Zones de major perillositat d'incendi i major importància de protecció
2n Zones d'alta perillositat i  baixa importància de protecció
3r Zones de perillositat més baixa i alta importància de protecció
4t Zones de baixa perillositat i baixa importància de protecció

En els resultats obtinguts, d’una banda no recull les zones poblades, que per la seva prioritat de protecció ja han
sigut tractades de forma més detallada en l’apartat ‘2.2.7 Nuclis de Població, Urbanitzacions i Zones Habitades’; i
posteriorment, en l’apartat ‘2.2.8 Caracterització de la Interfície Urbana Forestal’, on s’ha analitzant amb major
precisió les zones de contacte amb la superfície forestal, calculant el seu índex de Consolidació Urbà-Forestal
(ICUF). 

D’altra  banda,  tampoc  s'ha  considerat  integrar  igualment  en  aquesta  categoria  a  les  principals  vies  de
comunicació i alguns elements socioeconòmics rellevants. De igual manera, tampoc s’han considerat les làmines
d’aigua temporals com zones incombustibles. 

La metodologia plantejada en el Pla General permet donar, sobre la base del valor de risc de cada part del
territori, una gradació de les necessitats dins de cadascun dels nivells proposats. És a dir, la integració dels quatre
nivells de defensa (qualitatius) amb el valor del risc (quantitatiu) permet diferenciar prioritats dins de cada zona.

La zonificació en funció dels nivells de risc quedaria de la següent manera:

Imatge  273 Zonificació i  priorització  dels  espais  d'actuació  en relació  als  incendis  forestals  a  la  Comarca de
Ponent. Font: MEDI GSA.
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Una vegada es delimiten les zones o nivells, es realitza el càlcul de la superfície de cada un dels nivells, com recull
la taula inferior:

Taula 159 Zonificació de la Comarca de Ponent. Font: MEDI XXI GSA.

NIVELL – ZONA EN RELACIÓ A INCENDIS
SUPERFICIE

(HA)
SUPERFICIE (%)

Nivell 1. Alta Perillositat i Alta Importància de Protecció 7751.9 20.2
Nivell 2. Alta Perillositat i Baixa Importància de Protecció 10802.4 28.1
Nivell 3. Baixa Perillositat i Alta Importància de Protecció 9711.8 25.3

Nivell 4. Baixa Perillositat i Baixa Importància de Protecció 5789.5 15.1
Zones Urbanitzades 4354.2 11.3

De l’anàlisi es pot extraure que un 48% del territori requereix protecció prioritària (nivell 1 i 2), aquestes zones
cal  tindre-les en especial  consideració degut a que l’estructura de la vegetació,  entre altres coses,  marca la
perillositat, per tant, és en aquestes zones on es deurien realitzar actuacions de modificació del combustible. 

D’altra banda, el factor vulnerabilitat, marcat d’una banda els espais protegits, i d’altra, no menys important, per
les  edificacions.  Aquest  últim factor,  les  zones  urbanitzades,  unit  amb  el  risc  que  es  calcularà  en  l’apartat
posterior condicionaran la presa de decisions tant en les actuacions a dur a terme, com en la gestió de les
emergències per incendi forestal. 
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4.5.2 ZONES D’ALT RISC

Com bé recull el IV Pla General en referència a l'article 48 de la llei 43/2003 de Forests:

Aquelles  àrees  en  les  quals  la  freqüència  o  virulència  dels  incendis  forestals  i  la  importància  dels  valors
amenaçats facen necessàries mesures especials de protecció davant els incendis, podran ser declarades zones
d'alt risc d'incendi o de protecció preferent.

En l'anàlisi precedent el primer dels aspectes reflectit en aquest article, freqüència i virulència d'incendis, s'ha
abordat  mitjançant  el  càlcul  de  la  perillositat  potencial,  mentre  que  el  segon,  la  importància  dels  valors
amenaçats, s'ha fet mitjançant el càlcul de la importància de protecció. La dificultat d'extinció sobre la base de
les característiques del territori  i  a la presència d'infraestructures i  disposició de l'operatiu completa l'anàlisi
quant a la potencial virulència dels focs.

A partir d'aquests tres elements, com descriu el Pla, s'ha realitzat la classificació del territori de la Comarca de
Ponent, obtenint-se el mapa de zonificació en relació als incendis forestals en sis nivells de risc.

Una vegada elaborat aquest mapa s'ha analitzat la situació en cadascuna de zones del territori, considerant-se
com d'alt risc d'incendi forestal aquells el nivell dels quals de risc representat pel valor de la suma ponderada de
la perillositat potencial, la importància de protecció i la dificultat d'extinció, segons la fórmula emprada per a la
zonificació anterior:

Zones d’Alt Risc = (2 * Perillositat Potencial) + (1,5 * Importància de Protecció) + Dificultat d'Extinció

El resultat es classifica per quantils conforme recull la taula inferior:

Taula 160 Classificació de les Zones d'Alt Risc. Font: Pla General.

RISC CLASSIFICACIÓ CODI

Molt Baix 1r Quantil 1

Baix 2n Quantil 2

Moderat 3r Quantil 3

Alt 4t Quantil 4

Molt Alt 5t Quantil 5

Extrem 6t Quantil 6

A partir d’això s’elabora el mapa inferior, on es mostra l'eina bàsica per a la implementació de l'IV Pla de Defensa
front Incendis Forestals de les Illes Balears a través de la definició de les zones homogènies que condicionaran les
mesures i prioritats de les diferents mesures preventives que arreplega aquest Pla Comarcal.

Imatge 274 Classificació del Risc d'Incendi Forestal. Font: MEDI XXI GSA.
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Tenint en compte l’objectiu principal i prioritari de l'IV Pla de Defensa front Incendis Forestals de les Illes Balears
es  proposaran  de  les  anteriors  les  Zones  d'Alt  Risc  (ZAR),  això  és,  aquelles  àrees  que  incloses  en  l'àmbit
competencial de la direcció general amb responsabilitat en matèria d'incendis forestals presenten un risc que el
resultat de l'anàlisi anterior arreplega com a alt, molt alt o extrem. Els resultats es recullen en la taula inferior:

Taula 161 Zones d'Alt Risc proposades. Font: MEDI XXI GSA.

RISC D’INCENDI
FORESTAL

SUPERFÍCIE FORESTAL
AFECTADA 

(HA)

SUPERFÍCIE FORESTAL
AFECTADA 

 (%)
CODI

Baix 9664.3 37.5 1

Elevat 16079.9 62.5 2

En vista a l’anterior, més de la mitat de la superfície forestal de la Comarca de Ponent presenta alt risc d’incendi
forestal, això suposa que més del 60% de la superfície forestal de la Comarca de Ponent està en zona d’alt risc
d’incendi forestal. És a dir, aproximadament el 40% del territori necessitaria de mesures especials de protecció
davant els incendis forestals. 

Per últim s’han plasmat els resultats en el mapa inferior:

Imatge 275 Zones d’alt risc d’incendi forestal (ZAR). Font: MEDI XXI GSA.

4.6
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5 ANÀLISI DAFO
5.1 INTRODUCCIÓ

L'anàlisi DAFO permet, juntament amb un intens treball de camp amb entrevistes sobre el terreny i una revisió
sistemàtica de la situació, avaluar la realitat actual de la Comarca de Ponent pel que fa a la defensa davant els
incendis forestals.  D'altra banda, possibilita  la identificació de diferents riscos i  oportunitats que presenta el
territori  objecte  del  present Pla Comarcal  per  a millorar  la  defensa davant els  incendis  dels  valors  socials  i
econòmics,  la  protecció  de  les  zones  forestals  o  que  presenten  vegetació  propensa  a  cremar  (sòl  agrícola
abandonat) i les zones habitades que limiten amb aquestes, les ja esmentades durant el projecte com Interfície
urbana-forestal (WUI), o agrícola-forestal (IAF).

Com a base per a la realització d'aquesta anàlisi és important no dissuadir-se de l'objectiu principal del present
document: Reduir fins a la màxima expressió el nombre d'incendis forestals, i en cas que s'originen, minimitzar
els danys ambientals, econòmics i humans derivats.

5.2 DISSENY DEL PANELS D’EXPERTS PER A LA CARACTERITZACIÓ

Les diferents realitats que presenten en l'actualitat les masses forestals de la Comarca han sigut valorades des de
diferents perspectives, d’una banda, una anàlisi extern, en el qual s'inclouen les oportunitats o amenaces, i per
altra, una anàlisi intern, propi de la situació actual que presenten aquestes masses i les seues zones d'Interfície.
Identificant les seues fortaleses i debilitats per a potenciar-les o limitar-les respectivament. El treball d'anàlisi
s'ha basat en la concurrència d'un panell d'experts de diverses àrees de coneixement que han avaluat el territori,
la situació i els seus diferents aspectes des dels punts de vista més rellevants per a la defensa davant els incendis
forestals.

Taula 162 Base per a l'elaboració de la Matriu DAFO. Font: MEDI XXI GSA.
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En el marc d'aquesta anàlisi s'han valorat aspectes que poden no presentar una relació directa amb la defensa
davant els incendis forestals però, que, en canvi, sí impliquen de forma directa o indirecta una interacció, positiva
o negativa, amb la problemàtica que es deriva dels focs forestals. 

En territoris  insulars  amb una superfície  reduïda,  qualsevol  alteració  o  variació  en l'àmbit  ambiental,  social,
econòmic, polític... porta en si una reacció que afecta a tots els altres elements de l'equació territorial. És per
tant, recomanable tenir-los tots ells en compte per a la realització d'aquest anàlisi atès que els incendis forestals,
tant a nivell preventiu com en l'extinció, van a veure's condicionats per tots aquests factors. 

Per a abordar el problema dels incendis forestals en totes les seves dimensions (Social, Ambiental, Econòmica i
Tècnica), s'han abordat els següents àmbits d'actuació:

 Legal i normatiu

 Mediambiental

 Socioeconòmic

 Estadístic 

 Estructural 

Per a la identificació i definició de les diferents Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats presents en els
diferents àmbits s'ha treballat a dos nivells. D'una banda s'ha establert un equip de treball (panell d'experts)
multidisciplinari  conformat  per  professionals  de  diferents  àmbits  relacionats  amb  la  Planificació  Territorial
Estratègica (enginyers forestals, geògrafs, ambientòlegs, biòlegs, enginyers agrònoms...); i per una altra banda,
s'han dut a terme entrevistes amb tots els actors locals implicats sobre el terreny. Les qüestions abordades en la
present matriu DAFO suposen la base per a proposar les diferents actuacions que han de dur-se a terme per a
complir els objectius establerts a l’inici del present Pla Comarcal de Defensa front Incendis Forestals.

5.3 MATRIU DAFO EXPERTS
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Taula 163 Anàlisi DAFO Legal i normatiu. Font: MEDI XXI GSA.

ANÀLISI DAFO

LEGAL I NORMATIU FORTALESES DEBILITATS OPORTUNITATS AMENACES
F1. El 80.8% de la Comarca es troba regulada per

alguna figura de protecció ambiental.
F2. Existeix normativa de referència d'àmbit superior

desenvolupada en matèria de defensa contra incendis
forestals. És d'obligat compliment.

F3. La presència del Paratge Natural de la Serra de
Tramuntana o el Paratge Natura de sa Dragonera,
entre altres figures de protecció de la zona, atorga

major interès per al finançament de projectes
específics. 

F4. El Pla Forestal de les Illes Balears  estableix la figura
de la Interfície Urbana-Forestal en el seu

desenvolupament.
F5. El fet insular (espai reduït i confinat) permet

desenvolupar normativa específica adaptable i realista
al territori a partir d'un anàlisi detallat i un procés de

participació pública.
F6. Els agents necessaris per a validar un procés
normatiu són pocs i estan clarament identificats.

F7. Els municipis disposen de marc normatiu suficient
per a legislar mitjançant Ordenances Municipals
adaptades a la mesura de cada porció territorial

administrativa.
F8. Existeixen iniciatives que permeten canalitzar la

comunicació (Xarxa Forestal).
F9. Bones campanyes de sensibilització a nivell

d'escoles i de publicitat.

D1. Normativa insuficient en matèria
mediambiental i en el compliment de la existent.
D2. Normativa no desenvolupada en l'àmbit del
manteniment òptim de les parcel·les urbanes o
agrícoles abandonades que, a més, presenten

gran fragmentació.
D3. Manca de planificació en l'autoprotecció de

nuclis i habitatges aïllats davant dels incendis
forestals.

D4. Desconeixement i incompliment sistemàtic
de la normativa existent referent a la prevenció

dels incendis forestals.
D5. Afecció conjunta per normativa de diferents

àmbits.
D6. Dotació insuficient de recursos adequats per
al desenvolupament i aplicació de la normativa

d'afecció.
D7. Escassa cultura de l'autoprotecció per part
de la ciutadania i responsables polítics en molts

casos implica dificultat d'implantació dels
preceptes legals establerts en la normativa.

D8. Acceptació de l'incompliment normatiu com
alguna cosa acceptable i normal per part de la

societat. 
D9. Falta de recursos i temporalitat de la

campanya. No adaptada als nous períodes
d’incendis.

D10. Escàs coneixement per part de la població
dels mecanismes disponibles per a la realització

de tràmits legals i/o administratius.
D11. Comunicació insuficient cap a la societat de

la necessitat d'actuar (que sovint vol dir talar,
desbrossar i/o crema). Falta de pedagogia en
temes de prevenció, silvicultura i risc. Escassa
visibilitat per part de les mesures preventives.
D12. Legislació poc restrictiva (sobretot en el

sentit d'autoprotecció d'urbanitzacions).
D13. Poca implicació per part dels polítics en

matèria de prevenció i gestió de la emergència.
De igual manera a escala de comandament en
quant a elegir una postura i presa decisions. 

D14. Poca visió a llarg temps. Per tant, mesures
temporals, insuficients i poc amortitzades. 

D15. Falta de coresponsabilitat per part dels
governs locals en temes de prevenció.

D16. Dificultat per a la coordinació entre els
agents implicats.

D17. Escàs maneig del combustible en
comparació en la superfície forestal total.

Aquest maneig és fa sols amb recursos públics
(d’IBANAT principalment).

O1. Nou Programa Nacional de
Desenvolupament Rural 2014-2020 s'inclouen
diferents accions per a millorar la prevenció

d'incendis forestals:
- Millora de la ramaderia extensiva per a la

prevenció d'incendis.
- Cooperació amb les corporacions locals per a

millorar la prestació de serveis públics en
espais públics en zones i municipis rurals

prioritaris.
- Actuació relativa a l'aprofitament de la

biomassa residual.
- Accions d'interès general per a restauració

dels ecosistemes en àrees afectades per
catàstrofes o subjectes a greus riscos.

- Conservació dels espais naturals protegits,
dels hàbitats i de la diversitat biològica i

geològica
- Gestió sostenible dels recursos forestals.

- Diferents accions de foment de l'ocupació jove
o nous assentaments.

- Accions de suport a marques pròpies
agroalimentàries o fins i tot ecoturístiques 

O2. Cada incendi de superfície rellevant a escala
balear (entre 10 i 15 ha) és una oportunitat

comunicativa.
O3. Actuacions que puguin fer els propietaris
puguin estar incentivades a través de la PAC.

O4. Redacció de nous Plans: és una oportunitat
de recollir les opinions dels agents implicats per

a poder intentar plasmar-les en el Pla
O5. El valor seguretat es un valor social que

permet negociar la finançament de la prevenció.
Especialment en entorns WUI.

O6. Reconvertir les zones d’Interfície en zones
d’oportunitat.

O7. Pagament d'externalitats a través
d'impostos turístics.

O8. Actualitzar les infraestructures. Invertir en
tractaments silvícoles. Obligació i/o execució de
manera subsidiària de les mesures preventives a

urbanitzacions.
O9. Part dels propietaris en zones d’Interfície

urbana forestal és d'un perfil econòmic mitjà –
alt i, per tant, deuria ser més fàcil la proactivitat

dels propietaris.
O10. L'ecotaxa per a recaptar diners que vaja a

prevenció.
O11. Increment de la participació ciutadana en

plans i projectes.

A1. Percepció negativa de la població local
d'aplicació de la normativa pot generar

conflictes amb conseqüències indesitjables. 
L'aplicació estricta de la normativa pot derivar

en conflictes i desacords per falta de conciliació
d'interessos el que pot comportar conflictivitat si

no s'articulen els mecanismes adequats de
Participació Pública i Comunicació Social
adaptada a la realitat socioeconòmica i
sociocultural de la Comarca, i flexibilitat

normativa.

A2. Falta de coneixement de la normativa per
part d'actors (inclosos estaments oficials) i de la

societat. Existència de controvèrsia i
tergiversació sobre una mateixa norma.

A3. Falta d'integració de la prevenció d'incendis
forestals en els instruments de planificació i

gestió d'Espais Naturals Protegits i de la Xarxa
Natura 2000.

A4. Falta de regulació d'usos específics en zones
susceptibles i proclius d'inici d'incendi dins del
Pla General de Defensa front Incendis Forestals

de les Illes Balears.

A5. Percepció de la ciutadania d'actituds
reprovables a nivell normatiu per part

d'Administracions i Govern de forma genèrica
que inclou a tots els actors amb poder de

decisió/gestió en una única categoria. “Tots són
iguals”.
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ANÀLISI DAFO

LEGAL I NORMATIU

FORTALESES DEBILITATS OPORTUNITATS AMENACES
D18. Les ajudes per a realitzar tasques

preventives són puntuals i extraordinàries. En la
majoria dels casos solament s'utilitza per a pagar

els mitjans que ja disponibles.
D19. Falta d’integració dels agents privats en

matèria econòmica en les accions preventives.
D20. Alt cost en termes econòmics i d’execució

de les mesures preventives. 
D21. Falta d’actuacions en la Interfície urbana-

forestal.
D22. No hi ha una obligació d’executar les
mesures preventives als nuclis urbans ni a

vivendes aïllades.   
D23. Visions conservacionistes i no

intervencionistes dificulten les accions sobre el
paisatge. 

D24. Mesures preventives escasses i obsoletes
(falta anticipació, anàlisi i actuacions en punts
estratègics). Gestió i administració desvinculat

en matèria de prevenció. 
D25. Falta d’optimitzar els recursos disponibles. 
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Taula 164 Anàlisi DAFO Mediambiental. Font: MEDI XXI GSA.

ANÁLISI DAFO

MEDIAMBIENTAL

FORTALESES DEBILITATS OPORTUNITATS AMENACES

F10. Recursos hídrics estacionals suficients per a
establir una reserva d'aigua per a la defensa
efectiva contra incendis forestals en la major

part del territori a protegir. I existència de
nombrosos punts d’aigua habilitats per a

l’extinció d’incendis forestals.
F11. Reduïda incidència de llamps en la

causalitat d'incendis forestals en la major part
del territori. Una reducció de les causes d'origen
antròpic implicaria un gran resultat en matèria

de defensa.
F12. Presència de persones en gran part de la
Comarca (tant la població local com turística)

que permet crear una xarxa potencial d’avis en
cas d’incendi. 

F13. Presencia de zones cultivades que generen
ruptures en les formacions vegetals que

trenquen la continuïtat paisatgística, i per tant,
dificulten la propagació.

F14. Alt valor ecològic i paisatgístic a protegir.
Alta capacitat tècnica.

D26. Fragilitat dels ecosistemes amb escassos
mecanismes d'adaptació o regeneració natural a
focs d'Alta Intensitat. Poden requerir intervenció

humana.
D27. Comunitats vegetals poc resilients als

incendis forestals. 
D28. Reducció de les aportacions de precipitació

i humitat per causa del canvi climàtic.
D29. La major part de la superfície de la

Comarca està coberta per models de
combustible forestal o per zones agrícoles amb
tendència forestal que facilita la propagació del

foc.
D30. Existència de combustible acumulat en

zones de triple interfície urbana-agrícola-
forestal. 

D31. Existència de combustible en contacte
directe amb edificacions.

D32. Existència de combustible acumulat en
parcel·les de caràcter urbà però no

urbanitzades. 
D33. Zones de difícil accés per als mitjans

d’extinció, com son els penya-segats.
D34. Escàs rendiment econòmic de la massa

forestal.

O12. Consciència incipient a nivell social i polític
dels Serveis Ambientals que presta la Comarca.
O13. Major consciència social general davant el
canvi climàtic i la necessitat de la seva mitigació.
O14. Major acceptació de la protecció territorial

com a font de recursos i no de problemes o
restriccions. 

O15. Valor dels espais protegits com a atracció a
la inversió per la seva singularitat ambiental i

turística.
O16. Aprofitament sostenible dels Recursos

Naturals associats al Paratge Natural però també
a altres espais de rellevància en el marc

comarcal. 
O17. Incorporació de cremes prescrites permet

entrenament tècnic per als especialistes i el
estudi del comportament del foc en el territori. 

A6. Degradació ecològica cap a comunitats
menys climàciques i més degradades. 

A7. Destrucció dels Espais Naturals Protegits.
Canvi cap a paisatges menys valuosos.

A8. Destrucció de recursos naturals per a
consum humà (fusta, caça, bolets, plantes

medicinals...)
A9. Erosió de sòl (pèrdua de sòl útil) i corriments
de terra. Afectació de carreteres i modificacions

orogràfiques rellevants a causa del pendent.
Increment dels costos de manteniment de vials

o reparació de danys.
A10. Aparició d'espècies al·lòctones (fauna i
flora) degudes a l'elevat trànsit de vehicles i

importació de béns de consum d'altres àrees per
a jardineria ornamental, usos ramaders,

agrícoles o oci en l'àmbit privat. Substitució
d'espècies autòctones.

A11. Presència massiva de persones en zones
forestals amb el risc d'incendis (turistes)

implicant major risc antròpic. 
A12. Augment de la sequera de zones no àrides

actualment a causa del canvi climàtic.
A13. Incendis cada vegada més grans i de major

virulència.
A14. Alta disponibilitat dels combustibles durant

gran part de l’any.  
A15. Fragmentació dels habitats. 

A16. Increment de la superfície forestal
A17. Canvi climàtic.
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Taula 165 Anàlisi DAFO Socioeconòmic. Font: MEDI XXI GSA.

ANÀLISI DAFO

SOCIOECONÒMIC

FORTALESES DEBILITATS OPORTUNITATS AMENACES

F15. Espais Naturals Protegits  com a motor
d'atractiu turístic de la Comarca.

F16. Principal sector econòmic vinculat al terciari
(serveis) relacionats amb els visitants.

Possibilitat de dinamització econòmica.
F17. Existència d'infraestructures turístiques i

vertebració social (comunitats) en la major part
del territori. 

F18. Bona part de la inversió inicial per a sector
ecoturístic desenvolupada i amortitzada o en
període d'amortització (no requereix grans

inversions). 
F19. Bona part de l'aprofitament en mans del

col·lectiu empresarial local.
F20. Visitants de nivell cultural mitjà-alt i elevat

grau de consciència ambiental en general.
F21. Visitants de poder adquisitiu mitjà-alt.

Potencialment usuaris de polítiques de “comerç
just”.

F22. Visitants amb elevada consciència
ambiental disposats a pagar per la conservació
de l'espai. Potencialment usuaris de polítiques

d’agricultura ecològica. 
F23. Gran part del territori és de titularitat

pública, facilitant la gestió i l'accés de recursos
unificat.

F24. Existeix un entorn natural ric com per a
possibilitar el desenvolupament del sector

primari (agricultura i ramaderia).
F25. Existeix un alt grau de sensibilitat ambiental
dels visitants de la Comarca, especialment en la

pràctica d’esports a l’aire lliure.
F26. Existeix una demanda de consum de

turisme de platja, patrimoni i gastronomia. 
F27. Presència de bestiar caprí. 

F28. Producte local agroalimentari d'alta qualitat
(embotits, ensaïmades, dolços...).

F29. Població rural adaptada a la presència del
foc (en la seva major part), especialment en

zones d'alt risc. Resiliència social davant
l'amenaça i destresa en maneig d'eines útils per

a l'autoprotecció.
F30. Potencial agroforestal i agropecuari.

D35. Envelliment de la població. Escassetat
d'oportunitats per a la gent jove.

D36. Ramaderia en declivi i limitació d'espècies
quant a la seva promoció a causa de la política

agrària i condicions de la zona.
D37. Taxa de reposició generacional en sector

primari baixa. 
D38. Sector secundari reduït. Dependència de la

importació exterior.
D39. Escassa cultura de la prevenció i de

l'autoprotecció en la major part de la població
estrangera i local de les zones més poblades.

D40. No existeix un sector forestal desenvolupat
en la zona. Dificultat d'aprofitament directe per

part del sector privat.
D41. No existeix un coneixement clar de la
propietat del sòl en molts casos a causa la

emigració o perquè els propietaris desconeixen
la propietat o s'han desentès d'ella.

D42. Falta de població activa suficient per a
assumir mesures encaminades a gestionar
ecosistemes agraris i forestals d'una forma

sostenible, o relacionades amb l’ecoturisme o
l'agricultura ecològica.

D43. Progressiu abandonament de terres
agrícoles per falta de rendibilitat i qüestions

socials.
D44. Falta de bogues definides en les zones de

barranc per a determinació de zones d'actuació.
D45. Propietat fragmentada no solament a nivell
de propietat del terreny. Existeixen nombrosos

propietaris en zones relativament menudes. 
D46. Falta de rendibilitat dels productes

agrícoles al no haver un mercat directe visitants-
productors. 

O18. Interès gastronòmic de productes
autòctons per a visitants i aprofitament actual

casual o no professionalitzat com a tal.
O19. Desenvolupament d'una ramaderia

adaptada, relacionada amb la gestió forestal
sostenible de la Comarca.

O20. Interès creixent del turisme de naturalesa
en societats occidentals. E increment del poder

adquisitiu en països emergents.
O21. Existeix un alt grau de sensibilitat
ambiental dels visitants de la Comarca,

especialment en la pràctica d’esports a l’aire
lliure. I una demanda de consum de turisme de

platja, patrimoni i gastronomia. 
O22. Possibilitat de finançament d'actuacions

per part de fons europeus i estatals.
O23. Potencial econòmic per al

desenvolupament de cooperatives i PIMES
lligades al sector primari i secundari a causa de

la baixa competència en el moment inicial.
O24. Mercat potencial de milers de visitants
anuals amb poder adquisitiu suficient per a

comprar productes de qualitat.
O25. Existència d'actors locals capacitats per a la

dinamització de productes i mercat.
O26. Potencial de desenvolupament de

producció ecològica i integrada certificada en la
Societat Espanyola d'Agricultura Ecològica
compatible amb els usos de conservació i

protecció dels espais naturals de la Comarca.
O27. Rendibilitzar el bosc amb aprofitament

biomassa forestal, PDR que fomentin la
recuperació de cultius en zones estratègiques.

A18. Descens de la qualitat socioeconòmica dels
visitants en funció de l'oferta.

A19. Massificació de les zones forestals que pot
implicar increment de la pressió antròpica i del

risc d'ignició.

A20. Abandonament d'explotacions agrícoles
que encara es mantenen.

A21. Despoblació efectiva de gran part del
territori que implica acumulació ràpida de

combustible. 

A22. Elevada càrrega de combustible en zones
d’alt risc d’incendi.

A23. Presència de petits nuclis habitats
dispersos en zones forestals.

A24. Ús del foc per a l'eliminació de restes
agrícoles i regenerat de pastures. 

A25. Desconeixement de la població local de la
normativa i les facultats que posseeixen per a la

gestió de la vegetació propera als seus
habitatges.

A26. Despoblació implica escassa mà d'obra per
a la realització de diverses tasques així com

impossibilitat de desenvolupament de molts dels
aspectes necessaris per a la consecució dels

objectius de prevenció.

A27. Desconeixement implica negligències.

A28. Massificació de la població en zones
costeres i d’Interfície sense mesures

preventives, junt amb dispersió de cases aïllades
en zones forestals. Existeix un escàs control de la

planificació territorial. 

A29. Sobreexplotació territorial.

Taula 166 Anàlisi DAFO Estadística i freqüència d’incendis. Font: MEDI XXI GSA.

ANÀLISI DAFO
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ESTADÍSTIC

FORTALESES DEBILITATS OPORTUNITATS AMENACES

F31. Existència d'informació referent a incendis
des d'un període suficient.

D47. Registre d'informació històrica IIFF no
digitalitzat o digitalitzat parcialment. Dades

incompletes dificulten anàlisi detallada.
D48. El 17% dels incendis són d’origen

desconegut. 

O28. Tecnologia digital barata i assequible per a
tots els usuaris.

O29. Superfície de treball (punts ignició) limitada
i concentrada en certes àrees.

O30. Zones recurrents d'inici d'incendis molt
localitzades.

A30. Omissió d'anàlisi de causalitat detallat per
falta de dades pot implicar disseny de

campanyes menys efectives per a actors
implicats. Anàlisi qualitatiu vs anàlisi quantitatiu.

A31. El 32% dels incendis dels quals es tenen
dades són intencionats.
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Taula 167 Anàlisi DAFO Infraestructures preventives i mitjans d’extinció. Font: MEDI XXI GSA.

ANÀLISI DAFO

ESTRUCTURAL

FORTALESES DEBILITATS OPORTUNITATS AMENACES

F32. Operatiu amb experiència en incendis
quotidians i en Grans Incendis Forestals.

F33. Personal amb un ampli coneixement del
territori.

F34. Abundància d'ubicacions estratègiques
amb presència d'aigua in situ.

F35. Existència de mitjans d’extinció en la zona
i pròxims a aquesta.

F36. Àmplia xarxa de canalitzacions d'aigua.
F37. Important xarxa de comunicacions.

F38. Baixos temps d’arribada dels mitjans aeris
i terrestres a qualsevol part del territori.

F39. Operatiu ben dissenyat a escala
autonòmica, interinsular, protocol·litzat i amb
iniciativa d'experimentació. Brigades que tot

l'any treballen al camp

D49. Limitació de maniobres en alguns casos per
tractar-se d'espai protegits.

D50. Poca evolució dels sistemes de prevenció en
els últims 20 anys

D51. Els mitjans humans i mecànics d'IBANAT en
matèria de prevenció és cada vegada menor, amb

una plantilla “envellida” que no es renova ni es
reposa. 

D52. Existència de poques infraestructures
defensives en zones d'Interfície urbana-forestal.

D53. Falta d’inversió en punts crítics. 
D54. El sistema de punts d'aigua estan obsolets,

amb punts de difícil accés per a la seva recàrrega. 
D55. No es compleix la periodicitat en el

manteniment de les faixes. O no existeixen. 
D56. Inexistència d’una xarxa adequada de

tallafocs. 
D57. Falta de vehicles d'extinció, especialment

tanquetes amb dipòsit d'aigua, adaptats al
territori.

O31. Nuclis amb capacitat d'autoprotecció en
molts casos.

O32. Volum d'aigua mobilitzable elevat.
O33. Població rural acostumada a la convivència

amb el foc com a eina de gestió.
O34. Població rural amb cultura ramadera

relativament conservada.
O35. Possibilitat de vincular ecoturisme amb

finançament i manteniment d'infraestructures.
O36. Possibilitat de recuperació de mosaics

agroforestals en moltes àrees estratègiques amb
cost assequible.

O37. Moltes infraestructures hidràuliques ja es
troben construïdes (Xarxes de distribució per a

reg agrícola i consum humà, dipòsits).
O38. Coneixement dels punts crítics i els punts

estratègics de gestió.

A30. Capacitat d'extinció molt limitada davant
emergències de gran magnitud amb incendis
que provoquen afecció simultània a diversos

nuclis de població (4a i 5a generació).
A31. Col·lapse del sistema en cas de

simultaneïtat.
A32. Interfície Rural/Forestal - Urbana

Forestal.
A33. La triple insularitat implica divisió de

l’operatiu en cas de simultaneïtat d’incendis.
A34. Mitjans hipotecats en zones d’Interfície.  

A35. Ineficàcia cada vegada major de les
infraestructures lineals en els nous escenaris

d’incendis forestals.
A36. Especialització dels sistemes d'extinció,

amb la consolidació dels mitjans aeris i la
ràpida mobilització entre illes de tots els

mitjans.
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6 ALTERNATIVES I ESTRATÈGIES DEL 
PLA. PLANIFICACIÓ DE LES ACCIONS
DE PROTECCIÓ

Les accions orientades a evitar que s'originin  incendis forestals  (prevenció) es consideren fonamentals  en la
planificació d'emergències, possibilitant anticipar-se al succés d'aquesta i a les seves conseqüències derivades.
Bàsicament consisteixen a gestionar i intervenir prèviament sobre el territori per a impedir, reduir la intensitat o
retardar la propagació del foc, en cas que es produeixi un incendi. 

Al  contrari  que l'extinció,  la  prevenció d'incendis forestals  no requereix  gran quantitat de mitjans humans i
tècnics per a executar-se ni esdevé en un elevat esforç econòmic. No obstant això, ambdues generen inversió i
ocupació en el sector forestal.

Amb l'objectiu de tenir un ordre de magnitud d'ocupació en inversió generada per cada nivell d'administració es
disposen les dades arreplegades en el VIII Estudi d'inversió i ocupació en el sector forestal (publicat en 2013) la
inversió i ocupació generada pel sector forestal en 2012 responia a les següents dades generals:

Taula 168 Dades macroeconòmiques del Sector Forestal en Espanya 2012. Font: ASEMFO.
CONCEPTE VALOR A NIVEL ESTATAL

Superfície forestal 27.558,722 ha (54.50% territori)
Superfície forestal de gestió pública 7.396,771 ha
Superfície forestal de gestió privada 20.161,951 ha

Superfície forestal arbrada 18.373,097 ha
Superfície forestal per habitant 0.58 ha/hab

Inversión total (CCAA i Administració General de l’Estat) 31,999.36 milions de €
Inversió sector forestal (CCAA i Administració General de l’Estat) 1,011.64 milions de €

Inversió Administració General de l’Estat 110.12 milions de €
Inversión Administració Autonómica 901.52 milions de €

Inversió en el sector per hectàrea de terreny forestal 36.71 euros/ha
Superfície de terreny forestal de gestió pública enfront al terreny forestal total 26.84%
Superfície de terreny forestal de gestió privada enfront al terreny forestal total 73.16%

Nombre de contractes en el sector forestal enfront al número total de contractes 0.24%
Nombre de contractes en el sector forestal primari per cada 1.000 ha terreny forestal 1.54

Cada comunitat autònoma destina una quantitat diferent a la prevenció,  no sent lògica una comparativa de
pressupostos entre elles ja que el seu objectiu de gestió del territori difereix completament.

Segons dades del propi Govern Balear, es van destinar per a l’any 2015, 2.2 milions d’euros a la prevenció i
7.852,000 euros a la  extinció d’incendis forestals.  En la majoria dels  casos pot comprovar-se amb les dades
aportades l'anteriorment referit, la major part de l'esforç econòmic es du a terme en matèria d'extinció quedant
relegada la prevenció a un segon pla, i per tant, a una inversió menor. 

Aquestes dades de context permeten, d'una banda, establir el rang d'importància que, en general, se li atorga als
espais forestals a nivell de tot l'Estat. De fet la inversió mitjana anual en el sector forestal fins a l'any 2010 havia
superat els 1,500 milions d'euros, la qual cosa representava un 2.65% de la inversió total de l'estat espanyol en

2010 (56,582 milions d'euros), però per contra, més del 50% del territori nacional (sòl forestal) només aportava
un 0.15% del P.I.B.. 

Aquesta política en matèria d'incendis forestals obliga a un comportament reactiu per part dels responsables
d'emergències segons el binomi: Ignició–Reacció, entenent la reacció com la mobilització de mitjans operatius
per a apagar les flames, protegir les cases, evacuar a la gent, etcètera. Deixant a l'atzar o a la fatalitat el moment
d'ocurrència  de l'esdeveniment  lligat  al  foc  (condicions  meteorològiques,  moment  del  dia  o  de la  nit,  zona
d'ignició...). 

És a dir, quan es produeix l'incendi forestal es reacciona i es mobilitzen els mitjans disponibles i, depenent de les
condicions,  el  foc  aconsegueix  una  major  o  menor  magnitud.  En  ocasions,  quan  l'emergència  aconsegueix
determinat nivell, s'acaben mobilitzant mitjans d'altres Administracions. No obstant això, malgrat la dedicació de
mitjans més potents i nombrosos en els últims anys, s'ha encunyat i establert com a habitual en molts casos el
concepte d'Incendi Forestal fora de Capacitat d'Extinció, entès com aquell  en el qual es manifesta, de forma
sostinguda, un comportament que ho situa fora de l'abast dels mitjans d'extinció, (ja sigui per la seva intensitat,
velocitat de propagació o per activitat de copes) superant la capacitat dels mitjans per a fer-li front. A partir dels
anys 90 del  segle passat es comencen a produir incendis forestals que ofereixen poques possibilitats de ser
controlats,  la  qual  cosa  genera  problemes  a  l'hora  de  plantejar  operacions  en  aquest  tipus  d'emergències.
Aquests  incendis  es  produeixen  per  causes  estructurals  i  socioeconòmiques  com  l'abandó  dels  usos  i
aprofitaments de la muntanya o la falta de gestió que provoca grans acumulacions de combustible en zones
forestals.  Si  a aquest fet se li  uneixen condicions meteorològiques desfavorables el sinistre queda fora de la
capacitat de l'operatiu pel seu control el que obliga a replantejar les operacions d'una perspectiva d'atac a una
perspectiva de defensa.

Els incendis fora de capacitat d'extinció poden definir-se com “aquells grans incendis forestals que, a causa de les
seves  característiques  intrínseques  i  desenvolupats  en  condicions  meteorològiques  extremes,  presenten  un
comportament d'alta intensitat i queden fora de la capacitat d'extinció dels operatius convencionals d'extinció
d'incendis forestals” (Caballero i Dalmau, 2013). El Grup de Recolzament d’Actuacions Forestals (GRAF - Grup de
Reforç d'Actuacions Forestals) dels Bombers de la Generalitat de Catalunya mitjançant les seves unitats d'anàlisis
han  elaborat  al  llarg  de  les  últimes  dècades  una  modelització  del  comportament  d'aquests  Grans  Incendis
Forestals (GIF), que serveix de referència a nivell general. Així doncs, i segons aquest model que posa en relació
les característiques dels incendis amb els canvis de la disponibilitat del combustible en la muntanya (continuïtat,
densitat), considerant els canvis socioculturals i les transformacions territorials experimentades des dels anys 50
(abandó d'usos forestals i agrícoles (ramaderia, cultius...), pèrdua de funcionalitat de la muntanya, urbanitzacions
disperses, etc.), és possible definir cinc generacions d'incendis (Rifà i Castellnou, 2007). D'acord a aquest model,
aplicable a l'Europa mediterrània, la tercera generació d'incendis es caracteritza per focs de copes que superen la
capacitat d'extinció i l'aparició de múltiples focus secundaris amb avanç a salts a llargues distàncies.
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Imatge  276 Imatge  de  càmera  dermogràfica  captada des  de l'helicòpter  de coordinació  durant  l'incendi  de
Valdemorillo (Madrid) al juliol de 2013. Aparició de focus secundaris. Font: Bombers de la Comunitat de Madrid.

El potencial convectiu de l'incendi (generació de columnes de convecció) depèn dels corrents ascendents d'aire
calent, gasos, vapor d'aigua, fum, etc., que s'eleven des del combustible cremant. Aquesta columna té major o
menor capacitat per a transportar cendres i petites partícules incandescents a distàncies variables en funció de
diversos factors meteorològics, orogràfics i  del material (quantitat de combustible entre uns altres) que està
cremant. De fet, a mesura que s'ha anat consolidant l'abandó dels usos i aprofitaments rurals el comportament
dels focs de 3a generació manifesta un comportament preocupant en la dècada següent per la seva intensitat i
virulència, passant als denominats incendis de 4a generació caracteritzats per la possibilitat de propagar sobre
un altre tipus de combustibles (Interfície Urbana Forestal),  cada vegada més nombroses en relació amb els
processos d'ocupació del territori amb edificació dispersa i que planteja noves dificultats per als serveis d'extinció
(Castellnou et al., 2005).

Taula  169 Generacions  de  grans  incendis  classificades  per  dècades  des  dels  anys  1950,  juntament  amb  la
tipologia de resposta de prevenció i extinció d'incendis durant aquestes èpoques. Basat en publicació Revestisca
Crisi Response. Vol. 5, 4a edició, p. 56 i 57.

GENERACIÓ EXPLICACIÓ TIPUS D’INCENDI

Primera

Anys 1950 a 1960

La continuïtat del combustible permet incendis amb grans
perímetres. Les terres de cultiu ja no serveixen

d'interrupció del combustible o ancoratges.

Inici de canvis socioculturals sobre ús i aprofitaments de la
muntanya.

Incendis que cremen d'1.000 a 5.000
ha. Focs de superfície principalment

impulsats pel vent.

Segona

Anys 1970 a 1980

Velocitat de propagació. Acumulació del combustible
permetent incendis més ràpids i emissió d’espurnes. La

velocitat de l'incendi atropella les línies de defensa.
Consolidació del canvi d'usos i costums socioeconòmics.

Abandó d'entorns rurals.

Incendis de 5.000 a 10.000 ha
Impulsats pel vent i la topografia.

Tercera Major presència de nuclis residencials en àrees forestals. Focs de copes i emissió d’espurnes a

GENERACIÓ EXPLICACIÓ TIPUS D’INCENDI

Anys 1990 Vinculació urbana amb espais forestals basada en l'oci.
Intensitat dels incendis. L'acumulació del combustible

permet continuïtat de copes, donant com resultat focs de
copa i grans columnes convectives. Focs situats fora de la
capacitat de control o amb molt poques oportunitats de

ser controlats. Els incendis canvien de comportament més
ràpid del que es transmet la informació a través de les

cadenes de comandament.

llarga distància. Incendis de 10.000 a
20.000 ha. Ones de calor extremes

alimenten incendis d'alta intensitat.
Major presència de població civil en

zones forestals.

Quarta

Des de 2000

Consolidació de l'abandó rural en favor d'entorns urbans.
Zones d'Interfície Urbà-Forestal (IUF) involucrades a

l'entorn dels incendis. Polígons residencials i industrials es
veuen cada vegada més afectats per incendis forestals.

Incendis que poden començar i ser
detinguts dins de IUF i cremen >

1.000 has.

Cinquena 

Des de 2000

Mega-incendis. Zones de risc amenaçades simultàniament
per incendis grans, ràpids i extremadament intensos.

Focs simultanis de copes que afecten
IUF, principalment durant ones de

calor.

Alguns indicadors, com mostren les imatges següents, senyalen l'evolució de la presència de combustibles en les
muntanyes espanyoles. A títol informatiu i perquè serveixi de context respecte a la magnitud del problema, cal
assenyalar que entre els anys 1975 i  2009 el VCC (del castellà, Volumen Con Corteza) per superfície forestal
arborada s'ha duplicat. És a dir, a l'efecte d'incendis forestals, el combustible disponible per a cremar en cas
d'incendi s'ha duplicat. Aquest fet unit a l'abandó de les zones rurals (entre 1950 i 2008 la població rural ha
baixat d'un 47.9% a un 21.4%) i un canvi climàtic cada vegada més evident que es concreta en majors períodes de
sequera i una elevació de les temperatures dibuixa un escenari que explica en part el fenomen d'aquests incendis
i el potencial consegüent de producció de GIF en territoris en els quals històricament no havien tingut incidència
destacada necessàriament.

Figura 43 Evolució del volum total i relatiu a la superfície forestal arbrada a Espanya (1975 - 2009). Font: Informe
2010. Situació dels boscos i el sector forestal a Espanya (Societat Espanyola de Ciències Forestals, 2011).
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Imatge 277 Evolució de la població rural (en blanc) respecte a la urbana (en grisa) en el període 1950-2013-2008.
(Font: Institut Nacional d'Estadística).

L'increment anual de biomassa total (aèria i radical) en els boscos espanyols es xifra a l'entorn de 60.413,183 Tn
de matèria seca dels quals tan sols s'extrauen 18.430,236 Tn cada any (Font: Montero, et al 2005; Armero et al
2009). Això suposa que en l'actualitat únicament s'extreu tan sols un 30.5% de l'increment anual (Possibilitat),
sense considerar el volum acumulat en les muntanyes (Existències). Així doncs any rere any s'acumulen majors
quantitats de biomassa (vegetal) en els espais forestals. A aquesta caldria afegir la biomassa agrícola, però no
existeix un índex fiable que permeta una quantificació adequada. Aquesta biomassa agroforestal, si  es parla
d'incendis forestal , equival a major quantitat de combustible disponible, i per tant a incendis potencialment més
virulents.

Per tant, pot concloure's que l'escenari que es dibuixa en l'àmbit de la lluita contra els incendis forestals és cada
vegada més complex i aquest fet redunda en la necessitat de dibuixar escenaris proactius (en contraposició als
reactius) en els quals una gestió integral i integrada del territori  permeta desenvolupar accions que generen
escenaris menys favorables als Grans Incendis Forestals.

Al llarg del present Pla s'ha avaluat de forma detallada el risc, valorant-lo des de diferents punts de vista. Però
des del punt de vista estratègic convé dur a terme una anàlisi a fons dels factors que intervenen en aquest risc i
abordar-los des de totes les seues dimensions (4 en total). Així doncs, quan es produeix un incendi forestal el
territori que crema i la població civil es veuen exposats a una sèrie de riscos (destrucció de masses forestals,
paisatge,  desaparició  de  recursos  hídrics,  biodiversitat,  intoxicació  per  fum,  ferides,  colps,  úlceres  oculars,
cremades, asfíxia...). Aquests riscos vénen definits per la següent equació:

Risc = Amenaça * Vulnerabilitat 

Per a la comprensió del risc afectant a persones o a espais forestals aquest risc pot definir-se com la combinació
de la probabilitat que es produeixi un esdeveniment lligat al foc forestal i les seves conseqüències negatives. El
nivell  de  risc  depèn  del  nivell  de  l'amenaça  (conat,  Gran  Incendi  Forestal,  simultaneïtat  de  focus...)  i  la
vulnerabilitat.  Es  pot  definir  l'amenaça  en  l'àmbit  dels  incendis  forestals  com un fenomen perillós  que  pot
ocasionar la mort, lesions o altres impactes a la salut, igual que danys a béns i propietats, la pèrdua de mitjans i

de serveis, trastorns socials i econòmics, i danys ambientals. Aquesta amenaça pot quedar definida en funció de
la intensitat del fenomen i de la seva freqüència. 

D'altra banda, en referència a la vulnerabilitat vinculada a l'incendi forestal cal diferenciar almenys 3 nivells: la
vulnerabilitat del territori, de les edificacions i de les persones. La vulnerabilitat és un conjunt de característiques
i circumstàncies d'un territori, edifici o persona que els fan susceptibles a patir danys a causa de l'amenaça. Amb
els factors esmentats es compon la següent fórmula de risc. Al seu torn, la vulnerabilitat està composta per tres
factors com són l'exposició al risc, susceptibilitat de patir danys i la resiliència, expressant la seva relació en la
següent equació:

Vulnerabilitat = Exposició * Susceptibilitat / Resiliència

En la qual s'entén com a exposició la condició de patir danys en major o menor mesura en funció de la ubicació,
posició o localització d'un territori, edifici o subjecte exposat al risc en aquest cas a un incendi forestal. D'altra
banda,  s'entén  la  susceptibilitat  de  patir  danys  com el  nivell  de  fragilitat  intrínseca  o  pròpia  per  les  seues
condicions i característiques d'un territori, edifici o d'un subjecte per a afrontar l'amenaça i rebre un possible
impacte a causa de l'ocurrència d'un esdeveniment advers lligat al foc. (Dalmau, 2014).

I finalment s'entén per resiliència a la capacitat d'un sistema, comunitat o societat exposats a una amenaça per a
resistir, absorbir, adaptar-se i recuperar-se dels seus efectes de manera oportuna i eficaç, la qual cosa inclou la
preservació i la restauració de les seues estructures i funcions bàsiques. Tota aquesta explicació i definicions són
una adaptació d'elaboració pròpia de l'equip redactor del Pla a partir de documentació de l'Oficina de les Nacions
Unides per a la Reducció del Risc de Desastres (UNISDR). 

Es resumeix en el següent gràfic el nivell d'integració de cadascuna de les variables referida per al càlcul del risc
relacionat amb els incendis forestals, afectant a espais naturals i persones a la Comarca de Ponent.
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Figura  44 Definició gràfica del risc derivat d'incendis forestals per a territoris, edificacions o persones en àrees
d'Interfície Urbana Forestal. Elaboració pròpia de Medi XXI GSA a partir de dades de l'Oficina de les Nacions
Unides per a la Reducció del Risc de IF

Cal tenir en compte que els territoris o els usuaris seran més o menys vulnerables en funció de la susceptibilitat
al dany segons el seu estat de gestió (en el cas de territoris) o la seva condició física, equipament i entrenament
(en el cas de les persones). Com és comprensible, no és igual de susceptible (i per tant vulnerable) al dany un
bomber  forestal  amb bona condició  física,  equipament  i  entrenament  que una persona que  visiti  l'àrea  en
pantalons curts, amb un problema cardíac i sense formació, per exemplificar dos extrems. De la mateixa manera,
no és igual de susceptible un territori ben gestionat, amb infraestructures defensives i oportunitats de control
(nodes de propagació en nusos de barranc amb tractaments previs, camins, franges de baixa combustibilitat...)
que un territori abandonat i sense gestió. 

D'altra banda la vulnerabilitat dependrà de l'exposició de les persones a fonts de perill com el foc (contacte,
radiació, convecció, espurnes...), al fum, gasos tòxics, explosions d'una bombona de càmping - gas, deflagracions,
accidents (caigudes, atrapaments)- i en el cas del territori de la intensitat del foc, de la capacitat d'adaptació de
les espècies que conformen les seues comunitats vegetals i animals, o d'altres factors ambientals. Per aquest
motiu mitjançant una Planificació Territorial Estratègica com la qual constitueix el present Pla només cal millorar
la resiliència del territori per a definir, mitjançant polítiques proactives, l'escenari en el qual es jugarà la partida
contra el foc i, per tant, generar entorns menys vulnerables que permeten protegir millor als seus habitants i
visitants. Per tot això és imprescindible abordar el problema dels incendis forestals a la Comarca de Ponent des
de totes les seues dimensions. La primera, i més rellevant, mentre permet articular les següents és la DIMENSIÓ
SOCIAL del problema.

Figura 45 Esquema dels components de la Dimensió Social dels Incendis Forestals. En aquesta dimensió s'inclou
la part política associada a les inversions. En molts casos el problema té solució però no existeix voluntat política
o social (ambdues van estretament lligades)

Una societat formada i informada (conscient i conscienciada) a través de cursos, campanyes divulgatives i un bon
ús dels mitjans de comunicació i les xarxes socials és fonamental a l'hora de promoure inversions atès que els
gestors del territori solen ser també reactius en aquest àmbit. Si es produeix aquest canvi de percepció resulta
més senzill  articular  polítiques  eficaces  dotades  de  pressupost.  Així  doncs,  una part  important  en  del  grup
d'accions proposades per a la consecució efectiva de prevenció dels incendis forestals es concreten en accions
relatives a comunicació i educació ciutadana. 

La falta de treball en aquesta dimensió social del problema suposa en l'actualitat un dels errors més habituals
quan es dissenyen projectes preventius en moltes  matèries.  Especialment  en matèria  de gerència de riscos
naturals. Modificar els hàbits de la ciutadania, sensibilitzar-la en relació amb l'ús del foc en la muntanya, tant a la
població urbana com a la rural (agricultors o ramaders inclosos), ha d'ajudar de forma efectiva a disminuir els
casos d'imprudència i descuit, i fer descendir les nombroses negligències que es cometen. La ciutadania, com a
actor principal i destinatària de les polítiques públiques ha de passar a ser part de la solució. En l'actualitat, en
molts casos, part del problema. El coneixement de les actituds de la persona com a individu, i de la societat com
a  col·lectiu,  davant  del  foc  en  la  muntanya  és  fonamental  per  a  orientar  tota  gestió  preventiva,  i  això
s'aconsegueix mitjançant un treball  integral incloent estudis de percepció del risc i opinió d'àmbit local.  A la
Comarca, l'ús del  foc en la zona forestal es pot centrar en dos aspectes fonamentals:  cremes agrícoles i  ús
recreatiu. Sabent que aquestes activitats poden motivar un incendi, es poden dissenyar un conjunt d'accions
preventives que modifiquen el comportament negligent de les persones. 
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Les activitats de comunicació, divulgació, conscienciació, educació i formació tenen com a finalitat disminuir de
forma progressiva, contínua i important el nombre de negligències, augmentant l'estima pel mitjà permetent que
la societat general (no professional ni formada en matèries específiques) perceba els espais forestals / naturals
com una oportunitat de creació de riquesa i benestar més enllà de la possibilitat d'oci. 

En segon lloc,  per  a  abordar  de forma efectiva de la  dimensió social  dels  incendis  forestals  es  requereixen
instruments  normatius  i  tècnics.  Per  això  es  recomana  la  formació  del  propi  personal  de  l'Administració
mitjançant una acció específica del  present Pla que permeta conèixer la normativa existent,  en molts casos
existents però amb una relació inconnexa i dispersa, quan no contradictòria. 

Complir i fer complir el marc normatiu actual ha de ser un aspecte prioritari en la política insular. L'eina existeix.
Només ha de ser utilitzada. D'altra banda es proposa la creació d'un nou instrument tècnic i jurídic relacionat
amb les noves edificacions. La proposta es concreta en un Certificat de Seguretat Forestal que permeta, per a
noves  construccions,  establir  l'obligatorietat  de  presentar  un  projecte  d'edificació  que  garantisca  certes
condicions de seguretat (Pla d'Autoprotecció, projecte signat per tècnic competent...) en matèria de defensa
contra incendis i que sigui preceptiu per a poder dur a terme aquesta edificació. Des d'un punt de vista formatiu
es detallen també les accions a desenvolupar per a tots els actors implicats.

És important, com a últim element lligat a la dimensió social, posar de manifest la importància de les pèrdues no
econòmiques,  especialment,  les  fatalitats  que  impliquen  els  incendis  forestals.  L'experiència  ha  demostrat
l'efectivitat  de mostrar  a  la  ciutadania  les  conseqüències  ambientals  i  humanes d'un Gran  Incendi  Forestal.
Aquest fet pot servir d’impuls per a reforçar l'efectivitat de totes les accions cercant l'empatia dels destinataris. 

En una societat saturada d'informació les accions formatives convencionals són menys efectives que les que
generen cert impacte emocional. En aquest sentit l'emulació de campanyes relacionades amb altres riscos com
les campanyes de la Direcció General de trànsit aplicades als incendis forestals poden suposar una alternativa
viable en molts dels casos descrits.

Imatge 278 Monòlit en memòria dels morts en l'incendi de La Torre de les Maçanes (Alacant) l'any 2012. Tots dos
van deixar vídua i fills. El fet d'exposar a la ciutadania pèrdues d'índole humana reforça la necessitat de polítiques
proactives de prevenció. Font: Diari Informació d'Alacant.

A  més de la  Dimensió Social,  ja  descrita,  en una anàlisi  integral  i  integrat  de la  problemàtica dels  incendis
forestals s'ha de considerar la DIMENSIÓ ECONÒMICA. En molts casos ni la ciutadania ni els responsables polítics
de la gestió del territori tenen una concepció real dels costos directes i indirectes que genera un incendi forestal. 

Des d'un punt de vista econòmic s'ha de considerar, per un part, els costos directes de l'extinció. Segons dades
de l'any 2014 l'extinció d'un Gran Incendi Forestal pot estar costant a l'entorn dels 600,000 €/dia si es consideren
tots els mitjans empleats (aeris ala fixa, aeris ala mòbil, terrestres...), el seu combustible, els seus operadors... les
hores del personal, els vehicles per al seu desplaçament, la logística, etcètera. I  tot això sense considerar la
valoració econòmica de la pèrdua d'actius econòmics directes i indirectes. Servisca com a exemple la cancel·lació
massiva de reserves en espais de turisme rural que es produeix quan un episodi de Gran Incendi Forestal afecta a
una zona.  Durant  el  temps que la  naturalesa  tarda a regenerar  els  valors  que provocaven que els  visitants
escolliren aquesta destinació es veuen alterats i això genera un minvament important en els actius econòmics de
les  empreses.  Finalment,  per  a compondre la  variable  econòmica han de tenir-se  en compte els  costos  de
reparació de danys (reconstrucció d'habitatges, restauració forestal...) que s'està duent a terme des de 2012.
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Figura  46 Esquema dels components de la Dimensió Econòmica dels Incendis Forestals. En aquesta dimensió
s'inclouen aspectes teòricament intangibles com els  recursos  hídrics,  la  fixació de gasos d'efecte hivernacle,
destrucció de comunitats o biodiversitat.

El tercer aspecte a tenir en compte és el de la  DIMENSIÓ AMBIENTAL.  Aquest aspecte resulta especialment
rellevant en entorns amb alt valor ecològic com són el Paratge Natural de la Serra de Tramuntana o qualsevol
dels espais naturals de la Comarca. A més, en un entorn insular reduït, quant a grandària, el pas d'un incendi
forestal representa una amenaça greu per a la integritat de les comunitats presents en l'àrea. 

Per a abordar aquesta dimensió és necessari desenvolupar polítiques de gestió forestal i silvicultura preventiva,
integrades des d'un punt de vista ambiental i paisatgístic, però també l'entorn de la Interfície Urbana Forestal. La
gestió del combustible és, sens dubte, un dels aspectes clau en la defensa contra incendis. En aquest sentit és
important dur a terme polítiques actives orientades a la recuperació d'usos i  aprofitaments tradicionals  que
constituïen espais de discontinuïtat i que en l'actualitat han desaparegut o corren el risc de fer-ho en menys
d'una generació. Incentivar l'aprofitament sostenible, ecològic (certificat per la Societat Espanyola d'Agricultura
Ecològica per a explotacions agropecuàries o FSC – PEFC, o organismes equivalents per a aprofitament forestal).

Els visitants que rep la Comarca de Ponent al llarg de tot l'any són, sens dubte, una oportunitat econòmica que
no es  pot  deixar  passar  per  a  recuperar  aquests  espais.  El  llançament  de  campanyes  “Producte  -  Objectiu
preventiu”  (com  per  exemple:  consumint  aquest  producte  vostè  està  contribuint  a  la  prevenció  d'incendis
forestals i la conservació dels espais naturals), podria tenir un efecte notable a nivell socioeconòmic i de creació
d'ocupació forestal i ramader.

Figura  47 Esquema dels components de la Dimensió Ambiental dels  Incendis Forestals.  En aquesta dimensió
s'inclouen aspectes que ben gestionats suposen una oportunitat socioeconòmica sostenible si es dissenyen els
plans específics adequats. 

Al tractar-se de zones amb Espais Naturals Protegits, resulta fonamental que totes les actuacions que es duguin a
terme ho facen sota una perspectiva el més estricta possible quant a criteris de conservació atès que és el propi
valor ambiental del territori el que genera totes les oportunitats que es descriuen. 

Si es destrueix la massa forestal de la Comarca, es destrueixen els principals valors de generació d'ocupació i
economia. Aquest fet ha de ser un dels puntals a l'hora d'abordar la problemàtica dels incendis forestals. En cas
d'un Gran Incendi Forestal amb afecció massiva a espais naturals, masses forestals o zones urbà-forestals, no
solament estaria en risc el medi ambient. Anirien darrere aspectes socioeconòmics clau per a la supervivència de
la Comarca de Ponent en la seva concepció actual. Especialment greus serien les conseqüències relacionades
amb els cursos d'aigua dolça i les reserves hidrològiques subterrànies o l’erosió.

Finalment, en l'anàlisi d'alternatives i estratègies del present Pla no es pot obviar la DIMENSIÓ TÈCNICA, si bé és
cert  que  les  qüestions  tècniques  són  més  senzilles  de  desenvolupar  si  totes  les  altres  variables  han  sigut
considerades i correctament avaluades. Des d'un punt de vista tècnic existeix coneixement suficient respecte als
incendis forestals com per a plantejar alternatives viables de defensa que resulten efectives en cas de necessitat.
El  problema  no  és  tècnic.  És  més  aviat  social,  ambiental  i  econòmic.  Aquest  detall  ha  de  ser  tingut  en
consideració a l'hora d'implementar les mesures que es contemplen en la present planificació. 
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hídric, paisatge, sòl…)

Aprofitaments (cinegètic, 
hídric, paisatge, sòl…)

Costos directesCostos directes
IndemnitzacionsIndemnitzacions

Operacions d'extincióOperacions d'extinció

DIMENSIÓ AMBIENTALDIMENSIÓ AMBIENTAL

Gestió forestal Silvicultura  
Pirojardineria

Gestió forestal Silvicultura  
Pirojardineria

Àrees de baixa càrregaÀrees de baixa càrrega

Entorn IUFEntorn IUF

Rentabilitat dels espais 
forestals / agricoles

Rentabilitat dels espais 
forestals / agricoles

AprofitamentsAprofitaments

Normativa Tècnica (UNE, ISO, 
CTE…)

Normativa Tècnica (UNE, ISO, 
CTE…)

Cumplimient de la normativa. 
Règim sancionador

Cumplimient de la normativa. 
Règim sancionador

Danys ambientalsDanys ambientals

Pèrdua de paisatge, pèrdua 
de sòl, desertificació, fauna, 

vegetació, fertilitat
Recursos hídrics…

Pèrdua de paisatge, pèrdua 
de sòl, desertificació, fauna, 

vegetació, fertilitat
Recursos hídrics…

Pèrdua econòmica per 
destrucció d'actius 

ambientals

Pèrdua econòmica per 
destrucció d'actius 

ambientals
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En cas  contrari,  els  objectius  que persegueix  aquest  Pla  Comarcal  no tindran una consecució  plausible  i  es
produirà una progressiva degradació de l'ecosistema de la Comarca en el seu conjunt. En un sentit tècnic el
present Pla proposa solucions defensives basades en tota la tecnologia disponible en l'actualitat i que es pot
adaptar al seu ús en incendis forestals. La necessitat d'abordar la gestió forestal com una eina fonamental es
basa en el fet que no fer-ho pot comprometre al conjunt de la illa i la seva riquesa. 

Per a la resolució d'aquesta Dimensió Tècnica es proposen sistemes INTEGRALS que aborden la problemàtica dels
incendis forestals en el seu conjunt des de totes les dimensions descrites.

Figura 48 Esquema dels components de la Dimensió Tècnica de la prevenció dels Incendis Forestals. En aquesta
dimensió s'inclouen aspectes relacionats amb les qüestions que depenen de l'enginyeria a aplicar des del punt de
vista de la resolució preventiva.

En un territori amb una baixa causalitat natural com és la Comarca de Ponent, es pot afirmar amb certesa que la
resolució del problema des d'un punt de vista estrictament tècnic es pot resoldre amb una prevenció efectiva. De
fet, tal com s'ha comentat a l'inici del present epígraf, en molts casos el problema no és tècnic. És més aviat
d'índole social (sociodemogràfic, polític, ...) i econòmic (disponibilitat de recursos, optimització d'inversions...). 

D'acord amb tot l'exposat s'han elaborat una sèrie de propostes adaptades a la realitat i abordant totes les
dimensions. S'exposen de forma detallada en els posteriors apartats.
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DIMENSIÓ TÈCNICADIMENSIÓ TÈCNICA

Investigació, 
Desenvolupament, Noves 

Tecnologies… 

Investigació, 
Desenvolupament, Noves 

Tecnologies… 

LIDAR, Smartphones, SIG 
Simuladors…

LIDAR, Smartphones, SIG 
Simuladors…

Comportamient del foc IUF…Comportamient del foc IUF…

Gestió territorial integral e 
integrada contra IIFF

Gestió territorial integral e 
integrada contra IIFF

Protecció activa (Mitjans, …)Protecció activa (Mitjans, …)

Normativa Tècnica   
(UNE, ISO, CTE…)

Normativa Tècnica   
(UNE, ISO, CTE…)

Protecció passiva (franjge…)Protecció passiva (franjge…)

Sistemes INTEGRALSSistemes INTEGRALS
Adaptats a totes les dimensionsAdaptats a totes les dimensions

Viables, sostenibles…Viables, sostenibles…
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6.1 DEFINICIÓ D’ACCIONS 

Les obres i  treballs  derivats de les accions que es defineixen a continuació es classifiquen d'interès general
d'acord amb la normativa vigent. Quant a les accions que es recullen, tant les detallades en el Pla General com
les proposades per MEDI XXI GSA, han sigut redactades seguint l’estructura del IV Pla General, amb tres eixos
d’acció i diferenciant entre accions prioritàries i complementaries, amb la finalitat d’unificar-les. Aquelles que en
un futur es consideren adequades per a dur a terme, seguiran aquesta estructura plantejada:

- Codi i nom

- Descripció general

o Objecte: descriu la finalitat, objectiu o repte de l'acció

o Justificació i Descripció: on es defineix tècnicament la mesura

- Àmbit territorial

o Àmbit territorial d'aplicació: per a indicar a quina superfície afecta. En la mesura del possible fa
referència als mapes de zonificació o de zones d'alt risc

o Descripció de l'àmbit territorial:  que recull  una descripció o puntualització dels aspectes descrits
anteriorment

- Implementació

o Instrument d'implantació: que indica els mecanismes mitjançant els quals ha de desenvolupar-se
l'acció

o Responsable: per a fer referència a l'agent o agents del territori que han de ser els encarregats de la
seva posada en pràctica

o Condicionants i prioritat: apartat per a integrar quins són els condicionants que limiten o potencien
el desenvolupament de l'acció, i quins han de ser les prioritats de selecció dels elements als quals
afecta l'acció. No sempre s'inclouen prioritats que, en la mesura del possible fan referència al nivell
quantitatiu de risc reflectit en els mapes de Zonificació i de ZAR.

- Horitzó de desenvolupament i vigència

o Horitzó: es refereix al període en què s'aplicarà l'acció. Es plantegen tres horitzons temporals que es
mostren a continuació. En aquelles mesures d'execució puntual, es marca com és el període en què
ha  d'estar  implementada.  En  el  cas  d'accions  que  requereixen  fases  o  s'estenen  en  el  temps
s'indiquen els  diferents  rangs  al  fet  que afecta  i  la  fase  de l'acció que implica a la  mesura.  Els
horitzons temporals de la vigència del pla són:

 Urgent: 1-2 anys

 Curt termini: 3-6 anys

 Mitjà termini 7-10 anys

o Vigència: reflecteix si és una actuació que es desenvolupa puntualment o s'ha d'executar de manera
continuada o periòdica durant la vigència.

- Pressupost i finançament

o Pressupost orientatiu

o Instrument de finançament

o Estimació pressupost

- Seguiment

o Indicador de realització: incloent la seva variable i unitat de mesura

o Indicador de context: que també inclou la variable i unitat

En els eixos inferiors s’inclouen de forma esquemàtica les propostes establertes en el IV Pla General de Defensa
front Incendis Forestals de les Illes Balears, més les propostes proposades per MEDI XXI GSA, desenvolupades en
els apartats posteriors:

 Eix I: CONSOLIDACIÓ DELS OPERATIUS D’EXTINCIÓ

o OP-01 Control i foment de la seguretat i la professionalització dels integrants de l'Operatiu

o OP-02 Cremes Prescrites orientades a la formació de l'Operatiu

o OP-03 Implantació de Brigada Especialista en Cremes Prescrites

o OP-04 Foment de Voluntariat Ambiental davant els incendis forestals i  estudis ambientals  de l’ús de
cremes prescrites mitjançant convenis amb universitats i associacions

o OP-05 Pla de Formació Continua per al personal de l’Operatiu

o OP-06 Millora de la coordinació de l’operatiu mitjançant simulacres

 Eix II: INTERVENCIÓ PREVENTIVA SOBRE EL TERRITORI FORESTAL

o TE-01 Directrius  per  al  desenvolupament  de  Plans  de  Prevenció  d’Incendis  Forestals  i  Plans
d’Autoprotecció d'Incendis Forestals en Zones d'Interfície Urbana Forestal

o TE-02 Obertura, Manteniment,  Conservació i  Ampliació d’Infraestructures de Defensa en la Interfície
Urbana Forestal
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o TE-03 Criteris tècnics específics per al maneig de la biomassa en rodals d'actuació estratègica. Suport
tècnic i econòmic per a l'execució d'intervencions silvícoles de prevenció en Zones Estratègiques d'Alt
Risc d'Incendi Forestal

o TE-04 Tallafocs Humits recolzats sobre tractaments perimetrals

o TE-05 Directrius  de  Maneig  i  Gestió  Preventiva  de  la  Vegetació  Interior  en  les  parcel·les  forestals
urbanitzades

o TE-06 Cartografia d’Interfície Urbana Forestal (WUI)

o TE-07 Creació de mosaics  agroforestals  mitjançant la  recuperació  de cultius com a àrees  tallafocs o
realitzant  conveni  amb  ramaders  per  al  manteniment  de  zones  de  baixa  combustibilitat  i  punts
estratègics 

o TE-08 Inventari de terrenys agrícoles abandonats

o TE-09 Establiment de convenis en Bancals Estratègics per a la seva recuperació

o TE-10 Àrees de Baixa Càrrega de Combustible al voltant dels habitatges aïllats 

o TE-11 Tractament de la vegetació interior

o TE-12 Limitació de les activitats lúdic-festives en zones de risc

o TE-13 Manteniment de les zones recreatives

o TE-14 Actuacions per a la Fragmentació del Risc. Ampliació de la Xarxa d'Àrees de Defensa

o TE-15 Manteniment i Conservació d'Infraestructures de Defensa per a la correcta execució d'operacions
de prevenció i extinció d'incendis forestals

o TE-16 Manteniment i ampliació de faixes obertes per a la xarxa elèctrica

o TE-17 Àrees Tallafoc recolzades en zones agrícoles 

o TE-18  Creació de Barreres Verdes 

o TE-19 Regs Preventius en Zones Estratègiques en dies amb risc elevat

o TE-20 Redacció de Directius de Maneig i Conservació de parcel·les forestals

o TE-21 Adopció d’acords i/o convenis amb propietaris per al manteniment de les parcel·les forestals

o TE-22 Establir Convenis Ambientals per al suport tècnic i econòmic de cara l'execució d'intervencions
silvícoles de prevenció en Zones Estratègiques d'Alt Risc d'Incendi forestal

o TE-23 Definició de criteris per a la Integració de la Prevenció d'Incendis Forestals en els instruments de
Planificació i Gestió d'Espais Naturals Protegits i de la Xarxa Natura 2000

o TE-24 Criteris Tècnics de Prevenció a nivell territorial (muntanyes i massissos) i a nivell de rodal

o TE-25 Tractaments en Punts Crítics mitjançant usos alternatius

o TE-26 Implementació del Pla Anual de Cremes Prescrites

o TE-27 Millora de la Xarxa Viaria

o TE-28 Creació de nous Punts d’Aigua

o TE-29 Comprovació de l’estat de la Xarxa Hidràulica abans de l’inici de la campanya

o TE-30 Millora de la Xarxa de Vigilància

o TE-31 Augment del període de vigilància en punts fixos

o TE-32 Informe Diari del Risc d’Incendi i difusió del mateix als Tècnics

o TE-33 Instal·lació d’una xarxa de Sensors en Zones d’Alt Valor Ambiental

 Eix III: SENSIBILITZACIÓ I CULTURA DEL RISC

o CR-01 Promoció Integral de la Cultura del Risc i l'Autoprotecció en Zones d'Alt Risc

o CR-02 Caracterització de la Percepció del Risc  

o CR-03 Elaboració d'una ’Guia de Bones Pràctiques’ per als habitants dels nuclis de població en Interfície
urbana forestal (WUI)

o CR-04 Mesures Preventives dirigides a escolars als escolars complementaria a la realitzada per la Xarxa
Forestal 

o CR-05 Consolidació i millora de la Xarxa Forestal com a plataforma nexe i vehicle de difusió i comunicació
de la informació forestal

o CR-06 Campanya  Formativa  per  a  professionals  de  la  comunicació  en  matèria  d'incendis  forestals  i
comunicació ambiental

o CR-07 Elaboració d'una ’Guia de Bones Pràctiques per a Periodistes’ 

o CR-08 Formació Bàsica d’Actuació en Emergències per a Polítics  

o CR-09 Formació en procediments d'actuació en cas de detectar un incendi forestal

o CR-10 Col·laboració amb particulars per a la utilització de dipòsits d'aigua i basses de reg privades en
l'extinció d'incendis

o CR-11 Elaboració  d'una  ‘Guia  de  Bones  Pràctiques  per  a  Visitants’  per  a  reparteix  en  establiments
turístics

o CR-12 Conciliació d'interessos i cerca d'alternatives a l'ús alternatiu del foc agrari

o CR-13 Minimització de les negligències degudes a l'ús de maquinària en els treballs agraris

o CR-14 Actuacions sobre incendis deguts a piromania, conflictivitat social i altres activitats socioculturals i
esportives

o CR-15 Impuls de les Xarxes Socials com a mitjà de comunicació en la defensa contra els incendis
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o CR-16 Campanya per a Persones Sense Vida 2.0

o CR-17 Campanya Infantil de reforç a les campanyes escolars

o CR-18 Campanya Formativa per a agricultors, ramaders, caçadors, apicultors i propietaris forestal

o CR-19 Disseny del model de Voluntariat per a la defensa del bosc i la prevenció d'incendis forestals

o CR-20 Foment de productes típics agrícoles i ramaders de la Comarca i l’Illa

o CR-21 Foment de la producció de biomassa a nivell local mitjançant residus agrícoles i forestals

 Eix IV: GOVERNANÇA PER A LA DEFENSA FRONT INCENDIS FORESTALS

o GB-01 Establiment  de  convenis  de  col·laboració  entre  organismes,  entitats  y  agents  socials  per  al
desenvolupament d’activitats preventives d’incendis forestals en ZAR

o GB-02 Foment per a la implantació d’un Cànon Municipal per a l’autoprotecció en zones de Interfície
Urbana Forestal i Zones d’Alt Risc d’Incendi Forestal

o GB-03 Ajudes directes a treballs de recuperació de Zones Agrícoles Estratègiques

o CB-04 Promulgar la redacció o adaptació dels Plans Locals de Cremes Agrícoles

o GB-05 Regulació de les Cremes Prescrites en àrees agrícoles abandonades o en tendència forestal

o GB-06 Regulació de les Cremes Prescrites en parcel·les urbanes

o GB-07 Control d'estacionaments i accés per als vianants als vials en Zones d’Alt Risc d’Incendi

o GB-08 Integració de criteris de prevenció d’incendis en altres normatives sectorial

o GB-09 Implantació del Certificat de Seguretat Forestal en habitatges situats en terrenys forestals 

o GB-10 Pla de Foment per a la recuperació de població jove en zones rurals agrícoles

o GB-11 Implementació d'un Pla de Promoció del Consum Local Responsable

 Eix IV: INNOVACIÓ I INFORMACIÓ

o IT-01 Elaboració i manteniment de cartografia de combustibles

o IT-02 Generació i actualització d'una base cartogràfica normalitzada

o IT-03 Inventari d'infraestructures viàries
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6.1.1 EIX I. CONSOLIDACIÓ DELS OPERATIUS D'EXTINCIÓ

6.1.1.1 ACCIONS PRIORITÀRIES

6.1.1.1.1 OP-01 Control i foment de la seguretat i la professionalització dels integrants de l'Operatiu

DESCRIPCIÓ GENERAL

Objecte

Comptar  amb  un  operatiu  professionalitzat,  on  s'optimitzen  els  processos  i  es  compta  amb  mitjans  i
procediments que prioritzen la seguretat dels combatents durant l'extinció dels incendis forestals.

Justificació i Descripció

Les tasques d'extinció basen el seu èxit en les accions de lluita de l'operatiu contra incendis. Per tant, és senzill
concloure que comptar amb un dispositiu professionalitzat, redundarà en una millor tasca, i per descomptat, en
una major seguretat dels combatents. La sinistralitat associada als incendis forestals és una constant que cada
any es repeteix. Encara que els més freqüents són de baixa transcendència, existeix risc d'enfrontar-se a uns
altres de major dimensió que poden suposar fins i tot la pèrdua de vides humanes.

El  treball  d'extinció  d'incendis  forestals  compta  amb  unes  condicions  específiques  pròpies  de  les  tasques
operatives en emergència i que suposen una elevada penositat dels treballs, abundància de situacions d'estrès i
perill, la qual cosa en conjunt es tradueix en un risc per a la seguretat dels combatents. Entre altres:

- Certa imprevisibilitat de l'incendi, l'extinció del qual comporta l'exposició directa a aquest fenomen

- Treball a l'aire lliure en les hores centrals del dia i en dies calorosos

- Treball amb eines

- Treball amb maquinària pesada

- Allunyament i dispersió dels llocs de treball

- Treball en condicions d'elevat estrès, especialment el personal de coordinació

Per  això,  s'ha  de  millorar  la  seguretat  de  l'operatiu  des  de  la  percepció  que  no  solament  existeix  el  risc
directament generat pel foc. L'operatiu, per tant, haurà de tenir total consciència dels processos que han de
seguir-se per a disminuir la perillositat de les actuacions.

Resultarà bàsic,  a més de l'establiment de protocols de seguretat en les tasques d'extinció,  el foment de la
recerca d'incidents i  accidents -incloent al costat dels produïts en tasques estrictes d'extinció, aquells que es
donen en les bases, entrenaments, in itinere...- amb intenció d'implementar els canvis necessaris per a eliminar-
los o minimitzar-los.

Aquest estudi prestarà particular atenció a les accions errònies que hagen pogut haver-se produït, de tal manera
que  puguin  canviar-se  i  així  evitar  que  es  repesquen.  Per  a  això  es  realitzarà  una  adequada  difusió  de  la
informació, ometent en tant que sigui  possible les dades personals dels implicats, i en qualsevol cas aquesta
informació quedarà recollida i es remetrà al Comitè de lluita contra incendis forestals.

Així, i malgrat l’estacionalitat del fenomen dels incendis forestals, aquestes pertorbacions constitueixen un repte
per al qual requereix de dedicació durant tot l'any. Així, la professionalització de l'operatiu passa per comptar
amb un personal estable entre campanyes i amb un percentatge de personal durant tot l'any. Això permetrà
millorar els processos durant l'extinció, reduir els temps d'arribada i augmentar l'eficiència en la coordinació de
l'operatiu.

Aquests aspectes hauran de ser reforçats amb tasques formatives, englobades en un pla integral específic de
formació del personal especialitzat en incendis forestals, des del personal tècnic, passant pels Agents de Medi
Ambient  i  pel  personal  de  les  brigades  i  reguardes  d'extinció  (capatassos,  treballadors  especialistes,  peons
forestals, et), que contemplarà a títol orientatiu:

- Cursos especialitzats per a tècnics (extinció, coordinació aèria, logística, anàlisi del comportament del
foc, etc.), per a Agents de Medi Ambient (recerca de causes, dret ambiental, actes i informes, ...) i per a
les brigades d'extinció (evolució d'incendis, eines i material d'extinció, bones pràctiques, comunicacions,
protocols, detecció de situacions compromeses, primers auxilis, etc.

- Col·laboracions amb altres administracions de la pròpia comunitat autònoma (bombers i emergències) i
d'altres comunitats amb la intenció de capitalitzar experiències i formació.

Es tracta de realitzar un programa integral i periòdic, especialment intens abans de cada campanya d'extinció, i
es reserva la possibilitat-oportunitat de crear la figura de l'oficial de seguretat com a persona encarregada de la
seguretat del personal en les tasques d'extinció.

Per  a  l'augment  de  la  seguretat,  a  més  de  la  formació,  haurà  de  comptar-se  amb  eines  tecnològiques  de
geoposicionamient i comunicació que permetin conèixer tant la situació com l’estat de les brigades, i coordinar
els treballs i rutes de fugida.

Com es pot derivar de l'exposat anteriorment, aquesta acció es troba profundament vinculada i relacionada amb
la resta de les accions d'aquest eix,  la  fi última del  qual  és la  millora  de l'operatiu.  I  aquesta millora passa
fonamentalment per un augment de la seva professionalització i seguretat.

ÀMBIT TERRITORIAL

Àmbit territorial d'aplicació

Acció no territorializable

Descripció de l'àmbit territorial

Acció no territorializable

IMPLEMENTACIÓ

Instrument d'implantació

Recomanacions i Acte administratiu

Responsable

Direcció general competent en matèria d'incendis forestals

Condicionants i Prioritat

192



PLA COMARCAL DE DEFENSA CONTRA INCENDIS FORESTALS DE
LA COMARCA DE PONENT

Aquesta acció ha de considerar-se crítica des de la perspectiva que requereix una millora contínua.

No es tracta d'una acció puntual, sinó que ha de realitzar-se de manera perllongada en el temps de manera que
sempre es cerquin mecanismes per a la professionalització del sector i garanties de seguretat de les persones
l'acompliment de les quals deriva en un important risc.

HORITZÓ DE DESENVOLUPAMENT I VIGÈNCIA

Horitzó

Curt termini: 3-6 anys

Vigència

Periòdica

PRESSUPOST I FINANÇAMENT

Pressupost orientatiu

250.000 €

Instrument de finançament

Pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (personal de l'Administració Autonòmica)

Estimació pressupost

250.000 €

SEGUIMENT

Indicador de realització

Variable Treballadors contractats anualment i assignats a la seguretat (oficial de seguretat)

Accions per a la millora de la seguretat: Cursos i Plans de Formació

Unitat Percentatge

Nombre d'accions

Indicador de Context

Variable No definida

Unitat No definida
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6.1.1.1.2 OP-02 Cremes Prescrites orientades a la formació de l'Operatiu

DESCRIPCIÓ GENERAL

Objecte

Elaboració d’un Pla Comarcal de Cremes Prescrites anual enfocat a la gestió del territori, especialment en zones
crítiques, punts estratègics de gestió (PEG), zones agrícoles abandonades o vores de vials, etc. Aquest Pla de
Cremes Prescrites es contempla com una ferramenta de gestió d’aquelles zones de risc, vulnerables o a tractar, i
són  adequades  per  emprar  el  foc  tècnic  com  a  eina  vital  de  gestió.  Per  aquests  motius,  es  proposa  la
implementació d’un Pla de Cremes Prescrites que serveixin, d’una banda, de base per a la redacció d’un futur Pla
Insular de Cremes Prescrites i, d’altra banda, com a entrenament en foc real per a l’operatiu d’extinció.

Justificació i Descripció

La defensa davant els incendis forestals ha experimentat una contínua tecnificació. No obstant això, no evita
l'existència  de  Grans  Incendis  Forestals  (GIF).  Els  GIFs  són  focs  que  mostren  de  manera  sostinguda  un
comportament que escapa a la capacitat del sistema d'extinció, en els quals el seu ràpid creixement exigeix
habilitat en l'anàlisi de l'incendi i identificació d'oportunitats d'atac al mateix, i un coneixement previ del patró de
propagació que permeta definir una eficaç estratègia d'atac. Aquests coneixements s'adquireixen molt millor si
es té extensa formació en cremes prescrites. És indubtable que qui en més cremes prescrites ha participat més
coneixement té del comportament del foc posat que suposa moltes més hores efectives enfront d'un foc real (i a
més dominant-lo) que moltes hores nominals de reguarda esperant si hi ha un foc al que moltes vegades no es
pot controlar i ens dediquem a fer com si podem amb ell (Molina, D. 2013). 

L'objecte de la proposta és el de definir les activitats, procediments i fases operatives requerides per a l'execució
de cremes prescrites en aquelles zones de la Comarca susceptibles a la utilització d'aquest mètode per al control
del combustible i entrenament de l’Operatiu d’extinció d’incendis forestals.

La realització de les Cremes Prescrites es desenvoluparà en tres fases:

La primera comprendrà la  realització de presa de dades,  mesuraments i  reconeixement del  territori  amb la
finalitat d'identificar les àrees forestals adequades per a la utilització de cremes prescrites.

Posteriorment  es  desenvoluparan  els  procediments  a  seguir  en  l'execució  de  les  cremes  en  les  zones
identificades  com  a  aptes.  La  seva  planificació  dependrà  de  les  condicions  específiques  de  cada  parcel·la
(topografia, tipus de vegetació, distribució espacial i  càrrega dels models de combustible), proposant la seva
execució sota criteris de seguretat i de compatibilitat ecològica. 

Finalment es durà a terme una avaluació del resultat de la crema amb la finalitat d'obtenir els resultats de les
mateixes i millorar l'execució de cremes futures.

ÀMBIT TERRITORIAL

Àmbit territorial d'aplicació

Comarcal.

Descripció de l'àmbit territorial

Zones d’Alt Risc d’Incendi Forestal,  Punts Crítics,  Punts Estratègics de Gestió i  zones agrícoles abandonades,
zones agrícoles, entorn de vials.

IMPLEMENTACIÓ

Instrument d'implantació

Inversió administració

Responsable

Direcció General competent en matèria d'incendis forestals

Condicionants i Prioritat

Les  zones  catalogades  com  a  Punts  Estratègics  de  Gestió,  especialment  aquells  en  els  que  s’ha  indicat  el
tractament silvícoles o l’ús ramader com a tractament preferent, podran ser gestionades mitjançant l’ús de foc
tècnic en cas de donar-se les condicions optimes i tenir els permisos tècnics per a la seva aplicació.

HORITZÓ DE DESENVOLUPAMENT I VIGÈNCIA

Horitzó

Urgent: 1-2 anys

Vigència

Permanent

PRESSUPOST I FINANÇAMENT

Pressupost orientatiu

15,000 €

Instrument de finançament

Pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Estimació pressupost

15,000 €

SEGUIMENT

Indicador de realització

Variable Redacció del Pla de Cremes

Unitat Pla de Cremes

Indicador de Context

Variable No definida

Unitat No definida
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6.1.1.1.3 OP-03 Implantació de Brigada Especialista en Cremes Prescrites

DESCRIPCIÓ GENERAL

Objecte

La creació d’una unitat insular o unitats comarcals especialitzades i entrenades en foc tècnic capaces de dur a
terme el  programa de cremes prescrites redactades en el  Pla de Cremes Prescrites en zones crítiques de la
Comarca/Illa.

Justificació i Descripció

Definir  les  activitats,  procediments  i  fases  operatives  requerides  per  a  l'execució  de  les  cremes  prescrites,
descrites en la proposta anterior i recolzades en la proposta “TE-26 Implementació del Pla Anual de Cremes
Prescrites”, en aquelles zones de la Comarca susceptibles a la seva utilització (PEGs, punts crítics, zones d’alt risc,
zones agrícoles, zones agrícoles abandonades o amb procés de recolonització per espècies forestals, vora vials...).

Amb la finalitat de millorar en el coneixement dels incendis forestals, GIFs i millorar en l’ús del foc tècnic com a
ferramenta de gestió, planificació i entrenament, es proposa la creació d'un brigada especialitzada en cremes
prescrites, que millore de forma continua l’Operatiu d’extinció balears.

La creació d'aquesta brigada implicaria una millora en l'anàlisi  del  comportament dels  incendis forestals,  un
entrenament de l’operatiu en foc real que permetent així obtenir informació aprofitable per a futurs incendis i
una  gestió  del  territori  de  cara  a  la  prevenció  d’incendis  i  grans  incendis  forestals.  Al  mateix  temps,  el
coneixement del comportament del foc permet adoptar estratègies, tàctiques i maniobres alternatives durant
l’extinció dels incendis insulars.

ÀMBIT TERRITORIAL

Àmbit territorial d'aplicació

Autonòmic/Comarcal

Descripció de l'àmbit territorial

Es realitzarà foc tècnic a les comarques on s’implementi el Pla de Cremes Prescrites i la intervenció en incendis
forestals deurà ser a nivell autonòmic.

IMPLEMENTACIÓ

Instrument d'implantació

Inversió administració

Responsable

Direcció General competent en matèria d'incendis forestals

Condicionants i Prioritat

Comarques amb el Pla de Cremes implementat.

HORITZÓ DE DESENVOLUPAMENT I VIGÈNCIA

Horitzó

Curt termini: 3-6 anys

Vigència

Indefinida

PRESSUPOST I FINANÇAMENT

Pressupost orientatiu

No definit

Instrument de finançament

Pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Estimació pressupost

No definit

SEGUIMENT

Indicador de realització

Variable Creació d’una Brigada Especialitzada en Cremes Prescrites

Unitat Brigada Especialitzada en Cremes Prescrites

Indicador de Context

Variable No definida

Unitat No definida
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6.1.1.1.4 OP-04 Foment de Voluntariat Ambiental front incendis forestals i estudis ambientals de l’ús de cremes
prescrites mitjançant convenis amb universitats i associacions

DESCRIPCIÓ GENERAL

Objecte

Creació de convenis amb universitaris i associacions per a la prevenció d’incendis forestals, duts a terme per
entitats col·laboradores internes o externes a la comarca/illa, en zones on s’ha emprat el foc tècnic per a la gestió
del combustible.

Justificació i Descripció

L’Illa de Mallorca, i per tant, la Comarca de Ponent, i els recursos ambientals que presenta són un atractiu per a
molts estudiants d'estudis vinculats amb el medi natural (Enginyeria de Monts, Biologia, Ciències Ambientals...).
És per això, que es proposa la creació d'un voluntariat ambiental vinculat a la prevenció d'incendis i a l'educació
ambiental dels visitants de la illa/comarca, mitjançant la signatura de convenis de col·laboració amb diferents
universitats, amb la finalitat que els seus estudiants puguen realitzar tasques de voluntariat durant el seu període
vacacional. Alguns dels continguts que podrien divulgar sobre educació ambiental seria bones pràctiques per al
visitant en matèria de prevenció d'incendis forestals.

D’altra banda, el fet que el territori comarcal siguia reduït, degut a la insularitat de l’autonomia balear, fa que l’ús
del foc per a cremar (gestionar) extensions de terreny estratègiques no estigui del tot acceptat per part tots els
actors presents en el  territori.  Per tant,  aquesta justificació de l’ús del foc com a eina de gestió, ha de ser
estudiat, corroborat i datat per part d’agents externs i/o interns que tractin de realitzar documents d’aprovació o
denegació d’aquest ús del foc en el territori. 

Els experts destinats a dur aquests estudis ambientals podran ser interns a la comarca o illa (universitats) i/o
externs (ONGs, entitats, fundacions,...). La finalitat, així doncs, és la d’obtenir certificats d’aptitud o ineptitud del
territori per a la prescripció de cremes prescrites.

ÀMBIT TERRITORIAL

Àmbit territorial d'aplicació

Comarcal

Descripció de l'àmbit territorial

Zones d’alt risc d’incendi forestal i zones destinades a l’ús del foc tècnic 

IMPLEMENTACIÓ

Instrument d'implantació

Conveni

Responsable

Direcció General competent en matèria d'incendis forestals

Condicionants i Prioritat

No aplica

HORITZÓ DE DESENVOLUPAMENT I VIGÈNCIA

Horitzó

Urgent: 1-2 anys

Vigència

Indefinida

PRESSUPOST I FINANÇAMENT

Pressupost orientatiu

Sense cost

Instrument de finançament

No definit

Estimació pressupost

Sense cost

SEGUIMENT

Indicador de realització

Variable Nombre de voluntaris 

Unitat Nombre de voluntaris 

Indicador de Context

Variable No definida

Unitat No definida
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6.1.1.1.5 OP-05 Pla de Formació Continua per al personal de l’Operatiu

DESCRIPCIÓ GENERAL

Objecte

La falta de formació és una de les principals causes d’accident i quasi accident en extinció d’incendis forestals. La
formació  i  la  informació  a  tots  els  nivells  de  la  emergència  i  de  l’operatiu és  essencial  per  a  la  prevenció
d’accidents i millora de l’operatiu. 

Justificació i Descripció

La  formació  continua  és  un  procés  d'ensenyament-aprenentatge  actiu  i  permanent  al  que  tindria  accés  el
personal de l’operatiu d’emergències en incendis forestals, que s'iniciaria una vegada s’incorporara aquest dins
de l’operatiu i que està destinat a actualitzar i millorar els coneixements, habilitats i actituds dels professionals
d’extinció davant l'evolució científica i tecnològica i les demandes i necessitats, tant socials com del propi sistema
d’extinció.

Seran objectius de la Formació Continuada:

 Garantir  l'actualització  dels  coneixements  dels  professionals  i  la  permanent  millora  de  la  seva
qualificació, així com incentivar-los en el seu treball diari i incrementar la seva motivació professional.

 Potenciar la capacitat dels professionals per a efectuar una valoració equilibrada de l'ús dels recursos
d’extinció en relació amb el benefici individual, social i col·lectiu que de tal ús puga derivar-se.

 Generalitzar el coneixement (lliçons apreses), per part dels professionals, dels aspectes científics, tècnics,
ètics, legals, socials i econòmics del sistema d’extinció.

 Millorar en els propis professionals la percepció del seu paper social, com a agents individuals en un
sistema d’extinció d’incendis i de les exigències ètiques que això comporta.

 Possibilitar l'establiment d'instruments de comunicació entre els professionals d’extinció.

ÀMBIT TERRITORIAL

Àmbit territorial d'aplicació

Insular/Comarcal

Descripció de l'àmbit territorial

Insular/Comarcal

IMPLEMENTACIÓ

Instrument d'implantació

Inversió administració

Responsable

Direcció General competent en matèria d'incendis forestals

Condicionants i Prioritat

No aplica

HORITZÓ DE DESENVOLUPAMENT I VIGÈNCIA

Horitzó

Urgent: 1-2 anys

Vigència

Indefinida

PRESSUPOST I FINANÇAMENT

Pressupost orientatiu

8,000€ per any

Instrument de finançament

Pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (personal de l'Administració Autonòmica)

Estimació pressupost

80,000€

SEGUIMENT

Indicador de realització

Variable Realització del Pla de Formació Continua

Unitat Pla de Formació Continua

Indicador de Context

Variable No definida

Unitat No definida
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6.1.1.1.6 OP-06 Millora de la coordinació de l’operatiu mitjançant simulacres   

DESCRIPCIÓ GENERAL

Objecte

Millorar la coordinació de l’operatiu de diferents organismes (Conselleria de Medi Ambient i Territori, Bombers
de  Palma,  Bombers  de  Mallorca,  Policia  Local,  Guàrdia  Civil,  Policia  Nacional,  tècnics  d’emergències...),
mitjançant simulacres d’emergències.

Justificació i Descripció

Realització d'un simulacre d'emergència per gran incendi forestal (GIF) amb l'objectiu de posar a prova i corregir
conductes errònies dels cossos de seguretat i emergències que actuen en l'Illa. S'haurà de realitzar, almenys, un
simulacre anual, de manera que cada 4 anys un d'ells es realitzi durant l'hivern i cada 3 anys un sigui nocturn.
La ‘Llista de Comprovació’ haurà de contenir la informació mínima per a poder avaluar els següents extrems:

- Persones que han sigut alertades

- Temps necessari per a la constitució del Consell Assessor, dels Grups d'Acció i del Lloc de Comandament
Avançat

- Temps requerit per a la determinació de les zones afectades i mitjans necessaris. Grau de resposta dels
Grups d'Acció davant la determinació del Nivell de Gravetat

- Personal i mitjans que acudeixen a l'escenari

- Temps d'arribada al lloc on es declara la suposada emergència, de cadascuna de les unitats mobilitzades

Amb posterioritat al simulacre, la Direcció del Pla convocarà una reunió a les parts implicades per a avaluar el
desenvolupament del simulacre, requerint per a ells els informes que es consideren oportuns.

ÀMBIT TERRITORIAL

Àmbit territorial d'aplicació

Insular/Comarcal

Descripció de l'àmbit territorial

Insular/Comarcal

IMPLEMENTACIÓ

Instrument d'implantació

Inversió administració

Responsable

Direcció General competent en matèria d'incendis forestals

Condicionants i Prioritat

No aplica

HORITZÓ DE DESENVOLUPAMENT I VIGÈNCIA

Horitzó

Urgent: 1-2 anys

Vigència

Indefinida

PRESSUPOST I FINANÇAMENT

Pressupost orientatiu

No definit

Instrument de finançament

Pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (personal de l'Administració Autonòmica)

Estimació pressupost

No definit

SEGUIMENT

Indicador de realització

Variable Simulacre anual

Unitat Nre de simulacres

Indicador de Context

Variable No definida

Unitat No definida
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6.1.2 EIX II. INTERVENCIÓ PREVENTIVA SOBRE EL TERRITORI FORESTAL

6.1.2.1 ACCIONS PRIORITÀRIES

6.1.2.1.1 TE-01  Directrius  per  al  desenvolupament  de  Plans  de  Prevenció  d’Incendis  Forestals  i  Plans
d’Autoprotecció d'Incendis Forestals en Zones d'Interfície Urbana Forestal

DESCRIPCIÓ GENERAL

Objecte

Promoure  la  implantació  i  execució  de  plans  locals  de  prevenció  d’incendis  forestals  (PLPIF)  i  plans
d’autoprotecció (PAU) davant els incendis forestals en entorns d'interfície urbana forestal, amb la finalitat de
prevenir danys i garantir una defensa eficaç en cas d'incendi.

Justificació i Descripció

El risc d'inici i propagació d'incendi forestal a les Illes Balears és especialment important, a més de per les seves
condicions climàtiques, característiques orogràfiques, l’estat de les masses forestals i l’abandó d'aprofitaments i
agricultura,  per la  seva forta presència humana,  especialment durant el  període estival.  És per tots aquests
motius  que  és  necessari  implantar  eines  d’àmbit  normatiu i  tècnic,  com son  els  Plans  Locals  de  Prevenció
d’Incendis Forestals i els Plans d’Autoprotecció per a donar suport i solució a la problemàtica dels incendis.

L'increment creixent de la superfície d'interfície urbana forestal, la manca de normativa adequada per a prevenir
els incendis forestals en aquestes àrees, l'escàs compliment de l'existent i la insuficient conscienciació social,
incrementen aquest  risc  i  les  possibles  conseqüències  en cas  de sinistre.  En aquest  sentit,  els  interlocutors
consultats  consideren  necessari  l'establiment  de  mesures  de  foment  d'accions  preventives  d'autoprotecció
davant els incendis, destinades a col·lectivitats i particulars.

Es promocionarà i  implementarà la normativa de Plans Locals de Prevenció i Plans d’Autoprotecció, així  com
establir mesures de suport tècnic i econòmic per a l'elaboració i execució dels mateixos.

Es  presenten  els  següents  criteris  i  línies  d'actuació  per  a  l'elaboració  de  plans  locals  de  prevenció  i
d'autoprotecció:

 Els plans d'autoprotecció han de ser elaborats per les comunitats, urbanitzacions, nuclis de població,
càmping  i  altres  instal·lacions  situades  en  zona  forestal,  especialment  en  zones  d'alt  risc  d'incendi
forestal. Els municipis, en col·laboració amb la Direcció general d'Emergències i la Direcció general de
Biodiversitat, han de fomentar la redacció i l'execució d'aquests plans d'autoprotecció. El planejament
municipal (Plans generals d'ordenació urbana, normes subsidiàries, etc.) han de preveure l'exigència de
redactar i implantar les actuacions previstes en el desenvolupament d'aquests plans (segons estableix
l'INFOBAL PATERBAL i la Directriu Bàsica de Protecció Civil d'emergència per incendis forestals).

 Els plans locals de prevenció d'incendis forestals han de ser elaborats per les entitats locals, municipis o
consells  insulars  i  ha  de ser  impulsada pel  Govern  Balear  segons estableix  l'INFOBAL PATERBAL i  la
Directriu Bàsica de Protecció Civil d'emergència per incendis forestals).

 S'establiran mesures de foment d'acords de col·laboració i incentius a entitats públiques, entitats locals,
associacions i particulars per a desenvolupar els corresponents instruments preventius i d'autoprotecció.

 Es fomentarà la col·laboració entre particulars per a l'adopció de mesures d'autoprotecció i en particular
la constitució d'associacions amb aquestes finalitats.

Es tindran en compte entre altres mesures a contemplar en els Plans:

 Protocols d'actuació en cas d'incendi forestal

 Creació de zones segures

 Disseny de mesures de defensa a l'entorn de la IUF i dins de l'element de població

 Disseny de la xarxa d'infraestructures d'extinció (hidrants i  punts d'aigua),  i  de les vies de trànsit de
l'operatiu i evacuació de la població.

ÀMBIT TERRITORIAL

Àmbit territorial d'aplicació

Àrees d'Interfície urbana forestal de les Illes Balears i municipis prioritaris segons les valoracions de prioritat de
defensa de l'INFOBAL.

Descripció de l'àmbit territorial

Terrenys forestals, especialment aquells que presenten risc alt, molt alt o extrem -i que per això s’incloguin en les
zones d'alt risc d'incendi (ZAR)-, situats en zones d'interfície urbana-forestal.

IMPLEMENTACIÓ

Instrument d'implantació

Inversió privada i de l'administració local i autonòmica

Responsable

Direcció general competent en matèria d'incendis forestals.

Condicionants i Prioritat

No es troben condicionants, vinculant la prioritat d'elaboració de la planificació al nivell de risc de cadascuna de
les interfícies segons la tipificació establida quant a les Zones d'Alt Risc (ZAR).

HORITZÓ DE DESENVOLUPAMENT I VIGÈNCIA

Horitzó

Urgent-Curt Termini: Execució completa durant els sis primer anys del període d'aplicació del Pla.

Vigència

Periòdica
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PRESSUPOST I FINANÇAMENT

Pressupost orientatiu

S’estableix un cost mig per a la redacció dels PLPIF de 7,400€ i de 4,500 per a la redacció dels PAU. S'establirà
suport financer per a la promoció de les accions. 

Instrument de finançament

Fons del Govern de les Illes Balears i Finançament privat

Estimació pressupost

380,300 €

SEGUIMENT

Indicador de realització

Variable Plans locals de prevenció d’incendis forestals i plans d’autoprotecció d'incendis forestals
en zones d'interfície urbana forestal

Unitat Nre. de Plans

Indicador de Context

Variable Variació del  nombre d'edificacions afectades en cas d'incendis en terrenys d'interfície
urbana forestal

Unitat Percentatge d'edificacions afectes en relació a la superfície de l'incendi
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6.1.2.1.2 TE-02 Obertura, Manteniment, Conservació i Ampliació Infraestructures de Defensa en la Interfície
Urbana Forestal

DESCRIPCIÓ GENERAL

Objecte

Reduir el risc per a persones i béns en entorns d'interfície urbana forestal, garantint una defensa eficaç dels
mateixos en cas d'incendi.

Justificació i Descripció

Un dels principis bàsics de la gestió d'incendis forestals és prioritzar la seguretat de les persones i la protecció
dels seus béns. Per això, és obvi que les actuacions preventives en la Interfície urbana forestal han de copar bona
part de l'esforç durant la vigència del pla.

Els tractaments silvícoles encaminats a la reducció del combustible en la zona d'interfície-forestal han de regir-se
per l'eliminació de la continuïtat horitzontal i  vertical del combustible en aquesta àrea de contacte entre les
àrees urbanitzades i la muntanya.

Per això les actuacions proposades han de ser capaces de reduir la càrrega de combustible, sobretot allí  on
predominen matolls  densos (models  4,  6  i  7)  d'espècies  piròfites  en uns altres on la  propagació  del  foc es
produïsca sobre pastures o fullaraca (1 ,2 o 8, 9 com a referència), disminuint-se així la perillositat i la possible
afectació de les zones urbanitzades.

Les actuacions a realitzar són estassades totals del matoll i clares, aclarides i podes en l'arbrat, on la presència del
qual, igual que la dels matolls nobles, es reduirà en tant que sigui possible a elements puntuals que en qualsevol
cas  es  presentaran  prou  dispersos  com  per  a  garantir  que  no  contribuís  a  la  propagació  del  foc  ni  a  la
consolidació i intensificació del mateix.

D'aquesta manera quedarà establida un àrea tallafocs perimetral de 30 m d'amplària com a mínim al voltant dels
respectius  nuclis,  urbanitzacions  o  edificacions  aïllades.  En  situacions  d'intermix,  el  tractament  haurà
d'estendre's a l'interior de la interfície.

Ha de quedar clar, com s’integra explícitament en la mesura: ‘GB-02 Foment per a la implantació d’un Cànon
Municipal per a l’autoprotecció en zones de Interfície Urbana Forestal i Zones d’Alt Risc d’Incendi Forestal ’,
que la responsabilitat de la defensa dels habitatges i infraestructures urbanes és de les entitats locals i/o els
propietaris de les diferents finques, que seran els qui incentivats per la Direcció General competent en matèria
d'incendis  forestals,  s'encarreguen  de  l'execució  i/o  manteniment  de  les  seues  faixes  d'autoprotecció
corresponents.

En aquells entorns de major risc podria ser, en funció dels pressupostos disponibles, la citada Direcció General
competent en matèria d'incendis forestals l'encarregada d'executar les actuacions derivades d'aquesta mesura,
que en qualsevol cas mai superaran el 5% de la superfície a tractar.

ÀMBIT TERRITORIAL

Àmbit territorial d'aplicació

Terrens forestals confrontants amb nuclis urbans, urbanitzacions i edificacions aïllades

Descripció de l'àmbit territorial

S'han proposat les situacions d'elevada vulnerabilitat i perillositat de l'entorn. Considerant un àrea d'influència
de 30 m al voltant en l'entorn forestal que envolta les àrees urbanitzades s'ha des requereixen amb major o
menor urgència, actuacions en 336.5 ha.

Imatge 279 Sistemes de defensa front incendis. Font: MEDI XXI GSA.
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IMPLEMENTACIÓ

Instrument d'implantació

Inversió privada

Línies de subvencions

Responsable

Entitats Locals i Propietaris Particulars (execució)

Direcció general competent en matèria d'incendis forestals (incentivant)

Condicionants i Prioritat

Haurà  d'extremar-se  la  seguretat  en  el  treball  durant  l'execució  de  les  tasques,  que  es  veuran  a  més
condicionades per les dificultats d'accés donada la propietat -privada en la pràctica totalitat dels casos- dels
terrenys.

HORITZÓ DE DESENVOLUPAMENT I VIGÈNCIA

Horitzó

Urgent: 1-2 anys. Tractaments en les zones d'interfície que presenten un risc (el reflectit en el mapa de

classificació del risc. resultant de l'anàlisi precedent) alt o superior.

Curt termini: 3-6 anys. Tractaments en la resta de zones d'interfície. Manteniment de les anteriors.

Mig termini: 7-10 anys. Manteniment de les zones d'interfície.

Vigència

Periòdica

PRESSUPOST I FINANÇAMENT

Pressupost orientatiu

Varia en funció que es tracte del primer tractament amb un preu de 2,000 €/ha o el manteniment de punts ja
tractats: 1,200 €/ha

Instrument de finançament

Autofinançament i FEDER

Estimació pressupost

Sobre la base del previst anteriorment, s'estima un pressupost aproximat de 672,942 € per a la realització i de
807,530 € per al manteniment de les infraestructures perimetrals de defensa de les interfícies urbà forestals de
l'arxipèlag.

D'això el Departament competent en matèria d'incendis forestals podria fer-se càrrec de no més del 5 %, en
funció de la disponibilitat pressupostària, en les zones de més elevat risc.

SEGUIMENT

Indicador de realització

Variable Intervencions silvícoles a l'entorn de la interfície urbà forestal

Unitat  Hectàrees

Indicador de Context

Variable No definida

Unitat No definida
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6.1.2.1.3 TE-03 Criteris  Tècnics  específics  per  al  Maneig de la  Biomassa en rodals  d'Actuació Estratègica.
Suport  tècnic  i  econòmic  per  a  l'execució  d'intervencions  silvícoles  de  prevenció  en  Zones
Estratègiques d'Alt Risc d'Incendi Forestal

DESCRIPCIÓ GENERAL

Objecte

L'objectiu és la consecució d'estructures de massa amb menor grau de combustibilitat, que redueixin la intensitat
i velocitat dels incendis, minimitzant el foc de copes en el moment que es produeixi, així com millorar l'eficàcia i
seguretat de l'operatiu, facilitant les tasques d'extinció i reduint la gravetat (superfície afectada) dels incendis.

Per a això, s'haurà de disposar de referents tècnics específics adaptats a la realitat i particulars circumstàncies de
la muntanya balear, que permetin gestionar de forma eficaç el combustible amb la finalitat de minimitzar els
efectes del foc, en particular en les Zones Estratègiques d'Alt Risc d'Incendi Forestal.

Justificació i Descripció

En  determinades  zones  del  territori  balear  els  incendis  forestals  podrien  adquirir  condicions  especialment
virulentes.  En  aquestes  àrees,  la  realització  d'adequats  tractaments  silvícoles  contribuiria  a  una significativa
disminució del risc, havent d'adaptar-se convenientment aquests tractaments a les característiques particulars
de les masses forestals insulars.

Es  crearan  i  mantindran  rodals  (mòduls  d'intervenció  silvícola  segons  models  de  combustible)  amb  baixa
perillositat estructural dins de la matriu forestal optimitzant la seva ubicació en zones estratègiques de manera
que s'aconsegueixi un compromís entre el cost i la reducció de la velocitat i intensitat global de l'incendi, per a
crear patrons que dificultin la generació de dinàmiques convectives i el llançament de espurnes.

La gestió de la vegetació en aquestes Zones d'Alt Risc forestal redundarà en una disminució de la perillositat i,
per tant, del risc d'almenys una categoria i que en qualsevol cas que aquest no superi el límit considerat com
“alt”.

Es prioritzarà la seva ubicació en les grans masses forestals contínues amb elevada perillositat estructural (àrees
de defensa prioritària de nivell 1 fonamentalment) que en conjunt quedarien fora de la capacitat d'extinció de
l'operatiu terrestre.

Aquests rodals se situaran en zones sense alineació total amb els principals eixos de propagació esperables (sent
especialment  important  considerar  els  vents  dominants  en  situacions  desfavorables)  que  potenciin  la  seva
efectivitat i en zones crítiques per al desenvolupament dels incendis: nusos de barranc, vessants d'ombria o poc
il·luminades, vessants a sotavent de l'alineació dels vents dominants en les situacions més desfavorables d'estiu,
en les crestes àmplies, divisòries de conques i en zones amb canvi d'orientació de vessants...

La localització dels rodals a actuar s'ha d'establir en funció d'ordre de prioritat, sent el nivell definit en l’apartat
‘4.5 Zonificació’, criteri bàsic. El valor de l'Índex de Risc per Fragmentació, IRF (com es veurà més endavant)
dotarà de justificació quantitativa a les decisions adoptades.

Atès  que  en  tots  dos  casos  Zonificació  i  IRF,  és  el  perill  estructural  el  de  major  pes,  els  rodals  d'actuació
estratègica hauran de situar-se en aquelles zones més perilloses, això és en les quals puguin consolidar millor

l'incendi, i que coincidiran amb les de model de combustible de matoll 4, 6 i 7 molt més com existeixi colindancia
amb zones arborades amb models de combustible 8 o 9.

Altres  criteris  auxiliars  que  hauran  de  ser  tinguts  en  compte  a  l'hora  de  seleccionar  els  rodals  d'actuació
estratègica seran:

- La  dificultat  d'extinció,  creant  i  mantenint  aquests  rodals  en  aquelles  zones  que  per  resultar
particularment complexes resulten com a punts d'inflexió en les tasques de control de l'incendi. Tàlvegs,
divisòries i vessants amb pendents de més del 12% compleixen en diferent grau amb aquesta premissa.

- La facilitat de mecanització, sent òptims en aquest sentit rodals situats en zona de pendent mitjana no
massa elevades (sot al 25%) i que se situen pròximes a pistes transitables (menys de 300 m).

- El risc d'erosió. Així les zones amb baix risc d'erosió serien les més adequades.

Aquests  criteris  auxiliars  seran  els  que  determinen  l'ordre  o  prioritat  d'intervenció  en  aquelles  zones
seleccionades, això és, aquelles tessel·les del mapa forestal on predominen els models 4, 6 i 7, de tal manera que
el condicionat en les tasques d'extinció determini un primer grup d'actuació, la facilitat de mecanització un segon
grup i el baix risc d'erosió un tercer. I així:

Taula  170 Priorització de les actuacions en els rodals estratègics. Inclou la resta de rodals forestals. Font: Pla
General.
PRESENCIA GRUPS ACTUACIÓ

RODAL
PRIORITZACIÓ ACTIACIONS

1er 2n 3er Primer
1er 2n Segon
1er 3er Tercer

1er Quart
2n 3er Cinquè

2n Sext
3er Sèptim
Cap Octau

Finalment, assenyalar que es prestarà especial atenció a les àrees cremades en els últims anys (2010-2013), tant
per les necessàries tasques de restauració que requereixen com per les derivades de l'evolució de les mateixes
cap a estructures molt perilloses de cara als incendis per la forta regeneració esperada en zones concretes, no
tant a tantes altres on l'abundant presència de cabra assilvestrada dificultarà notablement el restabliment de les
masses.

En aquestes zones els criteris de gestió que es plantegen per a les diferents masses de vegetació són:

 Tractaments silvícoles en zones de risc greu per perillositat destinats a establir models de combustible 8 i
9 quan l'estació permeti la presència de masses arborades denses, i en els quals la tangència de copes
impedisca el desenvolupament excessiu de vegetació en el sòl, de manera que es maximitzen les opcions
que el foc es propagui per la fullaraca, la qual cosa implica un foc menys agressiu quant a velocitat,
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intensitat i longitud de flama. També es planteja la realització de podes per a trencar la verticalitat del
combustible:

o això  tractaments  conformaran  masses  arborades  adultes  d'espessor  complet  (FCC  >  80%)  i  amb
discontinuïtat vertical del combustible.

o Aquest espessor complet s'aconseguirà amb una densitat final adulta de 500-900 peus per hectàrea, en
funció de l'espècie i de l'estació.

o Aquesta densitat final ha d'aconseguir-se de forma gradual per a mantenir l'espessor complet durant el
creixement de l'arbrat i impedir el desenvolupament del matoll, la discontinuïtat vertical del combustible
s'ha d'obtenir separant l'estrat arbori de l’arbustiu mitjançant podes de l'arbrat i/o eliminació de l'estrat
arbustiu i de matoll de major talla i major inflamabilitat.

 Tractaments  silvícoles  en  zones  de  risc  d'incendi  greu  per  perillositat  per  a  obtenir  models  de
combustible 5 i 2 quan l'estació no permeta la presència de masses arborades denses:

o Manteniment del matoll amb una altura inferior al metre mitjançant esbrosses periòdiques.

o Alternança a mode de mosaic amb rodals de pastures, que s'obtindran mitjançant esbrosses repetitius o
mitjançant introducció de bestiar.

 En regenerats post-incendis molt densos amb espècies piròfites (coníferes procedents de regeneració
per llavor -pi blanc- i frondoses procedents de regeneració per rebrot -alzina-), es valoraren actuacions
encaminades cap a la consecució d'estructures obertes mitjançant aclarides durant l'estat de repoblat o
plançoneda grossa que donen lloc a models de propagació herbacis, en cas de no ser possible s'avaluarà
la probabilitat que tindria el foc de pujar a copes i avançar per elles, resultant en aquest cas necessari el
manteniment mitjançant podes.

o Realitzar aclarides formant faixes d’esbrossa uniforme d'1.5 m d'amplària i 2 m de separació

- En vessants amb pendent < 30%, disposar les faixes en diagonal a 45° respecte a la línia de màxima
pendent formant una quadrícula.

- Sobre aquestes faixes, en fases posteriors, es realitzaran tractaments per a selecció d'arbres i dotar de
naturalitat a l'actuació

 En desarborat -incloent àrees cremades-, es plantegen dues possibilitats: esbrosses o repoblacions, sent
necessari en tots dos casos realitzar manteniments. Per a aquests s'hauria d'avaluar el tipus de gestió a
desenvolupar,  valorant la  possibilitat  de realitzar  una gestió integral  mitjançant la  col·laboració amb
ramaders i caçadors.

A més:

 Els treballs silvícoles al costat de pistes i vials existents han de cercar densitats màximes de 50 peus/ha
(FCC = 10%) i zones buidades de vegetació arbustiva en un ample de 30 m o el que indiqui la planificació
d'incendis existent.

 Creació  de  mosaics  com a  mesura  de  prevenció  d'incendis  forestals.  Així  s'hauran  d'estructurar  els
ecosistemes forestals  en mosaic,  evitant la continuïtat en grans extensions,  superiors a 300 ha, d'un

mateix tipus de massa, amb l'objecte de modificar el ritme d'avanç d'un possible incendi i facilitar la seva
extinció. S'exceptuen aquelles formacions vegetals en què per la seva raresa en la Comunitat o per la
seva importància quant a biodiversitat o adaptació a les condicions d'estació, no sigui aconsellable reduir
la seva extensió.

 En  masses  regulars  de  pineda  s'evitarà  la  continuïtat  entre  trams  en  estat  de  plançoneda  grossa  i
perxada. S'afavorirà que aquests estiguin envoltats per masses de fustal en les quals no existisca matoll
en el sotabosc.

 En estacions d'alta capacitat es procurarà reduir els torns i els períodes de regeneració perquè les etapes
corresponents a les classes d'edat de major risc seguen més breus (plançoneda grossa i repoblat).

 Caldrà  afavorir  la  creació  de  masses  mixtes,  incloure  subpisos  de  frondoses  en  masses  regulars  de
coníferes,  especialment  si  aquestes  provenen  de  repoblació,  per  a  aconseguir  una  major  diversitat
d'oportunitats per a la regeneració natural després dels incendis.

 Es potenciaran les masses arborades d'espècies de baixa inflamabilitat (pollancres, freixes, oms, etc.) en
marges de torrents, evitant l'acumulació de matoll.

 Serà important crear zones de mosaic agroforestal en les zones d'alt risc d'incendis, en àrees tallafocs o
en zones adjacents a aquestes, i per a això:

o Es fomentarà l'agregació de cultius agrícoles o plantacions forestals com a suport a les àrees tallafocs
existents o previstes en instruments de planificació aprovats per l'organisme competent.

o Quan els  cultius agrícoles o  plantacions  forestals  al  fet  que es  destinen seguen pastures o  espècies
d'elevada inflamabilitat, mantenir esbrossada una franja perimetral de 2 m fins al terreny forestal.

o Potenciar el pasturatge controlat en les muntanyes per al control del desenvolupament del sotabosc i
reducció del combustible mitjançant elevades càrregues ramaderes durant breus períodes de temps.

ÀMBIT TERRITORIAL

Àmbit territorial d'aplicació

Terrens Forestals

Descripció de l'àmbit territorial

Zones Estratègiques d'Alt Risc d'Incendi Forestal
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Imatge 280 Rodals d’actuació estratègica. Font: MEDI XXI GSA.

Citar que si bé la major part dels rodals d'actuació estratègica es situen en terrenys de propietat particular, les
muntanyes d'utilitat pública 13 (Son Fortuny) i 24 (Són Tries) semblen indicats per a la realització de tractaments
de modificació del combustible.

IMPLEMENTACIÓ

Instrument d'implantació

Directrius i recomanacions

Responsable

Direcció general competent en matèria d'incendis forestals

Condicionants i Prioritat

S'estableixen set nivells de prioritat en funció de la justificació anterior.

HORITZÓ DE DESENVOLUPAMENT I VIGÈNCIA

Horitzó

Curt termini: 3-6 anys

Vigència

Puntual

PRESSUPOST I FINANÇAMENT

Pressupost orientatiu

Elaboració per personal tècnic de l'administració forestal balear

Instrument de finançament

Pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Estimació pressupost

60.000 €

SEGUIMENT

Indicador de realització

Variable Mòduls d'intervenció silvícola segons models de combustible adaptats a la realitat i

circumstàncies de la muntanya balear

Unitat Document tècnic

Indicador de Context

Variable No definida
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Unitat No definida
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6.1.2.1.4 TE-04 Tallafocs Humits recolzats sobre tractaments perimetrals

DESCRIPCIÓ GENERAL

Objecte

Incorporació de Sistemes de Defensa Activa davant els incendis forestals en zones amb tractament perimetral de
la vegetació. 

Justificació i Descripció

Els tractaments lineals de defensa davant els incendis com són les faixes perimetrals vora les urbanitzacions o
infraestructures, o els tallafocs o les faixes auxiliars recolzades en vials resulten a vegades limitats o ineficaços
davant els nous escenaris d’incendis forestals. És per aquest motiu, juntament amb la millora de la seguretat de
l’operatiu d’extinció, pel que s’han dissenyat els denominats tallafocs humits, és a dir, una xarxa hidràulica capaç
d’humectar grans superfícies de vegetació retardant la seva ignició i dificultant l’avanç i propagació del foc. 

Aquests  Sistemes  de  Defensa  Activa  davant  els  incendis  forestals  estan  dissenyats  per  a  recolzar  àrees
perimetrals o àrees de defensa amb baixa càrrega de combustible permetent crear barreres humides prèvies a
l’impacte  de  l’incendi  o  en  períodes  o  moments  planejats,  com poden ser  els  períodes  d’alt  risc  d’incendi
forestal. De igual manera aquests sistemes hidràulics es poden emprar en zones on la dificultat o el cost del
tractament resulta inviable, com per exemple zones amb elevada pendent. L'alt valor ambiental que presenta el
Paratge Natural de la Serra de Tramuntana limita les actuacions a executar pel que respecta a la modificació de la
vegetació o aquelles on l’accés dels mitjans es complicat o lent, com l’illa de sa Dragonera. Aquest factor limitant,
motiva a plantejar alternatives orientades a dificultar l’avanç del foc, com per exemple la modificació de les
condicions d'humitat de la vegetació mitjançant la instal·lació de línies fixes de defensa davant els incendis.

 

Imatge 281 Sistemes de defensa davant els incendis. Font: MEDI XXI GSA.

La disposició dels hidrants ha de permetre l'accés a ells per part dels vehicles autobomba i han de constar de
ràcords tipus Barcelona de 70 mm de diàmetre, amb una distància màxima de 200 m entre ells.  A més, la

instal·lació ha d'assegurar un cabal mínim d'1.000 l/min i una pressió compresa entre 4 i 6 kg/cm 2. La funció
d'aquest sistema seria la d'humitejar la vegetació perimetral dotant d'un major temps de reacció als efectius
d'extinció en cas d'incendi. 

ÀMBIT TERRITORIAL

Àmbit territorial d'aplicació

Comarcal

Descripció de l'àmbit territorial

Zones d’interfície urbana forestal

IMPLEMENTACIÓ

Instrument d'implantació

Inversió privada

Línies de subvencions

Responsable

Entitats Locals i Propietaris Particulars (execució)

Direcció General competent en matèria d'incendis forestals (incentivant)

Condicionants i Prioritat

Correspondrà  als  respectius  plans  d'autoprotecció  d'urbanitzacions  el  disseny  i  implementació  d'aquestes
mesures proposades. Haurà d'extremar-se la seguretat en el treball  durant l'execució de les tasques, que es
veuran a més condicionades per les dificultats d'accés donada la propietat (privada en la pràctica totalitat dels
casos) dels terrenys.

Requereix de:

1. Redacció de projecte: La redacció d'un projecte específic per a determinar tots els possibles subministraments
d'aigua així com el traçat de la línia, les seues dimensions i la ubicació dels punts d'aigua en funció de punts
crítics i nodes de propagació en la parteix sud de la carretera. 

2. Treballs silvícoles: Creació duna franja de discontinuïtat cap amunt i cap avall de la via de comunicació (10
metres a cada costat)

3. Infraestructura hidràulica. Instal·lació d'hidrants cada 100 metres per a poder subministrar aigua al sistema
hidràulic portàtil o a qualsevol unitat que ho requereixi en cas de necessitat durant un incendi forestal. En àrees
d'alt risc (zones d'IUF) es recomana la instal·lació d'infraestructura de caràcter permanent i domotitzada. 

4. Formació del personal professional i de la ciutadania en matèria del maneig concret del sistema una vegada
instal·lat. Aportació de formació a les agrupacions locals de protecció civil per al seu maneig inicial mentre arribii
l'ajuda exterior.

HORITZÓ DE DESENVOLUPAMENT I VIGÈNCIA
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Horitzó

Mig termini: 7-10 anys. 

Vigència

Periòdica

PRESSUPOST I FINANÇAMENT

Pressupost orientatiu

Els monitors portàtils des de 3.000€ per aspersor segons infraestructura ja executades. El projecte d'execució:
10.000€ per instal·lació. Cost d'una instal·lació domotitzada tipus permanent amb 15 monitors cobrint 1,5km:
600.000€

Instrument de finançament

Fons del Govern de les Illes Balears i Finançament privat

Estimació pressupost

Sense determinar

SEGUIMENT

Indicador de realització

Variable Sistemes de Defensa Activa 

Unitat  Nre. Sistemes de Defensa

Indicador de Context

Variable No definida

Unitat No definida
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6.1.2.1.5 TE-05  Directrius  de  Maneig  i  Conservació  de  la  vegetació  interior  de  les  parcel·les  forestals
urbanitzades  

DESCRIPCIÓ GENERAL

Objecte

Creació d’una Directiu de maneig i conservació de la vegetació interna de les parcel·les forestals urbanitzades 

Justificació i Descripció

Es  proposa  la  redacció  d’unes  directrius  específiques  de  maneig  i  gestió  preventiva  de  la  vegetació  en  les
parcel·les urbanitzades legalment o no, situades en terreny forestal i en franja d'afecció de 100 metres al voltant.

Les dites directrius augmentarien molt la seva efectivitat regularitzant-les normativament a través d'ordenances
municipals.

Igual que en el cas anteriorment comentat de maneig i conservació de parcel·les forestals privades, es tractaria
de redactar un únic document i promoure la seva divulgació a totes les persones interessades durant tota la
vigència del Pla de Defensa. 

Algunes de les directrius generals de maneig i gestió preventiva de la vegetació interior es citen a continuació:

 Actuació sobre l'estrat arbustiu: Reducció de la cobertura fins a un màxim d'un 10 % de FCC. 

 Actuació sobre l'estrat arbori: 

o La fracció de cabuda coberta de l'arbrat serà menor del 40 % (tenint en compte la superfície total
de la parcel·la). 

o L'arbrat restant es podarà fins a 2/3 de la seva altura o un màxim de 3 metres. 

En tot cas, la FCC de l'estrat arbustiu i de l'arbori no podrà superar el 40 %. S'evitarà el contacte de la vegetació
amb les edificacions,  establint-se com a mesura general  una distància de 3 metres entre les branques i  les
construccions.  S'evitarà l'acumulació  de residus o material  combustible (llenyes,  restes de jardineria,  etc.)  a
l'interior de la zona urbanitzada, en tot cas se situarà en zones protegides davant un eventual incendi.

Imatge 282 Tractament sobre la vegetació interior de les parcel·les privades en nuclis en terreny forestal. Font:
MEDI XXI GSA.

ÀMBIT TERRITORIAL

Àmbit territorial d'aplicació

Comarcal

Descripció de l'àmbit territorial

Nuclis poblacionals dins de zona forestal o a menys de 100 metres d’aquesta

IMPLEMENTACIÓ

Instrument d'implantació

Inversió privada

Línies de subvencions

Responsable

Entitats Locals i Propietaris Particulars (execució)

Direcció General competent en matèria d'incendis forestals (incentivant)

Condicionants i Prioritat

Correspondrà  als  respectius  plans  d'autoprotecció  d'urbanitzacions  el  disseny  i  implementació  d'aquestes
mesures proposades. Haurà d'extremar-se la seguretat en el treball  durant l'execució de les tasques, que es
veuran a més condicionades per les dificultats d'accés donada la propietat (privada en la pràctica totalitat dels
casos) dels terrenys.

HORITZÓ DE DESENVOLUPAMENT I VIGÈNCIA

Horitzó

Urgent: 1-2 anys. 

Vigència

Periòdica

PRESSUPOST I FINANÇAMENT

Pressupost orientatiu

Sense determinar

Instrument de finançament

Fons del Govern de les Illes Balears i Finançament privat

Estimació pressupost

Sense determinar
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SEGUIMENT

Indicador de realització

Variable No definida

Unitat No definida

Indicador de Context

Variable No definida

Unitat No definida
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6.1.2.1.6 TE-06 Cartografia d’Interfície Urbana Forestal (WUI)

DESCRIPCIÓ GENERAL

Objecte

Cartografia i caracterització de la Interfície urbana-forestal

Justificació i Descripció

No cal enumerar els nombrosos avantatges que suposa disposar d’una bona base cartografia, especialment dels
elements dels paisatge urbà-forestal que són a la vegada els més vulnerables, i dels que menys dades es compta
per a la seva correcta caracterització.

Per això, es considera necessari, en un primer pas reconèixer oficialment la interfície urbana-forestal (IUF o WUI,
per les seues sigles en anglès), com un ús del sòl en si mateix i que aquest aparegui en la cartografia oficial
(cadastre, etc.), sobre la qual poder establir tant regulacions com a protocols i mètodes de gestió de forma prèvia
a l'incendi. 

D’altra  banda,  es  proposa  la  necessitat  d’establir  una  única  terminologia  per  als  espais  d'Interfície  Urbana
Forestal de tota la Comarca, per a tal fi, es proposa la utilització de les claus publicades pel Ministeri de Medi
Ambient. 

Per últim, i no menys necessari, es proposa l'elaboració d'una cartografia de l'habitabilitat de la forest basada en
criteris  de  potencialitat  del  territori  al  desenvolupament  d'incendis,  vulnerabilitat,  capacitat  de  resposta  de
defensa així com existència d'infraestructura, recursos i plans d'autoprotecció. 

Imatge 283 Exemple de cartografia de IUF. Pre-triatge d'habitatges mitjançant un codi de colors senzill en funció
de la vulnerabilitat, exposició al risc etcètera. Aquest tipus de cartografia permet discriminar accions preventives
(on gastar els recursos disponibles) i operacions de defensa (quines cases van a cremar, quins se salvaran per si
mateixes...) d'acord amb una valoració objectiva del risc. Font: Caballero, 2014. Consorci SIDEINFO.

ÀMBIT TERRITORIAL

Àmbit territorial d'aplicació

Insular/Comarcal

Descripció de l'àmbit territorial

Nuclis de població i vivendes aïllades 

IMPLEMENTACIÓ

Instrument d'implantació

Inversió administració

Responsable

Direcció general competent en matèria d'incendis forestals

Condicionants i Prioritat

No aplica

HORITZÓ DE DESENVOLUPAMENT I VIGÈNCIA

Horitzó

Urgent: 1-2 anys. 

Vigència

Indefinida

PRESSUPOST I FINANÇAMENT

Pressupost orientatiu

15,000€

Instrument de finançament

Pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Estimació pressupost

15,000€

SEGUIMENT

Indicador de realització

Variable Cartografia de la interfície urbana forestal 

Unitat  Document cartogràfic 

Indicador de Context

Variable No definida
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Unitat No definida

6.1.2.1.7 TE-07 Creació de mosaics agroforestals  mitjançant  la recuperació de cultius com a àrees tallafocs
realitzant  conveni  amb  ramaders  per  al  manteniment  de  zones  de  baixa  combustibilitat  i  punts
estratègics 

DESCRIPCIÓ GENERAL

Objecte

Fomentar la creació de mosaics agroforestals com a eina de control de la perillositat dels incendis, mitjançant la
recuperació  de  zones de cultiu abandonades (RA)  o  el  manteniment  mitjançant  ramaderia  (MR).  Cabent  la
possibilitat  d’altres  tractaments  silvícoles  com  les  cremes  prescrites  o  esbrosses,  o  altres  mètodes  de
recuperació/aprofitament, com les sembres per a caçadors o la recuperació de marjades.

Justificació i Descripció

Els cultius tradicionals són usos del territori d'important valor històric, cultural, paisatgístic i fins i tot ambiental, a
més de la seva potencial rendibilitat econòmica. Però la realitat és que bona part d'aquesta superfície ha sigut
abandonada al llarg de les últimes dècades, per la qual cosa des de diferents perspectives i administracions pot
treballar-se en una línia comuna que estiga dirigida a la seva recuperació.

En l'àmbit d'aplicació d'un pla de defensa davant els incendis forestals, la base sobre la qual s'assenta aquesta
proposta és la creació d'un mosaic de diferents estructures de vegetació. Això pot provocar discontinuïtats que,
ben establides, frenen l'avanç del foc. Actualment, existeix molta superfície anteriorment agrícola que es troba
abandonada i es troba embolicada en les primeres fases de la dinàmica natural. En aquestes fases, l'evolució de
la vegetació és ràpida desenvolupant cada vegada unes estructures més perilloses davant el foc.

Per això, la recuperació d'algunes parcel·les agrícoles suposaria la fragmentació del combustible i una disminució
del perill d'incendi, a més de suposar un punt estratègic per a realitzar tasques d'extinció i ancorar actuacions de
compartimentació. De fet,  molts  d'aquests espais  es troben en fons de vall,  llocs crítics per a la propagació
d'incendis d'evolució topogràfica.

A  més,  es  posaria  en  valor  una  superfície  actualment  infrautilitzada  i  s'eliminarien  costos  de  realització  i
manteniment de tasques preventives tradicionals i la necessitat d'efectuar actuacions agressives en els paisatges.

Com s'ha indicat la recuperació d'aquests cultius és un aspecte estructural del territori que involucra directament
a diversos agents. Els propietaris de les parcel·les abandonades han de trobar un element de motivació que
permeta la tornada a una situació anàloga a la qual existia prèviament a l'abandó.

D'una banda, la tramitació administrativa per al canvi d'ús, ha de ser ràpida, senzilla i eficaç. Per un altre ha de
trobar  una  certa  rendibilitat  econòmica  que  pot  estar  basada  en  subvencions,  però  que  idealment  ha  de
fonamentar-se en la pròpia rendibilitat de la producció, perquè la seva persistència en el temps sigui factible.
Així:

- l'obtenció de certificats o marques de qualitat que puguin donar un valor afegit a l'activitat,

- l'associacionisme o la implantació de models de gestió conjunta del territori (banc de terres, custòdia del
territori...) que puguin abaratir costos,

- la potenciació de nous cultius més productius o rendibles,

- la professionalització i formació del sector que millore les tècniques i augmenti rendiments,

- la millora del comerç de proximitat per a evitar costos intermedis, o

- la realització de campanyes de difusió que posen en mercat els productes poden ser eixos sobre els quals
assentar una política de desenvolupament rural dirigida per fi que persegueix aquesta acció.

ÀMBIT TERRITORIAL

Àmbit territorial d'aplicació

Cultius agrícoles abandonats

Descripció de l'àmbit territorial

Parcel·les  de tradició  agrícola  que puguin  ser  recuperades servint  d'eina  per  a disminució del  risc  d'incendi
forestal.
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Imatge 284 Zones agroforestals recuperables. Font: MEDI XXI GSA.

IMPLEMENTACIÓ

Instrument d'implantació

Col·laboració interadministrativa

Responsable

Govern dels Illes Balears

Ajuntaments

Propietaris

Condicionants i Prioritat

La necessitat de despertar interès en propietaris i  d'alinear adreces entre diferents organismes autonòmics i
locals pot dificultar el seu inici.

La prioritat de recuperació des de la perspectiva d'aquest pla ha de realitzar-se en funció del nivell de risc aportat
per la cartografia de zonificació i de les zones d'alt risc.

HORITZÓ DE DESENVOLUPAMENT I VIGÈNCIA

Horitzó

Urgent: 1-2 anys. Activar els contactes entre agents per a desenvolupar les línies estratègiques d'actuació

Curt termini: 3-6 anys. Començar la implementació en el terreny de les accions establides que repercuteixin en la
recuperació de superfície agrícola.

Mig termini: 7-10 anys. Continuar amb la implementació en el terreny de les accions establides que repercuteixin
en la recuperació de superfície agrícola.

Vigència

Periòdica

PRESSUPOST I FINANÇAMENT

Pressupost orientatiu

200.000 €

Instrument de finançament

Pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (personal de l'Administració Autonòmica)

Pressupostos municipals (personal dels Ajuntaments

Iniciativa particular (propietaris)

Estimació pressupost

200.000 €

SEGUIMENT

Indicador de realització

Variable Recuperació de superfície agrícola

Unitat Nombre d'hectàrees recuperades

Indicador de Context

Variable No definida

Unitat No definida
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6.1.2.1.8 TE-08 Inventari de terrenys agrícoles abandonats

DESCRIPCIÓ GENERAL

Objecte

Inventariar les parcel·les agrícoles abandonades o en procés de degradació/reforestació. 

Justificació i Descripció

Seguint amb la mesura anterior: “TE-07 Creació de mosaics agroforestals mitjançant la recuperació de cultius
com a àrees tallafocs realitzant conveni amb ramaders per al manteniment de zones de baixa combustibilitat i
punts estratègics”) es proposa la realització d'un inventari cadastral de zones/parcel·les agrícoles abandonades,
especialment les limítrofes als nuclis de població, ja que aquestes suposen un possible focus d'inici i propagació
d'incendis forestals. 

Sobre la base d'aquest inventari es proposa la redacció i execució d'un projecte que contingui accions concretes
sobre  aquestes  parcel·les  a  fi  de  reduir  la  seva  inflamabilitat.  L'inventari  haurà  d'actualitzar-se  de  manera
periòdica durant la vigència total del Pla. Una vegada identificades aquestes parcel·les caldrà fomentar la seva
recuperació mitjançant convenis de col·laboració entre propietaris i usuaris interessats. 

ÀMBIT TERRITORIAL

Àmbit territorial d'aplicació

Comarcal

Descripció de l'àmbit territorial

Zones agrícoles i zones estratègiques de gestió 

IMPLEMENTACIÓ

Instrument d'implantació

Col·laboració interadministrativa

Responsable

Govern dels Illes Balears

Ajuntaments

Propietaris

Condicionants i Prioritat

La necessitat de despertar interès en propietaris i  d'alinear adreces entre diferents organismes autonòmics i
locals pot dificultar el seu inici.

HORITZÓ DE DESENVOLUPAMENT I VIGÈNCIA

Horitzó

Curt termini: 3-6 anys. 

Vigència

Periòdica

PRESSUPOST I FINANÇAMENT

Pressupost orientatiu

Sense determinar

Instrument de finançament

Pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (personal de l'Administració Autonòmica)

Pressupostos municipals (personal dels Ajuntaments)

Iniciativa particular (propietaris)

Estimació pressupost

Sense determinar

SEGUIMENT

Indicador de realització

Variable Hectàrees inventariades

Unitat % inventariat

Indicador de Context

Variable No definida

Unitat No definida
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6.1.2.1.9 TE-09 Establiment de convenis en Bancals Estratègics per a la seva recuperació

DESCRIPCIÓ GENERAL

Objecte

Localitzar  les  zones  crítiques  amb  presència  de  bancals  abandonats  és  un  dels  primers  passos  per  establir
estratègies de recuperació i reducció de zones crítiques. El següent pas suposa la seva recuperació, per tal fi es
proposa la creació d’un ‘Banc de terres’ o de bancals, per tal que els propietaris s’adherisquen i incloguin les
seves parcel·les abandonades per tal que altres propietaris puguen treure’ls rendibilitat o la pròpia administració
pugui rehabilitar-los amb cost cero per al propietari.

Justificació i Descripció

A fi de facilitar l'aplicació del paquet de mesures destinades a la identificació i recuperació de zones agrícoles
(“TE-07 Creació de mosaics agroforestals mitjançant la recuperació de cultius com a àrees tallafocs o realitzant
conveni amb ramaders per al manteniment de zones de baixa combustibilitat i punts estratègics” i “TE-08
Inventari de terrenys agrícoles abandonats”), es proposa l'adopció d'acords i/o convenis entre l'Ajuntament i els
propietaris de les parcel·les catalogades com a crítiques o estratègiques. Un dels possibles acords legals entre
propietari- administració, o propietari-propietari, pot ser la creació d’un banc d’aquest terrenys abandonats per
tal que sigui un segon actor qui pugui aprofitar els beneficis de les terres amb la seva recuperació, o bé, la pròpia
administració per tal de recuperar aquelles zones estratègiques de cara als incendis forestals.

ÀMBIT TERRITORIAL

Àmbit territorial d'aplicació

Comarcal/Local

Descripció de l'àmbit territorial

Zones agrícoles i zones estratègiques de gestió 

IMPLEMENTACIÓ

Instrument d'implantació

Col·laboració interadministrativa

Responsable

Govern dels Illes Balears

Ajuntaments

Propietaris

Condicionants i Prioritat

La necessitat de despertar interès en propietaris i  d'alinear adreces entre diferents organismes autonòmics i
locals pot dificultar el seu inici.

HORITZÓ DE DESENVOLUPAMENT I VIGÈNCIA

Horitzó

Mig termini: 7-10 anys. 

Vigència

Periòdica

PRESSUPOST I FINANÇAMENT

Pressupost orientatiu

Sense determinar

Instrument de finançament

Pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (personal de l'Administració Autonòmica)

Pressupostos municipals (personal dels Ajuntaments)

Iniciativa particular (propietaris)

Estimació pressupost

Sense determinar

SEGUIMENT

Indicador de realització

Variable Convenis amb propietaris

Unitat Nre. de convenis

Nre. de bancals recuperats

Indicador de Context

Variable No definida

Unitat No definida
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6.1.2.1.10 TE-10 Àrees de Baixa Càrrega de Combustible al voltant dels habitatges aïllats 

DESCRIPCIÓ GENERAL

Objecte

Realització de àrees de baixa continuïtat de vegetació en habitatges aïllats.

Justificació i Descripció

El  risc  de  les  cases  aïllades  quant  a  deslocalització  de  la  vivenda,  dificultat  per  entrar  i  sortir  dels  mitjans
d’intervenció o l’impacte directe del foc, són uns dels perills que presenta aquest tipus d’edificació. Per aquest
motiu, la prevenció i millora del voltant de la mateixa és fonamental per a minimitzar les conseqüències, per això
es disposen algunes directrius complementaries a les ja esmentades en la mesura: “TE-04 Directrius de maneig i
gestió preventiva de la  vegetació  interior  en les  parcel·les forestals  urbanitzades”.  Algunes de les directrius
generals de maneig i gestió preventiva de la vegetació interior en edificacions aïllades es citen a continuació:

 Franja perimetral

o Amb pendent de fins al 30%

L’amplària mínima de la franja perimetral de protecció serà de 25 metres, més 5 m de camí perimetral
(via o pista) transitable amb vehicle. En el seu defecte, 30 metres de franja perimetral de protecció amb
al menys 5 metres (el més pròxim a l’edificació) desbrossant fins a sòl mineral 

o Pendent superior al 30%

L’amplària de la franja perimetral de protecció augmentarà fins un mínim de 50 metres, o de 45 metres
més un vial perimetral de 5 metres d’amplària.

Imatge 285 Exemple de tractaments de la vegetació al voltat dels habitatges aïllats. Font: Medi XXI GSA.

 Vegetació

o 10 metres lliures d’arbres al voltant de la vivenda, els existents es podaran fins a 2/3 de la seva
altura o un mínim de 3 metres.

o No acumular materials, productes i objectes inflamables prop de portes i finestres.

o Evitar plantes que s’assequen amb facilitat, incorporar espècies adaptades al foc, i tenir la gespa
en bon estat i condicions d’humitat.

o Eliminar branques damunt de la vivenda i restes d’acícules en teulades i canalons. 

o Evitat barreres de vegetació inflamables (tanques), canyissos...   

 Construccions i noves construccions

o Emprar materials resistents al foc. Evitar materials sintètics (policarbonats, metacrilats, PVC...)

o Col·locar depòsits combustibles en zones desproveïdes de vegetació. Preferiblement protegits i/
o enterrats. 

o Condicionar vials d’accés a la vivenda per a l’entrada i maniobra de vehicles d’extinció.

 Altres recomanacions 

o Mantenir reserves d’aigua disponibles per a l’ús en emergències (basses, piscines, depòsits...)

o Intentar  disposar  d’una  motobomba  no  elèctrica,  sistema  d’aspersió  i  boques  de  reg
normalitzades.

o Separar mobiliari exterior de la vivenda

ÀMBIT TERRITORIAL

Àmbit territorial d'aplicació

Comarcal/Local

Descripció de l'àmbit territorial

Puntual. Cases aïllades i vivendes situades en zones d’alt risc d’incendi forestal.

IMPLEMENTACIÓ

Instrument d'implantació

Inversió privada

Línies de subvencions

Responsable

Entitats Locals i Propietaris Particulars (execució)

Direcció General competent en matèria d'incendis forestals (incentivant)

Condicionants i Prioritat

Correspondrà  als  propietaris  i  als  seus  respectius  plans  d'autoprotecció  d'urbanitzacions  el  disseny  i
implementació d'aquestes mesures proposades.
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HORITZÓ DE DESENVOLUPAMENT I VIGÈNCIA

Horitzó

Urgent: 1-2 anys. 

Curt termini: 3-6 anys.

Mig termini: 7-10 anys. 

Vigència

Periòdica

PRESSUPOST I FINANÇAMENT

Pressupost orientatiu

Sense determinar

Instrument de finançament

Fons del Govern de les Illes Balears i Finançament privat

Estimació pressupost

Sense determinar

SEGUIMENT

Indicador de realització

Variable No definida

Unitat No definida

Indicador de Context

Variable No definida

Unitat No definida
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6.1.2.1.11 TE-11 Tractaments de la vegetació interior 

DESCRIPCIÓ GENERAL

Objecte

Tractaments de la vegetació interior als nuclis poblacionals i les urbanitzacions en terreny forestal i en la seva
zona d’influència.

Justificació i Descripció

D’acord  amb  les  directrius  específiques  de  maneig  i  gestió  preventiva  de  la  vegetació  en  les  parcel·les
urbanitzades  legalment  o  no,  situades  en  terreny  forestal  i  en  franja  d'afecció  de  100  metres  al  voltant,
esmentades  en  la  mesura  “TE-05  Directrius  de  maneig  i  gestió  preventiva  de la  vegetació  interior  en  les
parcel·les forestals urbanitzades”. Es realitzaran les següents actuacions: 

Sobre l'estrat arbustiu:

- Es reduirà la cobertura fins a un màxim d'un 10 % de fracció de cabuda coberta.

Sobre l'estrat arbori:

- La fracció de cabuda coberta de l'arbrat serà menor del 40% (tenint en compte la superfície total de la
parcel·la).

- L'arbrat restant es podarà fins a 2/3 de la seva altura o un màxim de 3 metres.

- En tot cas, la fracció de cabuda coberta de l'estrat arbustiu i de l'arbori no podrà superar el 40%. S'evitarà
el contacte de la vegetació amb les edificacions, establint-se com a mesura general una distància de 3
metres entre les branques i les construccions. 

Així mateix es promourà la no acumulació de residus o material combustible (llenyes, restes de jardineria, etc.) a
l'interior  de la  zona urbanitzada, restringint-se en tot  cas a ubicacions específiques com a zones protegides
davant un eventual incendi. A més s'haurà de realitzar un manteniment periòdic amb la finalitat de mantenir la
parcel·la sota els paràmetres de preventius indicats.

ÀMBIT TERRITORIAL

Àmbit territorial d'aplicació

Comarcal

Descripció de l'àmbit territorial

Nuclis poblacionals dins de zona forestal o a menys de 100 metres d’aquesta

IMPLEMENTACIÓ

Instrument d'implantació

Inversió privada

Línies de subvencions

Responsable

Entitats Locals i Propietaris Particulars (execució)

Direcció General competent en matèria d'incendis forestals (incentivant)

Condicionants i Prioritat

Correspondrà  als  respectius  plans  d'autoprotecció  d'urbanitzacions  el  disseny  i  implementació  d'aquestes
mesures proposades. Haurà d'extremar-se la seguretat en el treball  durant l'execució de les tasques, que es
veuran a més condicionades per les dificultats d'accés donada la propietat (privada en la pràctica totalitat dels
casos) dels terrenys.

HORITZÓ DE DESENVOLUPAMENT I VIGÈNCIA

Horitzó

Urgent: 1-2 anys. 

Vigència

Periòdica

PRESSUPOST I FINANÇAMENT

Pressupost orientatiu

Sense determinar

Instrument de finançament

Fons del Govern de les Illes Balears i Finançament privat

Estimació pressupost

Sense determinar

SEGUIMENT

Indicador de realització

Variable No definida

Unitat No definida

Indicador de Context

Variable No definida

Unitat No definida
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6.1.2.1.12 TE-12 Limitació de les activitats lúdic-festives en zones de risc

DESCRIPCIÓ GENERAL

Objecte

Generar una Directriu per tal de limitar les activitats lúdic-festives en zones de risc.

Justificació i Descripció

Els  incendis  conseqüència  del  llançament  de  focs  artificials  són  una  de  les  causes  més  comuns  entre  les
negligències  causades  pel  ser  humà,  el  seu  ús  en  terrenys  forestals  o  a  menys  de  500  metres  d’aquest,
especialment en zones d’alt risc d’incendi, pot provocar la ignició de focs i la seva corresponent afecció a la
massa forestal. És per aquest motiu que les activitats lúdic-festives, especialment les relacionades amb l’ús del
foc com poden ser el llançament de focs artificials o fogueres han de ser considerades en Directrius locals o
comarcals de cara la prevenció dels incendis forestals. En concret les que poden augmentar el risc d’ignició en
zones d’alt risc d’incendi. 

Per  tant,  l’elaboració  d’una  Directriu  que  catalogui,  limiti  o  restringeixi,  en  cas  de  ser  necessari,  aquestes
activitats lúdic-festives en zones d’alt risc d’incendi, zones forestals o a menys de 500 metres, o en períodes de
ric d’incendi elevat, com a mesura preventiva.

 ÀMBIT TERRITORIAL

Àmbit territorial d'aplicació

Comarcal/Local

Descripció de l'àmbit territorial

Zones d’alt risc d’incendi, zones forestals o a menys de 500 metres d’aquestes, o períodes de ric d’incendi elevat.
IMPLEMENTACIÓ

Instrument d'implantació

Inversió administració

Responsable

Direcció General competent en matèria d'incendis forestals

Condicionants i Prioritat

No aplica

HORITZÓ DE DESENVOLUPAMENT I VIGÈNCIA

Horitzó

Curt termini: 3-6 anys

Vigència

Puntual

PRESSUPOST I FINANÇAMENT

Pressupost orientatiu

Sense determinar

Instrument de finançament

Pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Estimació pressupost

Sense determinar

SEGUIMENT

Indicador de realització

Variable No definida

Unitat No definida

Indicador de Context

Variable No definida

Unitat No definida
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6.1.2.1.13 TE-13 Manteniment de les zones recreatives

DESCRIPCIÓ GENERAL

Objecte

Gestió de les zones recreatives

Justificació i Descripció

Els espais recreatius o àrees recreatives són instal·lacions públiques per a l’ús recreatiu dels espais naturals.
Aquestes zones accessibles disposen d'una sèrie d'equipaments com a fogons,  taules,  bancs de fusta o jocs
infantils que permeten als usuaris realitzar estades de curta durada sense pernoctar en el lloc i realitzar activitats
d'esbarjo a l'aire lliure. 

Com cal esperar en aquests punts on la interacció entre naturalesa i  accions antròpiques és elevada, el risc
d’ignició d’un incendi es alt. Al mateix temps, la pròpia presencia humana suposa una vulnerabilitat per a la
mateixa en cas de produir-se una emergència com és el cas dels incendis forestals. És per aquest motiu que
aquestes zones d’oci deuran tenir un correcte manteniment de cara a la prevenció dels incendis forestals i a la
possible afecció pels mateixos. 

És  sol·licita  una  adequada  planificació  i  manteniment  d’aquestes  àrees  d’ús  recreatiu,  d’acord  als  següents
criteris generals:

 Delimitació

o No s'empraran tanques metàl·liques o tancaments artificials que donin lloc a una pantalla contínua o
afecten negativament a l'estètica del paisatge.

o Es proposa utilitzar:  Murets de pedra discontinus, tanca de fusta rústic discontinu o fites de formigó.

 Aparcaments

o La zona d'aparcament estarà desproveïda de qualsevol tipus de vegetació herbàcia o arbustiva.

 Tractament de la vegetació interna i manteniments periòdics

o Desbrossament  parcial  del  matoll,  per  a  evitar  la  continuïtat  del  combustible.  Es  considerarà  el
manteniment  d'aquelles  espècies  de  menor  inflamabilitat  (segons  les  classificacions  de  l'INIA  i  de
l'INRA).

o Es conservaran els arbres millor conformats i dominants.

o L'arbrat es podarà fins als 2/3 de l'altura total, fins a un màxim de 3 metres.

o S'evitarà l'existència d’espècies del gènere Populus femella pel risc d'inici  d'incendis que genera les
seues llavors.

o Les cobertes hauran de mantenir-se netes.

 Tractament de la vegetació perimetral i manteniments periòdics

o S'assegurarà  la  discontinuïtat  del  combustible  entre  l'àrea  recreativa  i  la  zona  forestal  mitjançant
l'existència d'una discontinuïtat natural o bé mitjançant la creació d'aquesta (àrea tallafocs) en cas de
ser necessària. Aquesta discontinuïtat serà de com a mínim 25 metres.

 Característiques constructives de barbacoes/paellers i entorn

o Preferentment  s'orientaran  de  manera  que  el  costat  obert  quedi  orientat  cap  als  vents  menys
desfavorables del lloc, perquè el risc de fuita de paveses sigui mínim.

o Les  sortides  de  fums  estaran  cobertes  d'una  xarxa  mataespurnes  de  material  no  inflamable  amb
obertura de 0,5 cm. de costat com a màxim. En cas que les sortides de fums siguen xemeneies han de
tenir caperutxa mataespurnes, a més de la xarxa mataespurnes. La xarxa mataespurnes es situarà en la
zona de sortida de fums (al final de la xemeneia o similar).

o S'eliminaran les branques que dominin l'edifici o s'acostin a menys de 3 metres de sortida de fums.

o El radi d'actuació al voltant de les edificacions serà de 3 metres com a mínim. En aquest radi s'eliminarà
tota la vegetació inflamable. Si per raons estètiques i d'erosió és preferible no deixar el sòl nu es podran
deixar  arbres  aïllats,  arbustos  ornamentals  i  vegetació  rastrera  verda,  sempre  que  no  puguin
transmetre ràpidament el foc. S'ha de tallar l'herba seca.

Imatge 286 Infraestructures recreatives. Font: Normes Tècniques, Instruccions i Guies GVA.
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 Cartells i senyalització

o Es recomana (per a facilitar la seva clausura pels membres del Pla de Vigilància els dies d'alerta 3)
col·locar en els paellers uns sistemes de tancament, que podrà consistir en unes cadenes o barres de
plàstic  o  metall  que  juntament  amb  uns  cadenats  de  clau  única  serviran  per  a  tancar  aquestes
instal·lacions en cas necessari; en aquesta estructura es col·locarà una placa on s'indique el motiu del
tancament: “Tancat per risc d'incendi forestal”.

o En el cartell s'inclourà la zona en la qual es troba aquest paeller a fi de que la informació proporcionada
via telefònica sigui comprensible.

o Es col·locarà un cartell amb les normes d'ús a complir en la utilització de paellers.

 Característiques constructives de punts d’aigua

o En cas de ser tècnicament viable es considerarà la possibilitat  de la instal·lació d'hidrants o bé d'un
dipòsit per a extinció d'incendis forestals; aquests han de complir les característiques especificades per a
punts d'aigua i hidrants per a l'extinció d'incendis forestals

o Es pot eximir de la instal·lació de punts d'aigua a qualsevol àrea d'esbarjo que estigui situada a menys de
2.5 km en línia recta d'un dipòsit assequible per a la càrrega dels helicòpters d'extinció, o a menys de 7.5
minuts de viatge en camió autobomba des de l'hidrant o dipòsit en el qual pugui carregar aigua una
autobomba de capacitat tipus (3.5 m3 ).

o La capacitat d'hidrant o dipòsit ha de ser la suficient per a realitzar dues càrregues en un temps raonable
(que tingui disponibles uns 7 m3 com a mínim, o que tinga apilats 3.5 m3 i pugui proporcionar els 3.5 m3

per a la segona càrrega en mitja hora).

 Característiques constructives de contenidors i papereres 

o De material no combustible, inclosa la tapa.

o Es col·locaran uns  murets o altres estructures que impedeixin el desplaçament del contenidor per part
de persones diferents a les dedicades al manteniment de l'àrea recreativa o al personal encarregat de la
recollida de residus.

o En zones estratègiques, properes a llocs de generació de residus i allunyades dels punts de foc i terreny
forestal

o Suficientment  allunyats  de  qualsevol  tipus  de  combustible,  en  un  lloc  en  el  qual  prèviament  s'hagi
realitzat un decapat, de tal forma que s'elimini la vegetació herbàcia i arbustiva, arribant a sòl mineral.
Pot procedir-se al formigonat d'aquesta superfície. 

ÀMBIT TERRITORIAL

Àmbit territorial d'aplicació

Comarcal/Local

Descripció de l'àmbit territorial

Àrees recreatives (imatge inferior) i zones públiques d’ús recreatiu.

Imatge 287 Infraestructures recreatives. Font: MEDIXXI GSA.

IMPLEMENTACIÓ

Instrument d'implantació
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Inversió administració

Responsable

Direcció General competent en matèria d'incendis forestals

Condicionants i Prioritat

No aplica

HORITZÓ DE DESENVOLUPAMENT I VIGÈNCIA

Horitzó

Curt termini: 3-6 anys

Vigència

Puntual

PRESSUPOST I FINANÇAMENT

Pressupost orientatiu

Sense determinar

Instrument de finançament

Pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Estimació pressupost

Sense determinar

SEGUIMENT

Indicador de realització

Variable No definida

Unitat No definida

Indicador de Context

Variable No definida

Unitat No definida
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6.1.2.1.14 TE-14 Actuacions per a la Fragmentació del Risc. Ampliació de la Xarxa d'Àrees de Defensa

DESCRIPCIÓ GENERAL

Objecte

Completar una xarxa de defensa amb elements ancorats que tinguin com a fi compartimentar el territori amb
criteris d'integració del risc en la definició dels elements fragmentadors i superfícies contínues.

Justificació i Descripció

És sabut que l'existència d'una xarxa d'àrees tallafoc no va a suposar de forma directa i per si sola la detenció o
confinament del foc dins dels recintes que delimita, atès que els incendis de majors proporcions responen a
fenòmens convectius amb llançament d’espurnes que poden superar aquestes barreres.

No obstant això, la reducció de la continuïtat horitzontal dels combustibles que aquesta xarxa comporta, fa que
resulti enormement útil en:

o Detenir i/o confinar de focs de baixa i mitja intensitat.

o Disminuir la intensitat del front sobretot en els flancs i cua.

o Permetre amb certa seguretat i eficàcia maniobres d'atac indirecte com són les cremes d'eixample o els
contrafocs.

o Conformar, en última instància, el basament a partir del com procedir als tractaments silvícoles de les
zones en ell contingudes de tal manera que s’eviti que el foc puga arribar a elles amb gran intensitat
impedint així que les superi.

Per això, la compartimentació del territori és una mesura habitual quan es plantegen accions preventives. En
l'anàlisi de les necessitats de compartimentació no sol emprar-se un altre criteri que la superfície contínua. No
obstant això, sembla necessari conjugar la continuïtat del combustible amb el risc d'intrínsec d'incendi, en el cas
d'aquest pla representat pels nivells  de defensa quantitatius generats mitjançant la integració de Perillositat
Potencial,  Importància  de  Protecció  i  Dificultat  d'extinció.  Això  permetrà  seleccionar,  en  funció  de  la
disponibilitat pressupostària els recintes on existeix una major necessitat de realitzar accions de fragmentació.

Així,  es  proposa  un mètode  d'integració  del  risc  dins  del  disseny de  la  xarxa  de  compartimentació.  Aquest
mètode es fonamenta en un indicador que s'ha denominat Índex de Risc per Fragmentació (IRF).

Per tant, l'objectiu serà la disminució del valor de l'IRF en aquells recintes seleccionats. Per a això es podrà:

- Reduir la superfície contínua sense fragmentar: aquesta mesura serà adequada per a aquells recintes que
el seu elevat IRF estiga provocat per la superfície del recinte

- Reduir el nivell de risc, mitjançant el maneig de combustible, principalment en aquells recintes de petita
superfície i compten amb un IRF elevat causat per un nivell de defensa d'elevat risc.

Per a avaluar la fragmentació mínima acceptable s'ha elaborat l'IRF, consistent en el producte del risc mitjà en
cada tessel·la per la superfície en hectàrees d'aqueixa mateixa tessel·la i dividit entre el risc tipus assumible per al
territori:

IRF = superfície contínua (ha) * risc mitjà de la superfície/risc tipus de referència

S'ha  fixat  un  valor  tipus  del  risc  acceptable  (risc  de  referència),  per  a  això  s'ha  avaluat  la  distribució  de
l'histograma, segons figura següent, dels valors de risc final de les Illes Balears.

Figura 49 Selecció del valor de referència per a la generació de l'IRF. Font: Pla General.

Sobre la base d'aquesta anàlisi s'ha optat per seleccionar el valor representat pel bec més alt de la distribució,
que és de 7.38 el  que suposa al  voltant  d'un 40% inferior  a  la  mitjana,  la  qual  cosa resulta coherent amb
l'objectiu del pla que ha de ser reduir el nivell de risc i per tant que es pot considerar com un valor objectiu
admissible.

S'ha realitzat una anàlisi que contempla la situació comptant amb les actuals mesures preventives que poden
considerar-se  com  a  elements  de  fragmentació  i  que  fins  avui  s'han  implementat  en  els  diferents  plans
comarcals.

De l'anterior es deriva la necessitat de plantejar noves actuacions de fragmentació en aquelles zones on els
recintes presenten un IRF més elevat, la qual cosa ocorre sobretot a l'entorn del Paratge Natural de la Serra de
Tramuntana.

Els criteris de disseny d'aquestes actuacions són:

1. Recolzament en elements permanents: principalment camins. En aquest sentit, la pràctica totalitat
dels elements de fragmentació plantejats, es recolzen en pistes.

2. Generació d'una xarxa: aquests elements han d'estar ancorats en uns altres de manera que es generi
una compartimentació eficaç per als objectius plantejats.

3. Dimensionament: es plantejaran amb una amplària en funció de la longitud de flama prevista per a
situacions desfavorables. Per a establir un marge de seguretat la dimensió benvolguda ha de ser en tot
cas superior a 4 vegades la longitud de flama. Les dimensions proposades excedeixen aquest criteri i són:

a. Longitud de flama inferior a 5 m: ample de 25 m

b. Longitud de flama entre 5 m i 10 m: ample de 50 m

c. Longitud de flama entre 10 m i 15 m: ample de 75 m
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d. Longitud de flama entre superior a 15 m: ample de 100 m

4.  Condicions  de  les  faixes.  Es  plantejaran  amb  l'objectiu  de  disminuir  la  perillositat  per  la  continuïtat  del
combustible, portant a estructures i models de combustible seleccionats.

a.  Continuïtat  vertical  del  combustible:  la  faixa  haurà  d'estar  podada  en  altura  per  a  disminuir  la
probabilitat de pujada a copes

b. Continuïtat vertical i horitzontal: es realitzarà, si escau, un desbrossament per a eliminar la possible
continuïtat  que  puga  provocar.  En  tot  cas,  es  seguiran  els  criteris  de  biodiversitat  aplicats  als
desbrossaments.

c. Continuïtat horitzontal: se cercaran estructures de foc de superfície poc perilloses. Així en general,
s'optarà per masses arbrades d'elevada FCC que provoquen que la propagació del foc es produeixi per la
fullaraca, poc perillosos si s'ha minimitzat (objectiu dels anteriors aspectes, la probabilitat de pujada a
copes).

d. Criteris d'integració paisatgística i de biodiversitat i. Se cercaran formes orgàniques:

ii. La intensitat del tractament descendirà progressivament en la segona meitat de la faixa

iii. Les condicions s'analitzaran en cada cas des del punt de vista dels valors ambientals, evitant
actuacions en formacions singulars i cercant alternatives des del punt de vista dels incendis.

La integració del risc en el concepte de fragmentació permet una anàlisi de les conseqüències de la presa de
decisions en el disseny, dimensions, ancorat, superfície a fragmentar... És a dir, la decisió de fragmentar o no, i de
com fragmentar conclourà en un risc residual que haurà d'assumir-se per part dels gestors.

ÀMBIT TERRITORIAL

Àmbit territorial d'aplicació

Autonòmic. Superfície forestal deficientment fragmentada

Descripció de l'àmbit territorial

Zones d'elevat Índex de Risc per Fragmentació i/o marcada singularitat. En funció de la justificació s'ha realitzat la
proposta d'àrees tallafocs, que haurà de validar-se i concretar-se en els diferents Plans Comarcals.

Imatge 288 Localització dels elements de fragmentació del risc. Font: MEDIXXI GSA.
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IMPLEMENTACIÓ

Instrument d'implantació

Inversió de l'administració i dels particulars. Obra executada

Responsable

Direcció General competent en matèria d'incendis forestals

Condicionants i Prioritat

Els  condicionants  vindran  definits  per  les  característiques  constructives  de  les  infraestructures,  havent-se
considerat en aquesta planificació que siguen faixes auxiliars de 15 m a cadascun dels costats de la pista forestal
o carretera sobre les quals es recolzen, la qual cosa garantirà en qualsevol dels casos, una amplària del doble de
la longitud de flama esperada en la situació més desfavorable.

La prioritat d'actuació, que es traslladarà a l'horitzó de desenvolupament, serà directament proporcional al valor
de l'IRF dels recintes.

HORITZÓ DE DESENVOLUPAMENT I VIGÈNCIA

Horitzó

Urgent: 1-2 anys. Fragmentació dels recintes de major IRF.

Curt termini: 3-6 anys. Cas de ser necessari, es completarà la fragmentació planificada amb caràcter urgent i es
durà a terme la dels recintes d'IRF mitjà.

Mig termini: 7-10 anys. Es completaran les fragmentacions dels recintes de major risc, actuant a més si  fóra
possible en els de menor valor IRF.

Vigència

Periòdica

PRESSUPOST I FINANÇAMENT

Pressupost orientatiu

Varia en funció que es tracti del primer tractament amb un preu de 7.300 €/ha o el manteniment d'àrees ja
tractats: 5.000€

Instrument de finançament

FEDER i Autofinançament. S'establiran lleres de posada en valor de la fusta i biomassa extretes

Estimació pressupost

Davant la proposta de 113 kilòmetres d’àrees de defensa (ACF) dins de la Comarca indicades en el IV Pla General,
més 7.8 kilòmetres d’àrees de defensa (ACF) i 47 kilòmetres de faixes auxiliars (AFA), segons el cost orientatiu
abans indicat, els tractaments per a les 665 ha resultants i el seu manteniment ascendiria a 11.503,049 €.

SEGUIMENT

Indicador de realització

Variable  Obertura d'Àrees Tallafocs

Unitat Hectàrees

Indicador de Context 

Variable Variació de l'Índex de Risc per Fragmentació. 

Unitat Percentatge Variació Nombre de Recintes

Percentatge Variació IRF
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6.1.2.1.15 TE-15  Manteniment  i  Conservació  d'Infraestructures  de  Defensa  per  a  la  correcta  execució
d'operacions de prevenció i extinció d'incendis forestals

DESCRIPCIÓ GENERAL

Objecte

Conservar en un estat adequat les infraestructures imprescindibles per a garantir un sistema de defensa eficaç
per a la prevenció i extinció d'incendis forestals.

Justificació i Descripció

L'estratègia  per  a  la  defensa  contra  incendis  forestals  de  l'administració  balear  integra  un  conjunt
d'infraestructures situades en les diferents comarques i illes per al desenvolupament d'una prevenció eficient.
Aquesta  prevenció  es  basa  preferentment  en  treballs  lineals,  com  a  tallafocs,  faixes  auxiliars  de  pista  i
autoprotecció, punts d'aigua i infraestructura viària i s'emmarquen en els sis Plans Comarcals de Defensa Contra
Incendis Forestals, pendents d'actualització.

Aquesta circumstància al costat de l'actual escenari pressupostari aconsella el desenvolupament d'un adequat
programa de manteniment i conservació d'infraestructures d'interès per a les operacions d'extinció d'incendis
forestals.

Es programaran i desenvoluparan les actuacions de manteniment i conservació d'infraestructures de defensa per
a la correcta execució d'operacions de prevenció i extinció d'incendis forestals (àrees tallafoc, punts d'aigua i
infraestructura viària)

La línia de silvicultura preventiva inclosa en aquesta acció es refereix exclusivament a la disposició d'actuacions
lineals i perimetrals.

Les actuacions lineals consisteixen essencialment en l'execució, manteniment i millora d'àrees tallafocs i faixes
auxiliars contemplades en els plans comarcals de caràcter obligatori. 

- La localització i execució d'aquestes actuacions preventives respondran a aquelles derivades del present
IV Pla General de Defensa Contra Incendis Forestals i dels 7 Plans Comarcals de Defensa Davant Incendis
Forestals.

- Es prioritzaran els treballs de prevenció en masses forestals denses situades en zones d'alt risc d'incendi
(ZAR) i en àrees de protecció preferent amb objectius de conservació del medi natural i la biodiversitat,
en particular en zones d'influència d'hàbitats i espais naturals protegits.

- Tindran  així  mateix  caràcter  preferent  les  actuacions  preventives  perimetrals  en  zones  sensibles
d'interfície  urbana  forestal,  per  al  que  es  recomana  regula  les  distàncies  de  masses  forestals  a
edificacions i  nuclis  urbans amb la finalitat de condicionar adequades àrees tallafocs en la zones de
contacte.

- Es contempla l'ocupació del pasturatge amb races autòctones d'ase i cabra amb la finalitat de disminuir
el combustible vegetal i el risc d'incendis en determinades zones sensibles.

Completen la  xarxa  infraestructures  per  a  la  defensa contra  incendis  forestals  les  pistes  d'accés  i  els  punts
d'aigua.

Les pistes forestals tenen com a missió principal facilitar l'accés a les muntanyes i espais forestals per a la seva
gestió: vies de saca per a l'extracció de productes forestals, tractaments fitosanitaris, defensa contra incendis
forestals  i  accés  de  visitants.  Com  a  criteris  de  priorització  per  a  l'execució  i  manteniment  d'aquestes
infraestructures es presenten els següents:

- Capacitat d'accés a les finques i territoris forestals segons densitat de vials.

- Zones d'alt risc d'incendi o de protecció preferent

- Monts a càrrec de l'administració forestal autonòmica

Els punts d'aigua existents hauran de mantenir-se en condicions que garanteixin el seu ús. Per aquest motiu en
aquesta acció es contempli el seu manteniment perquè es reservi una partida econòmica que permeta el seu ús
quan les tasques d'extinció d'incendis ho requereixin.

La resta d'infraestructures de prevenció -torres de vigilància, bases de mitjans aeris, naus d'emmagatzematges,
cotxeres de vehicles de transport i extinció, etc.-, incloses en el dispositiu de vigilància i prevenció d'incendis
forestals  hauran de ser així  mateix, mantingudes i  millorades en el marc dels  Plans Comarcals  de Prevenció
formalment aprovats.

De  la  mateixa  manera,  a  les  finques  de  gestió  privada  es  promourà  l'establiment  de  les  infraestructures
contemplades en els plans de prevenció d'incendis forestals formalment aprovats per l'administració forestal.

ÀMBIT TERRITORIAL

Àmbit territorial d'aplicació

Autonòmic. Terrenys forestals.

Descripció de l'àmbit territorial

Elements territorials, lineals i puntuals per a la prevenció i extinció d'incendis forestals

IMPLEMENTACIÓ

Instrument d'implantació

Inversió administració

Responsable

Direcció general competent en matèria de medi ambient

Condicionants i Prioritat

Les característiques de la propietat, condicionaran aquí novament, les actuacions previstes. Així, al marge que es
promoga la presència d'infraestructures preventives en les forests particulars, es facilitarà per part dels seus
propietaris el fàcil accés a les mateixes per part de l'operatiu del Govern Balear.

Els criteris de manteniment i reparació vindran condicionats per la necessitat i estat. En cas d'infraestructures en
la mateixa categoria, el nivell quantitatiu de risc dels mapes de zonificació, classificació del risc i ZAR haurà de
fixar l'ordre d'actuació.
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Horitzó

Urgent: 1-2 anys. Manteniment de les infraestructures en estat de conservació crític

Curt termini: 3-6 anys. Manteniment de les àrees de defensa en Zones d'Alt Risc (igual o superior a alt) i en
situacions d'interfície urbà forestal 

Mitjà termini: 7-10 anys. Manteniment en la resta d'infraestructures de defensa

Vigència

Periòdica

PRESSUPOST I FINANÇAMENT

Pressupost orientatiu

Es contemplarà un pressupost aproximat de 5000 €/ha per al manteniment de les aproximadament 1041 ha
àrees tallafocs existents.

Igualment  es  reservarà  una  partida  pressupostària  de  100.000  €/any  per  a  l'adequació  de  la  xarxa  de  vies
forestals a les necessitats dels seus usos actuals.

Finalment perquè cadascun, dels almenys 105 punts d'aigua que depenen en la seva gestió del departament
competent en matèria d'incendis forestals,  conserven la seva plena operativitat de cara a l'extinció –evitant
pèrdues  d'aigua  i  eliminant  la  vegetació  circumdant  que  poguera  dificultar  l'accés  i,  amb això,  les  tasques
d'extinció, es planteja un cost de 35.000 €/any .

Instrument de finançament

FEDER

Estimació pressupost

Per al manteniment d'àrees tallafocs existents es precisa un pressupost aproximat de 2.464,688 €, per a realitzar
dos repassos d'aquestes infraestructures al llarg de la vigència del Pla.

D'altra banda s'invertiran un total d'1.000.000 de € i 350.000 € per al manteniment de la xarxa de vies forestals i
punts d'aigua respectivament durant aquest període de vigència.

SEGUIMENT

Indicador de realització

Variable Inversions en actuacions de manteniment i conservació d'infraestructures de defensa

Intervencions silvícoles per a la conservació d'infraestructures de defensa

Unitat Milers d'euros

Hectàrees

Indicador de Context

Variable Reducció del nivell de gravetat dels incendis

Unitat  Superfície mitjana dels incendis (ha)
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6.1.2.1.16 TE-16 Ampliació de faixes obertes per a la xarxa elèctrica 

DESCRIPCIÓ GENERAL

Objecte

Manteniment i ampliació de les faixes sot a xarxes elèctriques

Justificació i Descripció

Les xarxes elèctriques com a possible element d’ignició d’incendi forestal s’ha de tenir en compte a l’hora de
planificar les actuacions preventives, especialment les de reducció del combustible sot a les mateixes, és per això
que és necessari realitzar una apertura i manteniment de les zones d’influència amb aquestes d’acord amb la
normativa, al igual que una ampliació de les mateixes és important per a evitar futurs incendis conseqüència del
seu incompliment. 

Les empreses propietàries de les línies aèries d'alta tensió amb conductors nus, han de realitzar el manteniment
periòdic de la zona de projecció dels conductors, d'acord amb el Reial Decret-Llei 11/2005, de 22 de juliol, pel
qual  s'aproven mesures urgents en matèria d'incendis  forestals,  on s’estableixen una sèrie d'actuacions de
prevenció davant els incendis forestals. Entre les actuacions de prevenció davant els incendis forestals motivades
per  raons  de  seguretat  pública,  l'article  14.4,  disposa  un  principi  fonamental  en  aquesta  matèria:  establir
l'obligació dels titulars de les xarxes de distribució i transport d'energia elèctrica de mantenir els marges per on
discorren les línies nets de vegetació, a fi d'evitar la generació o propagació d'incendis forestals.

L'obligació establida en aquets article 14.4 del Reial decret-Llei 11/2005, ha de ser posada en relació amb l'article
16.3 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, en el qual es detalla a quins conceptes estarà
destinada la retribució de l'activitat de distribució a càrrec de tarifa, i fa referència, entre uns altres, als costos
derivats del manteniment de les instal·lacions i dels programes sobre qualitat del subministrament, programes
als quals la pròpia Llei del Sector Elèctric dedica l'article 48.2.

Aquest article 48.2 de la  Llei  Sector Elèctric  és desenvolupat al  seu torn per l'article 107.1 del  Reial  decret
1955/2000,  d'1  de  desembre,  pel  qual  es  regulen  les  activitats  de  transport,  distribució,  comercialització,
subministrament i procediments d'autorització d'instal·lacions d'energia elèctrica, que disposa que les empreses
distribuïdores podran declarar a l'Administració competent l'existència de zones on tinguen dificultat temporal
per al manteniment de la qualitat exigible, presentant alhora un programa d'actuació temporal que permeta la
correcció de les causes que ho originen. La disposició final segona del Reial Decret 1955/2000, d'1 de desembre,
autoritza al Ministre d'Indústria, Turisme i Comerç per a dictar quantes disposicions siguen necessàries per al
desenvolupament i compliment de l'establert en aquest Reial Decret.

Recolzant-se en aquesta habilitació reglamentària, l'Ordre ITC/3801/2008, de 26 de desembre, per la qual es
revisen les tarifes elèctriques a partir d'1 de gener de 2009, en el seu article 8 sobre Plans per a realitzar la neteja
de la vegetació de les marges per on discórreguen línies elèctriques de distribució estableix que, d'acord amb
l'article 48.2 de la Llei 54/1997, de 27 de novembre i la seva normativa de desenvolupament, s'inclou en la tarifa
de l'any 2009, dins dels costos reconeguts per a la retribució de la distribució, una partida específica que no
podrà  superar  els  10.000  euros,  a  fi  de  realitzar  plans  de  neteja  de  la  vegetació  de  les  marges  per  on
discórreguen línies elèctriques de distribució.

D'altra banda, el Reial decret 1432/2008, de 29 d'agost, pel qual s'estableixen mesures per a la protecció de
l'avifauna contra la col·lisió i l'electrocució en línies elèctriques d'alta tensió, en la seva disposició addicional
única sobre plans d'inversions a l'adaptació de línies elèctriques, estableix que «Per a aconseguir el compliment
de les finalitats perseguides per aquest Reial Decret, el Govern, a través del Ministeri de Medi ambient, i Medi
Rural i Marí, habilitarà els mecanismes i pressupostos necessaris per a escometre el finançament total de les
adaptacions contemplades en la disposició transitòria única, apartat 2, en un termini no superior als cinc anys
des de l'entrada en vigor d'aquest Reial decret. L'execució de les adaptacions en cap cas superarà els dos anys
des de l'aprovació del finançament corresponent.»

Les actuacions incloses en l'àmbit d'aplicació de l’Ordre ITC/3801/2008 tenen una finalitat pròpia i específica i,
per  tant,  no  podran  ser  finançades  amb  càrrec  a  les  inversions  a  l'adaptació  de  les  línies  elèctriques
contemplades en el Reial Decret 1432/2008, de 29 d'agost.

Per tot això, i basant-se en aqueta ordre (Ordre ITC/3801/2008) on s'efectua la convocatòria dels Plans per a
realitzar la neteja de la vegetació dels marges per on discórreguen línies elèctriques aèries de distribució de mitja
i alta tensió situades fora de sòl urbà amb càrrec a tarifa 2009 (i on es determinen els requisits i el procediment
per  a  la  seva  aprovació)  pel  que  es  sol·licita   la  redacció  d’un  Pla  General  de  Manteniment,  i  un  Pla  de
Manteniment Anual per a la seva aprovació per la Conselleria competent en matèria forestal, on s’indicaran els
treballs que es tenen previst realitzar cada any. 

Es planteja incloure, a més, en aquestes actuacions les línies elèctriques aèries de mitja tensió amb conductors
nus que creuen zones amb vegetació forestal independentment del tipus de sòl i la seva titularitat.

ÀMBIT TERRITORIAL

Àmbit territorial d'aplicació

Insular/Comarcal

Descripció de l'àmbit territorial

Marges per on discorrin línies elèctriques aèries de distribució de mitja i alta tensió situades fora de sòl urbà.
Marges per on discorrin línies elèctriques aèries de distribució de mitja tensió en qualsevol tipus de sòl.

IMPLEMENTACIÓ

Instrument d'implantació

Fons Estatals

Responsable

Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç

Condicionants i Prioritat

Línies aèries d’alta i mitja tensió. 
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Urgent: 1-2 anys.
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Vigència

Indefinida

PRESSUPOST I FINANÇAMENT

Pressupost orientatiu

L'article 48.2 de la Llei 54/1997 inclou una partida pressupostaria específica que no podrà superar els 10.000€.  

Instrument de finançament

Estimació pressupost

Sense cost

SEGUIMENT

Indicador de realització

Variable Redacció d’un Pla General de Manteniment 

Redacció d’un Pla de Manteniment Anual

Manteniment de la vegetació

Unitat Pla General de Manteniment

Pla de Manteniment Anual

Metres lineals mantinguts

Indicador de Context

Variable No definida

Unitat No definida
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6.1.2.1.17 TE-17 Àrees Tallafoc recolzades en zones agrícoles 

DESCRIPCIÓ GENERAL

Objecte

Apertura d’àrees tallafoc ancorades a zones agrícoles.

Justificació i Descripció

Les zones agrícoles, considerades i utilitzades tradicionalment pels equips d’extinció com a zones segures donat
el seu abancalament (zones planes) i sense model de combustible forestal o amb un model de tipus herbaci
defensable, juguen un paper important a l’hora d’extingir incendis i que els integrants de l’operatiu ho facen de
forma relativament segura. 

Aquestes zones agrícoles, mantingudes i treballades, a més d’element de protecció per al equips d’emergència
(zona segura), suposen una discontinuïtat en el territori on poder iniciar o finalitzar una maniobra com pot ser
l’ancoratge d’una de línia de defensa o, d’altra banda, el confinament d’un incendi al impactar en zones de baixa
o nul·la càrrega de combustible com son els abancalaments.

Com bé s’ha dit en la mesura “TE-14 Actuacions per a la Fragmentació del Risc. Ampliació de la Xarxa d'Àrees
de Defensa”, la reducció de la continuïtat horitzontal dels combustibles en aquesta xarxa comporta:

o Detenció i/o confinament de focs de baixa i mitja intensitat.

o Disminució de la intensitat del front, especialment en els flancs i cua.

o Augment de la seguretat i eficàcia de les maniobres d'atac indirecte com són les cremes d'eixample o els
contrafocs.

A pesar d’això, les xarxa tallafocs tradicionals, amb els nous escenaris de canvi climàtic i les noves generacions
d’incendi,  no detenen ni confinen directament els focs dins dels recintes que conformen, atès aquests nous
paradigmes d’incendis de majors proporcions i que responen a fenòmens convectius amb llançament d’espurnes
que poden superar aquestes discontinuïtats de la massa forestal.

Per tot això, és necessari plantejar noves actuacions de fragmentació recolzades en aquestes zones cultivades i/o
cultivables/recuperables, principalment en zones forestals o pròximes a zones d’interfície urbana-forestal:

- Recolzant aquestes àrees de defensa en aquestes discontinuïtats agrícoles.

- Generant una xarxa de tallafocs amb inici o fi en aquestes àrees abancalades.

Aprofitar al màxim els avantatges que ofereix el territori és útil per gestionar-lo de forma eficient i eficaç, és per
això que es proposa aprofitar aquestes zones  agrícoles on la propagació del foc es reduïda o inexistent en alguns
casos,  per  ancorar  els  tallafocs.  Obtenint  així,  parcel·les  de  terreny  més  grans  atacables  pels  combatents  i
relativament segures, i d’altra, zones recuperades i que aporten un benefici econòmic al territori. 

ÀMBIT TERRITORIAL

Àmbit territorial d'aplicació

Autonòmic/Comarcal/Local

Descripció de l'àmbit territorial

Zones d’alt risc d’incendi forestal. 

IMPLEMENTACIÓ

Instrument d'implantació

Inversió de l'administració i dels particulars. Obra executada

Responsable

Direcció General competent en matèria d'incendis forestals

Condicionants i Prioritat

Els condicionants vindran definits pels Punts Estratègics de Gestió considerats com a tractament prioritari  la
recuperació agrícola.

ORITZÓ DE DESENVOLUPAMENT I VIGÈNCIA

Horitzó

Curt termini: 3-6 anys. 

Vigència

Periòdica

PRESSUPOST I FINANÇAMENT

Pressupost orientatiu

No definit

Instrument de finançament

FEDER i Autofinançament. S'establiran lleres de posada en valor de la fusta i biomassa extretes

Estimació pressupost

No definit

SEGUIMENT

Indicador de realització

Variable Obertura d'Àrees Tallafocs

Recuperació de cultius abandonats

Unitat Hectàrees

Nre. cultius abandonats recuperats

Indicador de Context 

Variable No definida

Unitat No definida
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6.1.2.1.18 TE-18  Creació de Barreres Verdes 

DESCRIPCIÓ GENERAL

Objecte

Creació de barreres de vegetació pirófita 

Justificació i Descripció

Canviar els hàbits de la gent a partir de la conscienciació i la promulgació d’una jardineria sostenible, eficient i
resistent al foc són la base de la pirojardineria i la xerojardineria, per tal de contribuir també de forma individual
(microescala) a la problemàtica dels incendis forestals.

S’entén per pirojardineria, (piro ve del grec pyrós, que significa 'foc'), a la utilització d’espècies de jardineria de
baixa inflamabilitat i resistents al foc, component una estructura de vegetació discontínua quant a distribució
horitzontal i vertical. La resistència passiva al foc de certes espècies (o espècies piròfites) ve donada per la seva
composició química (com per exemple, alt  contingut en sals  minerals  com el  cas de l’Atriplex o el  Tamarix,
elevada turgència o alt contingut en aigua com és el cas de l’Àloe Vera, presència o no de resines...) o per la seva
estructura (arbres com  Quercus suber  o el  gènere pinus,  que presenten escorces gruixes i  poroses,  capaces
d'aïllar l'interior de l'arbre, evitant la seva mort). La taula inferior recull algunes de les espècies forestals amb
menor inflamabilitat:

Taula 171 Espècies moderadament inflamables o poc inflamables. Font: Institut Nacional d’Investigació Agrària,
Laboratori del Foc.

ESPÈCIES MODERADAMENT / POC
INFLAMABLES

Arbutus unedo (arboç)
Cistus albidus (estepa estepa)

Cistus salvifollius (estepa)
Erica multiflora (bruc)

Juniperus oxicedrus (ginebre)
Olea europaea (ullastre)

Quercus coccifera (coscoll)

Aquesta resistència passiva no deu quedar-se sols en les característiques de les plantes, que a la fi, segueixen
sent inflamables,  sinó que,  a  més, deuen anar acompanyades d’un distanciament horitzontal  i  vertical,  i  un
manteniment, per tal de dificultar la ignició i propagació.

D’altra banda, la xerojardineria o els xerojardins són conceptes encunyats a principis dels anys 80 als Estats Units.
La xerojardineria (del grec xero que significa ‘sec’) aglutina una sèrie bones pràctiques encaminades a l'estalvi i ús
sostenible de l'aigua en la jardineria. Aquesta pràctica sostenible consisteix a triar plantes que requereixen poca
aigua i el disseny de jardins que requereixin un ús mínim d'aigua.

Aquests dos conceptes són la base de les barreres verdes o tallafocs verds, entenent-se no com un element lineal
destinat a detindre o combatre l’incendi sinó com una estructura present en el territori composta per espècies

propícies i capacitades per a reduir la velocitat d'avanç del foc i evitar la seva propagació donat un impacte no
planificat del incendi, i que facilite les operacions d'extinció d'incendis forestals al seu entorn.

Aquest  sistema deu  recrear  condicions  naturals  favorables  per  a  aconseguir  l'extinció  d'un  incendi  forestal
utilitzant tècniques que afavoreixin una vegetació autòctona d'amortiment.

Els tallafocs verds o barreres verdes es poden implantar en qualsevol àrea però s'ha de situar, preferentment, en
enclavaments adequats per a optimitzar el compliment de la seva funció preventiva com fons de barranc, o
encaminats  a  generar  urbanitzacions  o  edificacions  més  resistents  al  pas  del  foc.  Els  llocs  primerament
seleccionats per a la seva implantació han de ser lògicament els més vulnerables a incendis forestals. 

ÀMBIT TERRITORIAL

Àmbit territorial d'aplicació

Comarcal

Descripció de l'àmbit territorial

Nuclis  poblacionals  en  zones  forestals  i  en  zones  d’interfície  urbana  forestal,  o  edificacions  vulnerables.
Enclavaments adequats per a optimitzar el compliment de la seva funció preventiva.

IMPLEMENTACIÓ

Instrument d'implantació

Inversió de l'administració i dels particulars. Obra executada

Responsable

Direcció General competent en matèria d'incendis forestals

Condicionants i Prioritat

Els nuclis habitats i les seues zones d’influència deuran ser zones prioritàries.  

HORITZÓ DE DESENVOLUPAMENT I VIGÈNCIA

Horitzó

Mig termini: 7-10 anys. 

Vigència

Periòdica

PRESSUPOST I FINANÇAMENT

Pressupost orientatiu

No definit

Instrument de finançament

FEDER i Autofinançament. 

Estimació pressupost
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No definit

SEGUIMENT

Indicador de realització

Variable Creació de barreres verdes

Unitat Nre. de barreres verdes

Indicador de Context 

Variable No definida

Unitat No definida
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6.1.2.1.19 TE-19 Regs Preventius en Zones Estratègiques en dies amb risc elevat

DESCRIPCIÓ GENERAL

Objecte

Regs preventius mitjançant Sistemes de Defensa Activa en zones estratègiques i en dies amb risc elevat 

Justificació i Descripció

La disminució de les precipitacions i l'augment en les temperatures conseqüència del canvi climàtic, eleva el risc
d'incendis forestals associat a eixa disminució de la humitat del combustible forestal. Aquestes condicions, junt
amb les condicions sinòptiques desfavorables (acompanyades normalment de fortes ràfegues de vent) que fan
que comportaments dels incendis puguen superar les barreres preventives o les àrees de defensa. això també
suposa  un  risc  associat  al  personal  d’extinció  i/o  civil  que  puga  estar  en  la  seva  trajectòria,  i  un  canvi  en
l’estratègia, tàctica o maniobra d’extinció dels incendis. 

Per tot això, cal considerar noves estratègies de defensa complementaries a les existents, com poden ser els regs
preventius mitjançant sistemes de defensa activa, per tal de augmentar el contingut d’humitat del combustible
susceptible  a  cremar.  Reduint  així,  tant  la  seva  probabilitat  d’ignició  com  la  de  propagar  el  foc  per  eixe
combustible humectat.

Aquestes àrees estratègiques, concretament interessant durant períodes secs o entrades d'aires secs i  càlids
procedents  del  Sàhara,  es  proposa  la  utilització  de  sistemes hidràulics  portàtils  per  a  la  realització  de  regs
preventius a fi de disminuir la seva disponibilitat a cremar mitjançant aquest augment de la humitat. 

Aquests sistemes hidràulics portàtils tenen l’avantatge de poder connectar-se a autobombes directament o a
punts d'aigua existents prèviament adaptats a la seva connexió.

Imatge 289 Regs preventius realitzats a Canàries. Font: MEDI XXI GSA.

ÀMBIT TERRITORIAL

Àmbit territorial d'aplicació

Comarcal

Descripció de l'àmbit territorial

Zones d’alt risc d’incendi forestal, zones fora de capacitat d’extinció y Punts Crítics, .

IMPLEMENTACIÓ

Instrument d'implantació

Inversió de l'administració i dels particulars

Responsable

Direcció General competent en matèria d'incendis forestals

Condicionants i Prioritat

Zones d’alt risc d’incendi forestal i les seues zones d’influència deuran ser zones prioritàries.  

HORITZÓ DE DESENVOLUPAMENT I VIGÈNCIA

Horitzó

Mig termini: 7-10 anys. 

Vigència

Periòdica

PRESSUPOST I FINANÇAMENT

Pressupost orientatiu

El cost d’un monitor hidràulic portàtil és de 900€. 

Instrument de finançament

Fons del Govern de les Illes Balears. 

Estimació pressupost

No definit

SEGUIMENT

Indicador de realització
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Variable Sistemes de defensa portàtils

Regs preventius

Unitat Nre. de regs preventius

Nre. de regs preventius

Indicador de Context 

Variable No definida

Unitat No definida
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6.1.2.1.20 TE-20 Redacció de Directius de Maneig i Conservació de parcel·les forestals

DESCRIPCIÓ GENERAL

Objecte

Creació i implementació de Directius de Maneig i Conservació de parcel·les forestals 

Justificació i Descripció

Des  de  principis  dels  anys  70  s'han  anat  modificat  els  hàbits  de  consum  de  la  població,  accentuant-se  i
consolidant-se cada vegada més en els últims decennis, aquests nous hàbits han incidit sobre diferents aspectes
dels boscos (abandonament del bosc baix, acumulació de brossa, augment de la superfície arbrada, increment
d'elements fins en moltes masses, continuïtat vertical i horitzontal, etc.). 

Aquest canvi d’hàbit i, per tant, d’ús i aprofitament del bosc fa que els incendis avancen amb més rapidesa i
virulència per ells, complicant els treballs d’extinció i comprometent la seguretat dels operatius d’emergència.

Per  aquest  motiu,  es  proposa la  redacció  de les  directrius  específiques de maneig  i  gestió preventiva de la
vegetació en les parcel·les forestals, especialment d’aquelles en zona d’alt risc d’incendi forestal, on per llei, els
treballs de caràcter preventiu que resulten necessari realitzar, incloent els tractaments silvícoles que hagen de
realitzar els propietaris de les muntanyes de la zona, així com els terminis d'execució (Llei 21/2015, de 20 de
juliol,  per la que es modifica la Llei 43/2003, de 21 de novembre de Monts) hauran de considerar-se en les
mateixes.

L'objectiu és la reducció de la intensitat i velocitat de propagació dels incendis forestals, minimitzant el foc de
copes, reduir la severitat dels focs i millorar l’eficàcia i seguretat de l’operatiu d’extinció, mitjançant la creació
d'estructures forestal amb menor grau de combustibilitat,

ÀMBIT TERRITORIAL

Àmbit territorial d'aplicació

Comarcal. Zones forestals.

Descripció de l'àmbit territorial

Zones forestals d’alt risc d’incendi forestal (acció prioritària) i zones forestals

IMPLEMENTACIÓ

Instrument d'implantació

Inversió administració

Responsable

Direcció general competent en matèria d'incendis forestals

Condicionants i Prioritat

Ninguna

HORITZÓ DE DESENVOLUPAMENT I VIGÈNCIA

Horitzó

Urgent: 1-2 anys.

Vigència

Indefinida

PRESSUPOST I FINANÇAMENT

Pressupost orientatiu

Elaboració per personal tècnic de l'administració forestal balear

Instrument de finançament

Pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Estimació pressupost

No definit

SEGUIMENT

Indicador de realització

Variable Redacció de la Directriu de Maneig i Conservació de parcel·les forestals

Unitat  Directriu de Maneig i Conservació de parcel·les forestals

Indicador de Context

Variable No definida

Unitat No definida
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6.1.2.1.21 TE-21 Adopció d’acords i/o convenis amb propietaris per al manteniment de les parcel·les forestals

DESCRIPCIÓ GENERAL

Objecte

Adoptar acords i convenis amb propietaris forestals pel maneig del combustible en parcel·les forestals

Justificació i Descripció

Una de les majors complicacions que presenta la realització de les mesures preventives és la titularitat dels
terrenys forestals a intervenir, la major part de la Comarca de Ponent és de propietat privada, pel que dificulta
aquesta prevenció dels incendis forestals. Donat que el foc no diferència entre titularitat de la parcel·la, i sent
molts  d’aquests  terrenys  propicis  per  a  la  ignició  i  la  propagació  del  incendis,  caldrà  destinar  ajudes  tant
tècniques com econòmiques per intervindré en aquests terrenys.  

A fi de facilitar l'aplicació de les directrius marcades en la proposta anterior destinada al maneig i conservació de
les parcel·les forestals (TE-20 Redacció de Directius de Maneig i Conservació de parcel·les forestals), es proposa
l'adopció d'acords i/o convenis entre l’Administració o els propis ajuntaments i els propietaris de les parcel·les
forestals. 

Facilitat el compliment de la normativa, be sigui mitjançant ajudes, acords i/o convenis amb els propietaris de les
parcel·les  forestals  és  essencial  per  a  que  aquesta  sigui  viables,  per  això,  cal  relacionar  el  màxim d’actors
intervinents en el territori per tal de fer viable, rentable i sostenible aquest tractament de la vegetació en les
parcel·les forestals. 

Per tant, es proposa la promoció i establiment d’una sèrie d’ajudes, acords i/o convenis amb els propietaris de
les parcel·les forestals per a dur a terme aquest manteniment de la massa forestal o maneig del combustible.  

ÀMBIT TERRITORIAL

Àmbit territorial d'aplicació

Comarcal

Descripció de l'àmbit territorial

Zones forestals

IMPLEMENTACIÓ

Instrument d'implantació

Inversió administració

Responsable

Direcció general competent en matèria de medi ambient

Condicionants i Prioritat

No es contemplen

HORITZÓ DE DESENVOLUPAMENT I VIGÈNCIA

Horitzó

Curt Termini: 3-6 anys

Vigència

Periòdica

PRESSUPOST I FINANÇAMENT

Pressupost orientatiu

CFI (Cost funcional integrat)

Instrument de finançament

FEDER

Estimació pressupost

CFI (Cost funcional integrat)

SEGUIMENT

Indicador de realització

Variable Inversions en ajudes a particulars per a l'execució d'intervencions silvícoles preventives
en parcel·les forestals

Superfície  intervinguda  mitjançant  tractaments  silvícoles  per  a  l'ordenació  del
combustible per a la prevenció d'incendis forestals en muntanyes de particulars

Unitat Milers d'euros

Hectàrees

Indicador de Context

Variable No definida

Unitat No definida
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6.1.2.1.22 TE-22 Establir Convenis Ambientals per al suport tècnic i econòmic de cara l'execució d'intervencions
silvícoles de prevenció en Zones Estratègiques d'Alt Risc d'Incendi forestal

DESCRIPCIÓ GENERAL

Objecte

Promoure en finques forestals particulars situades en Zones Estratègiques d'Alt Risc d'Incendi Forestal l'execució
d'intervencions silvícoles de caràcter preventiu per a l'ordenació del combustible.

Justificació i Descripció

Tècnics i agents socials coincideixen en la necessitat d'adopció preceptiva per part dels particulars de mesures i
intervencions preventives i  de seguretat davant els incendis forestals en zones d'alt risc d'incendi de la seva
propietat. L'administració forestal haguera de prestar la necessària assistència, tant tècnica com econòmica, a fi
de garantir el compliment d'aquestes obligacions.

Normativament, s'establiran les condicions i requisits tècnics per a la concessió d'ajudes i subvencions destinades
a la millora silvícola amb finalitats preventives davant els incendis forestals.

ÀMBIT TERRITORIAL

Àmbit territorial d'aplicació

Monts de gestió particular

Descripció de l'àmbit territorial

Monts de particulars situats en Zones Estratègiques d'Alt Risc d'Incendi Forestal (ZAR)

IMPLEMENTACIÓ

Instrument d'implantació

Inversió administració

Responsable

Direcció general competent en matèria de medi ambient

Condicionants i Prioritat

S'estableixen els  mateixos set  nivells  de prioritat  que els  contemplats en la  mesura  anterior  “TE-03 Criteris
tècnics específics per al maneig de la biomassa en rodals d'actuació estratègica. Suport tècnic i econòmic per a
l'execució d'intervencions silvícoles de prevenció en Zones Estratègiques d'Alt Risc d'Incendi Forestal”. Suport
tècnic  i  econòmic  per  a  l'execució  d'intervencions  silvícoles  de  prevenció  en  Zones  Estratègiques  d'Alt  Risc
d'Incendi Forestal (ZAR).

HORITZÓ DE DESENVOLUPAMENT I VIGÈNCIA

Horitzó

Curt Termini: 3-6 anys

Vigència

Periòdica

PRESSUPOST I FINANÇAMENT

Pressupost orientatiu

CFI (Cost funcional integrat)

Instrument de finançament

FEDER

Estimació pressupost

CFI (Cost funcional integrat)

SEGUIMENT

Indicador de realització

Variable Inversions en ajudes a particulars per a l'execució d'intervencions silvícoles preventives
en Zones Estratègiques d'Alt Risc d'Incendi Forestal

Superfície  intervinguda  mitjançant  tractaments  silvícoles  per  a  l'ordenació  del
combustible per a la prevenció d'incendis forestals en muntanyes de particulars situats
en Zones Estratègiques d'Alt Risc d'Incendi Forestal

Unitat Milers d'euros

Hectàrees

Indicador de Context

Variable No definida

Unitat No definida
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6.1.2.1.23 TE-23 Definició de criteris per a la Integració de la Prevenció d'Incendis Forestals en els instruments
de Planificació i Gestió d'Espais Naturals Protegits i de la Xarxa Natura 2000

DESCRIPCIÓ GENERAL

Objecte

Integrar les activitats de silvicultura preventiva en els instruments de planificació i ordenació dels Espais Naturals
Protegit (i/o els de la Xarxa Natura 2000), promovent que les mesures actives de conservació –principi regent- en
aquests espais participen i no excloguin la resta d'aspectes de la gestió, ja seguen d'explotació com de prevenció
de riscos, això sí, sent sempre concordes conforme als requisits de sostenibilitat exigibles, havent de superar
l'actual marginació en les iniciatives i instruments de conservació d'àrees protegides.

Justificació i Descripció

Les especials característiques presents en els Espais Naturals Protegits així com en aquells que integren la Xarxa
Natura 2000 requeriran que la planificació de prevenció d'incendis forestals en aquests espais:

- Estigui conforme amb uns criteris generals indicats per la Direcció general competent en la matèria.

- Tingui capacitat de dinamitzar les actuacions més immediates a realitzar en el seu àmbit d'aplicació,
desenvolupant o ajustant les accions programades en la planificació de prevenció d'incendis de rang
superior.

- Presenti  flexibilitat  suficient  per  a  poder  establir  mesures  no  recollides  en  la  planificació  d'àmbit
superior, sempre que es deriven o fonamenten en les característiques particulars de la zona i sobretot en
aquelles de les quals va dependre l'establiment de la figura de protecció.

S'elaboraran i aprovaran directrius i instruccions per a la integració i coherència entre les disposicions i objectius
de planificació i gestió d'espais protegits amb els instruments específics d'ordenació forestal entre els quals es
troben els de la silvicultura preventiva, i així:

- Les disposicions dels diferents instruments de planificació, ordenació i gestió de la silvicultura preventiva
han de ser coherents i compatibles amb les necessitats de conservació dels tipus d'hàbitats naturals i les
espècies silvestres d'interès comunitari,  assegurant la funcionalitat ecològica de les ZEC, LIC i  ZEPA i
vetlar per la conservació dels espais naturals protegits, la qual cosa comportarà l'ajust dels condicionants
i característiques tècniques d'execució.

- La gestió forestal sostenible, i les mesures de prevenció d'incendis en ella contemplada, es durà a terme
a través dels diversos instruments d'ordenació i planificació forestal, que hauran de ser coherents amb
les especificacions establides en els Plans d'Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) i els Plans Rectors
d'Ús i  Gestió (PRUG) dels espais naturals, així  com en els plans de gestió dels espais protegits Xarxa
Natura 2000.

- Els usos i activitats forestals, inclosos aquells que tenen a veure amb els incendis forestals, en l'àmbit
dels espais protegits, es desenvoluparan conforme als principis i requisits de sostenibilitat forestal, de
manera que la gestió garantisca la conservació dels valors ecològics, socials i culturals associats al medi
natural.

- En la gestió de les forests presents en els espais Natura 2000, amb independència de la seva titularitat,
els projectes d'ordenació i planificació forestal integraran entre els seus objectius els contemplats en les
directives europees d'aplicació.

- En  els  espais  protegits  es  promourà  de  forma prioritària  la  certificació  forestal  com a  garant  de  la
sostenibilitat de la gestió i de la conservació dels recursos naturals, contribuint a més a l'increment del
valor afegit dels productes forestals obtinguts. A més es procurarà d'acord amb els plans de gestió de
cada espai, la posada en valor dels recursos forestals, en particular la caça, la mobilització de biomassa
forestal amb finalitats energètiques o l'extracció de fusta com a motors de les comunitats rurals. Tot això
contribuirà d'una banda a l'autofinançament dels tractaments silvícoles i la construcció i manteniment
d'infraestructures  contra  incendis  i  per  una  altra  a  la  interiorització  per  part  de  la  població  de  la
necessitat d'implicar-se en la defensa dels recursos forestals davant del foc.

ÀMBIT TERRITORIAL

Àmbit territorial d'aplicació

Terrens forestals en espais naturals protegits

Descripció de l'àmbit territorial

Autonòmic.  S'aporten directrius generals  per a la  presa de decisions de criteris  de gestió,  sense localització
espacial

IMPLEMENTACIÓ

Instrument d'implantació

Directrius generals per a la seva integració en la presa de decisions de criteris de gestió, havent de cobrar més

rellevància en aquelles zones amb major nivell de risc d'incendi.

Responsable

Direcció general competent en matèria d'incendis forestals

Condicionants i Prioritat

No es contemplen

HORITZÓ DE DESENVOLUPAMENT I VIGÈNCIA

Horitzó

Curt termini: 3-6 anys

Vigència

Puntual

PRESSUPOST I FINANÇAMENT

Pressupost orientatiu

Elaboració per personal tècnic de l'administració forestal balear
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Instrument de finançament

Pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Estimació pressupost

50.000 €

SEGUIMENT

Indicador de realització

Variable Mòduls d'intervenció silvícola segons models de combustible adaptats a la realitat i

circumstàncies dels espais naturals protegits en la muntanya balear

Unitat  Document Tècnic

Indicador de Context

Variable Variació de la superfície de terreny forestal dotada de planejament de defensa contra incendis i
inclosa en espais naturals protegits.

Unitat Hectàrees
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6.1.2.1.24 TE-24 Criteris Tècnics de Prevenció a nivell territorial (muntanyes i massissos) i a nivell de rodal

DESCRIPCIÓ GENERAL

Objecte

L'objectiu és la consecució d'estructures de massa amb menor grau de combustibilitat, que redueixin la intensitat
i velocitat dels incendis, minimitzant el foc de copes en el moment que es produeixi, així com millorar l'eficàcia i
seguretat de l'operatiu, facilitant les tasques d'extinció i reduint la gravetat (superfície afectada) dels incendis. En
tractar-se de directrius no es planteja una zonificació concreta.

Justificació i Descripció

A nivell  territorial,  això és  rodals  i  massissos,  s'ordenaran les  masses  forestals  de  manera  que  formen una
estructura en mosaic que evite que interrompen la continuïtat tipològica dels combustibles, això és els models,
per la longitud de flama i velocitat de propagació que generen. Per tant s'optarà per un paisatge caracteritzat per
mosaics  de  vegetació  que  interrompen  aquesta  continuïtat,  cercant  diferents  comportaments  del  foc  que
afavoreixin les tasques de lluita contra el foc, principalment en grans incendis forestals.

En aquest sentit, es recomana mantenir zones de pastures sense repoblar, quan aquestes ocupin petits rodals
dins masses forestals  continues.  El  manteniment amb una baixa càrrega de combustible és important per a
l'eficàcia d'aquests rodals desarborats en la dinàmica de l'incendi, per la qual cosa es podrà compatibilitzar els
criteris forestals preventius amb altres usos com el ramader.

En masses arbrades, es mantindran estructures obertes entre altres més tancades. En masses regulars s'evitarà la
coexistèncis de diversos rodals del mateix estat (regenerat, plançoneda grossa...) de tal manera que es dificultin
les dinàmiques convectives per la combustió de grans quantitats contínues de biomassa fina i/o morta.

S'utilitzaran les superfícies de rocoses, cultius, aiguamolls, etc., amb models de combustibles de menor perill, per
a mantenir o crear aquestes discontinuïtats.

Es tindran en compte, per a la seva integració en un àmbit superior, les directrius aportades en l'acció “Directrius
específiques en rodals d'actuació estratègica. Suport tècnic i econòmic per a l'execució d'intervencions silvícoles
de prevenció en Zones Estratègiques d'Alt Risc d'Incendi Forestal”. Aquestes directrius hauran de tenir-se en
compte per a ordenar el territori conforme a les estructures que es plantegen en aquesta acció.

A nivell rodal, es consideraran les previsions d'evolució climàtica a l'hora de definir les espècies i estructures
objectiu amb la finalitat de minimitzar els possibles efectes sobre la supervivència i regeneració de la massa d'un
previsible increment en la recurrència i  intensitat del foc. Especialment en àrees de defensa de nivell  3 que
actualment no tenen una elevada perillositat estructural.

En les zones amb elevat perill  estructural  i  per tant,  perillositat  potencial  (nivells  1  i  2 de la  zonificació)  es
potenciaran les espècies i formes fonamentals de massa que asseguren la regeneració post-incendi. 

En les curtes de regeneració en masses regulars amb elevada perillositat estructural es respectaran alguns peus
de grans dimensions com a reserva de massa.

Les zones al costat de lleres d'aigua o amb un nivell freàtic elevat que puguin mantenir vegetació hidròfila es
potenciarà la citada vegetació i es procurarà la seva evolució a models poc combustibles mitjançant la poda,
esbrossa i aclarida.

Les  forests  de  rebrot  regulars,  especialment  aquells  de  quercines  sobre  zones  amb  elevada  perillositat
estructural seran tractats mitjançant resava per a la seva conversió a bosc de llavor.

Escurçar els períodes inicials dels torns per a evitar models de combustibles de major perillositat.

Realitzar esbrosses, podes, curtes sanitàries, aclarides, cremes prescrites i/o mantenir bestiar extensiu separant
les copes del sòl, reduint la densitat aparent de copa i mantenint càrregues superficials de combustible baixes
que  impedeixin  els  focs  actius  de  copes  d'alta  intensitat.  Els  residus  produïts  hauran  de  ser  retirats  de  la
muntanya, tractats amb cremes prescrites o triturats per a la seva incorporació al sòl, especialment en zones
xèrica i hiperxèricas amb dificultats per a la descomposició del material llenyós.

En  les  muntanyes  regulars,  sobre  zones  amb  alta  perillositat  en  els  quals  s'aconseguisquen  models  de
combustible poc perillosos 8, 9, 1, s'allargarà el període de fustal, en detriment de les primeres classes d'edat,
amb l'allargament del torn, sempre que es mantinguin l'estabilitat i capacitat de regeneració de la massa, amb
l'objecte de mantenir estructures menys combustibles.

Es procurarà la capitalització de la muntanya augmentant els paràmetres de (1) diàmetre i altura mitjana dels
peus, (2) biomassa total aèria/nº de peus, i (3) biomassa fust/biomassa total aèria.

Es tindran en compte i  s'aplicaran en la mesura del possible i  en funció de les necessitats de cada rodal les
directrius aportades a les Directrius específiques en rodals d'actuació estratègica. Suport tècnic i econòmic per a
l'execució d'intervencions silvícoles de prevenció en Zones Estratègiques d'Alt Risc d'Incendi Forestal. També, els
rodals hauran d'organitzar-se en l'espai conforme als criteris dictats en aquesta mateixa acció a nivell territorial.

ÀMBIT TERRITORIAL

Àmbit territorial d'aplicació

Terrens forestals

Descripció de l'àmbit territorial

Autonòmic.  S'aporten directrius generals  per a la  presa de decisions de criteris  de gestió,  sense localització
espacial

IMPLEMENTACIÓ

Instrument d'implantació

Directrius generals per a la seva integració en la presa de decisions de criteris de gestió, havent de cobrar més
rellevància en aquelles zones amb major nivell de risc d'incendi.

Responsable

Direcció general competent en matèria d'incendis forestals

Condicionants i Prioritat

No es contemplen
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HORITZÓ DE DESENVOLUPAMENT I VIGÈNCIA

Horitzó

Curt termini: 3-6 anys

Vigència

Puntual

PRESSUPOST I FINANÇAMENT

Pressupost orientatiu

Elaboració per personal tècnic de l'administració forestal balear

Instrument de finançament

Pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Estimació pressupost

30.000 €

SEGUIMENT

Indicador de realització

Variable Mòduls  d'intervenció  silvícola  segons  models  de  combustible  adaptats  a  la  realitat  i
circumstàncies de la muntanya balear

Unitat Document Tècnic

Indicador de Context

Variable No definida

Unitat No definida
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6.1.2.1.25 TE-25 Tractaments en Punts Crítics mitjançant usos alternatius

DESCRIPCIÓ GENERAL

Objecte

Actuar sobre els punts del terreny que suposin una elevada perillositat en cas d'incendi forestal per l'efecte
multiplicador de la propagació de fronts, en ser punts de canvi de comportament que, per la interacció de la
topografia o la vegetació amb el moviment de l'incendi, amplien el potencial del mateix.

Justificació i Descripció

La generació d'un mapa de punts crítics que permeta avaluar la compatibilitat d'altres usos del territori amb els
incendis forestals és un dels aspectes prioritaris en el desenvolupament d’aquest Pla Comarcal. Aquesta anàlisi
cartogràfica de punts on el foc és capaç de canviar el seu potencial i, a partir d’aquí poder cremar la superfície
potencial relacionada amb aquest punt.

Aquest anàlisi dels elements del relleu que influiran en els principals canvis de comportament del GIF realitzat
mitjançant el sistema Campbell (CPS), com ja s’ha vist, permetre identificar aquests punts crítics. Una vegada es
tenen es tracta de realitzar el sentit invers, si un incendi aconsegueix arribar a un punt crític on el combustible
forestal està tractat amb l'objectiu de minimitzar la seva criticitat, pot aconseguir-se que les flames no arribin a la
resta del potencial.

Avaluar  aquestes  zones,  especialment  aquelles  on  existeixi  una  necessitat  de  gestionar  el  combustible,  i
especialment on aquesta vegetació (entesa com a biomassa),  que ha de ser  valoritzada, no presenta un alt
rendiment o la dificultat d’accés i/o treball per part dels operaris destinats a prevenció resulta inviable, fa que
aquests punts requereixin de tractaments alternatius, com poden ser:

- Ús de ramaderia

- Sembrat per a caçadors

- Recuperació de terrenys agrícoles

- Manteniment agrícola 

- Cremes prescrites

La finalitat d’aquest ús alternatiu pretén no sols la modificació estructural del combustible sinó, a més, afavorir la
creació i manteniment dels usos tradicionals en els boscos. 

Per tot això, han de plantejar-se en aquells rodals estratègics o en aquests punts crítics, actuacions alternatives
amb l'objectiu de mitigar l'efecte multiplicador, dels focs en aquestes zones. Sobre la base d'aquesta premissa
s'han de dimensionar els tractaments a realitzar al voltant dels punts seleccionats emprant usos alternatius com:
agricultura, ramaderia, caça o cremes prescrites.

ÀMBIT TERRITORIAL

Àmbit territorial d'aplicació

Comarcal

Descripció de l'àmbit territorial

Punts Crítics, Punts Estratègics de Gestió

IMPLEMENTACIÓ

Instrument d'implantació

Inversió de l'administració 

Responsable

Direcció general competent en matèria d'incendis forestals

Condicionants i Prioritat

No es contemplen

HORITZÓ DE DESENVOLUPAMENT I VIGÈNCIA

Horitzó

Curt termini: 3-6 anys

Vigència

Puntual

PRESSUPOST I FINANÇAMENT

Pressupost orientatiu

Elaboració per personal tècnic de l'administració forestal balear

Instrument de finançament

Pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Estimació pressupost

No definit

SEGUIMENT

Indicador de realització

Variable Punts Crítics

Unitat Nre. Punts Crítics tractats

Indicador de Context

Variable No definida

Unitat No definida
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6.1.2.2 ACCIONS COMPLEMENTARIES

6.1.2.2.1 TE-26 Implementació del Pla Anual de Cremes Prescrites

DESCRIPCIÓ GENERAL

Objecte

Aplicar  en el  territori  les  cremes prescrites  com a eina  eficaç  i  eficient  per  al  maneig  del  risc  per  incendis
forestals.

Justificació i Descripció

Les  cremes  prescrites  són  aquelles  que  es  realitzen  sobre  la  base  d'un  pla  de  caràcter  tècnic,  de  manera
prescriptiva, i que analitza combustibles, topografia i meteorologia, per a estimar un comportament del foc de
paràmetres físics (velocitat, intensitat, longitud de flama) tals que les seues conseqüències siguen concordes a
una gestió sostenible amb uns objectius compatibles des d'una perspectiva ecològica.

El seu objectiu principal és la disminució del risc d'incendi mitjançant l'eliminació de combustible disponible, i
disminuint, per tant, la seva continuïtat sense provocar danys ambientals.

La crema prescrita és una eina que requereix:

- Definir objectius concrets

- Comptar amb experiència en el seu ús i execució eficient

- Profunds coneixements  en els  paràmetres  que inclouen en el  comportament  del  foc  (meteorologia,
combustibles, fisiografia de la superfície a cremar, piroecologia de les espècies)

L'àmbit  dels  plans  comarcals  és  l'adequat  per  a  la  determinació  dels  anteriors  aspectes,  identificació  de
localitzacions i definició de certs criteris bàsics:

- Avaluació de les càrregues de combustible disponibles

- Definició dels llindars dels paràmetres físics de l'incendi admissibles i identificació d'estructures forestals
adequades

- Ubicacions topogràfiques admissibles

- Condicions meteorològiques necessàries

- Mètodes d'extinció adequats, definició i dimensionament de les línies de control

L'ocupació  de  simuladors  d'incendis  serà  una  eina  important  a  l'hora  de  definir  condicions  ambientals  i
emplaçaments adequats.

Les cremes prescrites generalment seran planificades, però en situacions de condicions concretes, es podran
emprar cremes per ignicions naturals, o també anomenats focs naturals prescrits.

El plantejat en els plans comarcals derivarà en els pertinents plans anuals de cremes prescrites, que marcaran les
cremes a realitzar incloent:

 Objectiu

 Emplaçament

 Prescripció detallada per a l'execució

 Preparació de l'emplaçament

 Organització, flux i logística del treball

 Documentació abans, durant i després de la crema

ÀMBIT TERRITORIAL

Àmbit territorial d'aplicació

Superfície forestal

Descripció de l'àmbit territorial

Aquells emplaçaments forestals la combinació dels quals de topografia i combustibles permeten la realització de
cremes controlades

IMPLEMENTACIÓ

Instrument d'implantació

Plans comarcals

Responsable

Direcció general competent en matèria d'incendis forestals

Condicionants i Prioritat

Els condicionants passen per la correcta definició dels condicionants i de les mesures d'actuació i extinció.

S'ha de confirmar també la compatibilitat ecològica evitant danys en hàbitat i elements protegits o d'especial
interès.  La priorització  entre  zones aptes  es basarà en la  cartografia de zonificació  i  de  les zones d'alt  risc,
seleccionat aquelles ubicacions de major valor quantitatiu.

HORITZÓ DE DESENVOLUPAMENT I VIGÈNCIA

Horitzó

Urgent: 1-2 anys. Implementació en els plans comarcals. Realització de cremes.

Curt termini: 3-6 anys. Realització de cremes.

Mig termini: 7-10 anys. Realització de cremes.

Vigència

Periòdica

PRESSUPOST I FINANÇAMENT

Pressupost orientatiu

Sense determinar
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Instrument de finançament

Pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (personal de l'Administració Autonòmica)

Estimació pressupost

No definit

SEGUIMENT

Indicador de realització

Variable Cremes prescrites realitzades amb èxit

Unitat Nre de cremes prescrites

Superfície gestionada

Percentatge del nombre total d'intents sobre els realitzats amb èxit

Indicador de Context

Variable No definida

Unitat No definida
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6.1.2.2.2 TE-27 Millora de la Xarxa Viaria

DESCRIPCIÓ GENERAL

Objecte

Manteniment i adequació de la xarxa viaria existent i apertura de nous vials 

Justificació i Descripció

Una xarxa viaria en bones condicions és essencial per a una correcta i ràpida gestió de la emergència, reduint
temps de desplaçament i augmentant la seguretat de les intervencions. Es per aquest motiu pel que es pretén
millorar els vials secundaris existent, especialment els encaminats a arribar a punts difícils del territori per part
dels mitjans terrestres. 

Per tal de millorar l’accés als terrenys forestals, d’una banda, millorar el que hi ha, és a dir dur a terme un
correcte manteniment  de la  xarxa viaria  i  adequar-la,  si  cal,  a  la  normativa existent.  D’altra realitzar  noves
apertures en zones estratègiques.

És  per  això,  que  es  planteja  el  manteniment  d’alguns  trams  de  vials  considerats.  Aquest  consistirà  en  la
conservació dels vials, sense la modificació de les seues característiques constructives, fonamentalment amb la
restauració  de  la  capa  de  rodament  (si  cal,  amb  ferms  integrats  de  paviment  dur),  neteja  de  cunetes  i
manteniment de la vegetació limítrof. 

Amb  el  mateix  objectiu  anterior:  millorar  l’accés  als  terrenys  forestals  es  planteja  una  correcta  adequació
d’alguns trams de vials existents. S’entén com a condicionament o adequació a aquelles actuacions necessàries
per a que un vial tingui les condicions òptimes corresponents al seu ordre, realitzant moviments de terra per a
l’ampliació de la plataforma, millora de la capa de rodament, tractament de la vegetació limítrof, actuacions per
al correcte drenatge d’aigües, etc.

Per últim, es planteja l’obertura de nous vials per donar continuïtat als existents i facilitar així les tasques de
vigilància, prevenció i extinció. 

ÀMBIT TERRITORIAL

Àmbit territorial d'aplicació

Comarcal

Descripció de l'àmbit territorial

Vies secundaries i vials dins de terreny forestal 

Imatge 290 Manteniment pistes forestals. Font: MEDI XXI GSA.
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IMPLEMENTACIÓ

Instrument d'implantació

Servei tècnic

Responsable

Direcció general competent en matèria d'incendis forestals

Condicionants i Prioritat

L'elevat percentatge de propietat particular que ocasiona el que puguen existir zones d'accés restringit.

HORITZÓ DE DESENVOLUPAMENT I VIGÈNCIA

Horitzó

Curt termini: 3-6 anys

Vigència

Puntual

PRESSUPOST I FINANÇAMENT

Pressupost orientatiu

Es contemplarà un pressupost aproximat de 3,386.21 €/km per al manteniment i la millora de les pistes forestals.

Instrument de finançament

Pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Estimació pressupost

Per al manteniment de les pistes forestals existents es precisa un pressupost aproximat 104,025  €.

SEGUIMENT

Indicador de realització

Variable Manteniment i condicionament de vials

Unitat km

Indicador de Context

Variable No definit

Unitat No definit
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6.1.2.2.3 TE-28 Creació de nous Punts d’Aigua

DESCRIPCIÓ GENERAL

Objecte

Reducció de la intensitat dels incendis mitjançant l'increment del cabal d'aportació a l'incendi

Justificació i Descripció

L'aigua és el principal element amb el que es compta a l'hora de plantejar tasques d'extinció d'un incendi forestal
pel que comptar amb una xarxa adequada de punts d'aigua en el dispositiu d'incendis és fonamental.

L'anàlisi de la disponibilitat d'aigua mostra les zones on la xarxa existent de punts d'aigua és deficient, per la qual
cosa aquesta anàlisi resulta eficaç de cara a determinar on situar els nous punts d'aigua que complementen a la
xarxa.

Per a la definició de les zones amb manques s'ha generat una cartografia que mostra la distància a cada punt del
territori del punt d'aigua més proper.

En el cas de mitjans terrestres, s'han tingut en compte les velocitats d'avanç pel territori anàlogament al reflectit
per al  càlcul  de la  dificultat  d'extinció dins del  risc.  Sobre aquesta distància s'ha extret  la  superfície que és
assolible des de camins, emprant la distància màxima de punta de llança que també de va generar en el citat
capítol per al càlcul del risc. En el cas de mitjans aeris, s'ha plantejat un radi de 2.5 km al voltant de cada punt.
L'objectiu ha de ser que la pràctica totalitat del territori es troba a menys d'aqueixa distància d'un punt d'aigua
apte, per a garantir una recurrència admissible de descàrregues en un incendi, que s'estima per a aquest radi en
una cadència de 5 minuts.

Així, amb aquestes anàlisis, poden trobar-se els punts amb manques, que en el cas de punts accessibles per a
helicòpter són mínimes. No obstant això, abans d'escometre l'execució de nous punts d'aigua, ha d'assegurar-se
que realment no existeixen punts accessibles en aqueixes zones, ja que només es compta amb un inventari fiable
dels  punts  actuals  realitzats  per  la  Direcció  general  competent  en  matèria  d'incendis.  Això  deriva  en  dues
mesures que poden realitzar-se de forma complementària a la construcció de nous punts:

 Realitzar un inventari dels punts d'aigua privats accessibles per a mitjans terrestres i/o aeris

 Plantejar convenis, acords, tasques de difusió o conscienciació perquè es garanteixi l'accessibilitat de
mitjans contra incendis a aquests punts d'aigua particulars en cas d'emergència.

Per a escometre les tasques d'ampliació, les característiques i recomanacions constructives que ha de presentar
un punt d'aigua dedicat exclusivament a l'extinció d'incendis forestals, a nivell general, són:

 Tenir una capacitat de, almenys, 200 m3

 Estar construït en formigó, preferentment armat

 La plataforma si pot ser, estar també formigonat per a evitar possibles pèrdues en accions de càrrega

 La superfície de càrrega per a helicòpters ha de ser, preferentment, superior a 10 m de diàmetre

 La profunditat no ser inferior a 1,5 m , sent recomanable que sigui de 3m

 Preferiblement construir-se semi-enterrat 

 Facilitar  la  càrrega d'autobombes,  almenys,  per  aspersió  i  si  és  possible  per  gravetat.  Per  a això es
realitzarà  la  construcció  d'una  arqueta  d'ompliment  mínim de  2x2x1,5  m de  profunditat,  situant-se
preferiblement una caseta de vàlvules per al seu emplaçament. La presa d'aigua per gravetat amb ràcord
tipus Barcelona de 70 mm i un altre tipus Storz de 110 mm garantirien un cabal mínim de 1000l/min i
1kg/cm2 de pressió.

 Tenir l'apropiada senyalització, tant per a autobombes en els principals creus com per a helicòpters -
pintant la coronació del dipòsit-.

 Estar barrat perimetralment per a evitar el lliure accés.

 Estar equipat amb una clau universal o mestra, tant per a la porta del clos com de les arquetes i casetes
de vàlvules.

 Tenir condicionat un desguàs de fons.

 Incorporar, en cas que existeixi ramaderia en la zona, un abrevadero o una bassa practicable per a la
fauna.

 En les  zones amb alt  valor  paisatgístics,  es  procurarà  el  pintat  del  dipòsit  i  caseta per  a una millor
integració amb l'entorn.

La localització del punt d'aigua en última instància haurà de tenir present les següents recomanacions:

 Ompliment  no assistit,  en tant  existisca  presència  segura  de fonts,  xarxa  de proveïment  o  recollida
d'aigua de cuneta o vessant.

 Vies d accés a la zona de càrrega d'autobombes que permeten l'encreuament de dos d'elles.

 Zona de càrrega d'autobombes separada de la zona de càrrega aèria per a facilitar l'ús simultani.

 Ubicació en zones planes i obertes d'almenys un radi de 20 m sense obstacles, inclòs el terreny- de major
altura que el dipòsit, evitant en qualsevol cas les ubicacions a sotavent.

 Zona d'aproximació/eixida en direcció als vents dominants, que no present obstacles majors que superen
l'altura del dipòsit en quatre metres, en una distància de 20 m des de la zona de càrrega.

ÀMBIT TERRITORIAL

Àmbit territorial d'aplicació

Superfície forestal amb baixa disponibilitat d'aigua.

Descripció de l'àmbit territorial

Superfície la disponibilitat de la qual d'aigua per a mitjans terrestres sigui baixa i es trobi a una distància de
camins accessible amb la distància màxima de punta de llança desitjada.

IMPLEMENTACIÓ

Instrument d'implantació

Execució d'obra
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Responsable

Direcció general competent en matèria d'incendis forestals

Condicionants i Prioritat

Els condicionants d'execució exposats quant a característiques tècniques i comprovació in situ de l'existència o
no de punts de particulars accessibles.

La  prioritat  d'execució  vindrà  definida  pel  nivell  quantitatiu  de  risc  de  la  superfície  a  la  qual  done  servei,
seleccionant primer aquelles zones la necessitat de les quals sigui més elevada. Es proposen cinc punts aptes tant
per a helicòpter com per a autobomba en la imatge inferior:

Imatge 291 Nous punts d’aigua dissenyats. Font: MEDI XXI GSA.

HORITZÓ DE DESENVOLUPAMENT I VIGÈNCIA

Horitzó

Mig termini: 6-9 anys

Vigència

Puntual
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PRESSUPOST I FINANÇAMENT

Pressupost orientatiu

El cost d'un punt d'aigua s'estima en 50.000 €.

Instrument de finançament

FEDER

Estimació pressupost

Es planteja un pressupost total de 250.000 €, que permetrien la construcció de cinc nous punts.

SEGUIMENT

Indicador de realització

Variable Punts d'aigua construïts

Unitat Nombre

Indicador de Context

Variable Disminució de superfície accessible sense cobertura

Unitat Percentatge
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6.1.2.2.4 TE-29 Comprovació de l’estat de la Xarxa Hidràulica abans de l’inici de la campanya

DESCRIPCIÓ GENERAL

Objecte

Comprovació de l’estat de la xarxa hidràulica abans de l’inici de la campanya 

Justificació i Descripció

Com s’ha citat en la proposta anterior, l'aigua és el principal element amb el que es compta a l'hora d’apagar un
incendi  forestal  pel  que  comptar  amb una  xarxa  adequada  de  punts  d'aigua  en  el  dispositiu  d'incendis  és
fonamental, però no sols quant nombre de punts sinó la també el seu estat ha de ser el òptim.

L'anàlisi de la disponibilitat d'aigua realitzat per a la proposta “TE-27 Creació de nous Punts d’Aigua”, mostra les
zones on la xarxa existent de punts d'aigua és deficient, però no els punts d’aigua que no són totalment adequats
per a l’extinció (tot hi haver-se fet una comprovació en camp), o no mostra els que no seran aptes amb el pas del
temps.

Una xarxa hidràulica en bones condicions és un requisit essencial per a l’extinció dels incendis forestals. Comptar
amb el màxim nombre de punts d’aigua aptes per a l’extinció permetrà una menor cadència de descàrregues,
una major seguretat per part de l’operatiu i una major coordinació entre els equips destinats a combatre el foc. 

S’establirà, per tant, un període previ a l’inici de la temporada d’incendis forestals, destinat a la comprovació de
l’estat de tots i cada un dels punts d’aigua del territori. Renovant-los o reparant-los, si cal, prèviament a l’inici de
la campanya d’incendis forestals. 

ÀMBIT TERRITORIAL

Àmbit territorial d'aplicació

Punts d’aigua comarcals.

Descripció de l'àmbit territorial

Superfície la disponibilitat de la qual d'aigua per a mitjans terrestres sigui baixa i es trobi a una distància de
camins accessible amb la distància màxima de punta de llança desitjada.

IMPLEMENTACIÓ

Instrument d'implantació

Servei tècnic

Responsable

Direcció general competent en matèria d'incendis forestals

Condicionants i Prioritat

Es deuran comprovar tots els punts d’aigua, independentment de si són públics (pertanyents o construïts per
l'Administració) o privats (cases particulars, instal·lacions esportives, instal·lacions industrials, etc.) i determinar
la seva aptitud.

HORITZÓ DE DESENVOLUPAMENT I VIGÈNCIA

Urgent: 1-2 anys. Implementació en els plans comarcals. Realització de cremes.

Curt termini: 3-6 anys. Realització de cremes.

Mig termini: 7-10 anys. Realització de cremes.

Vigència

Periòdica

PRESSUPOST I FINANÇAMENT

Pressupost orientatiu

No definit

Instrument de finançament

Pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Estimació pressupost

No definit.

SEGUIMENT

Indicador de realització

Variable Punts d'aigua revisats

Unitat Nombre

Indicador de Context

Variable No definit

Unitat No definit
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6.1.2.2.5 TE-30 Millora de la Xarxa de Vigilància

DESCRIPCIÓ GENERAL

Objecte

Reduir el temps d'arribada a l'incendi, així com millorar l'eficàcia i seguretat durant les tasques d'extinció

Justificació i Descripció

En l'actualitat existeixen en les Illes Balears 21 llocs de vigilància i 3 càmeres fixes de vigilància, estant localitzats
14 llocs i 3 càmeres de vigilància a Mallorca. 

Quatre d’aquests llocs de vigilància es localitzen dins de la Comarca de Ponent, estratègicament ubicats a als al
municipi de Calvià (s’Hostalet i son Vida), al municipi d’Andratx (Garrafa) i al de Puigpunyent (Galatzó). Mentre
que existeix sols un punt de detecció mitjançant l’ús de càmeres de vigilància extern a la comarca, al terme de
Palma.

Per a comprovar l'operativitat d'aquesta xarxa s'ha realitzat una anàlisi de visibilitat utilitzant com a observadors
els llocs abans citats, els diferents mitjans que componen el dispositiu contra incendis forestals i els nuclis de
població  (considerant  la  visibilitat  des  del  centroide),  tenint  en  compte  per  a  aquesta  anàlisi  l'altura  de
l'observador,  la  columna  del  fum  i  la  distància  d'aquesta.  El  punts  de  vigilància  es  pot  veure  l’apartat
d’infraestructures existents.

La major part de superfície de la Comarca de Ponent, com ocorre amb la de les Illes Balears, queda coberta amb
l'actual xarxa. No obstant el sector més nord-oriental de la Serra de Tramuntana, i en menor mesura en la zona
més occidental, existeixen zones amb deficient visibilitat.

Els llocs fixos (torres i càmeres) de vigilància són de gran utilitat a l'hora de detectar els incendis i establir les
comunicacions oportunes perquè es mobilitze l'operatiu d'extinció necessari. En aquest sentit, la detecció en
àrees de baixa o nul·la visibilitat i la importància de la qual de protecció és elevada requereixen la incorporació
d'aquest tipus d'infraestructures.

No obstant això en est  el  cas,  existeixen rutes de vigilància mòbil  que pal·lia  les deficiències detectades en
l'anàlisi.

Es proposa optimitzar i reforçar les citades rutes de vigilància de tal manera que quedi garantida la detecció
primerenca del foc en aquestes zones.

ÀMBIT TERRITORIAL

Àmbit territorial d'aplicació

Zones d'ombra de la Xarxa de Vigilància de Llocs Fixos

Descripció de l'àmbit territorial

Vies forestals i/o carreteres per les quals discorren les rutes de vigilància mòbil planificades.
Imatge 292 Zones prioritàries per a realitzar rutes de vigilància mòbil. Font: MEDI XXI GSA.
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IMPLEMENTACIÓ

Instrument d'implantació

Inversió Administració

Responsable

Direcció general competent en matèria d'incendis forestals

Condicionants i Prioritat

No es contempla

HORITZÓ DE DESENVOLUPAMENT I VIGÈNCIA

Horitzó

Curt Termini: Executar durant els 3-6 anys del període d'aplicació

Vigència

Periòdica

PRESSUPOST I FINANÇAMENT

Pressupost orientatiu

150.000 €

Instrument de finançament

Pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Estimació pressupost

150.000 €

SEGUIMENT

Indicador de realització

Variable Inversions en tasques de vigilància mòbil

Unitat Milers d'Euros

Indicador de Context

Variable No definida

Unitat No definida
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6.1.2.2.6 TE-31 Augment del període de vigilància en punts fixos

DESCRIPCIÓ GENERAL

Objecte

Augmentar el període de vigilància fixa

Justificació i Descripció

Donada l’ampla xarxa de llocs de vigilància fixa i mòbil interna i vigilància fixa, mòbil i ús de càmeres, externa,
amb la que compta el territori, i sobre tot, l’ampla visibilitat del territori que ofereixen, es podria considerar com
a que aquesta xarxa és òptima, ja que cobreix pràcticament totes les zones forestals de la Comarca, a excepció,
com ja s’ha comentat de zones nord del Paratge Natural de la Serra de Tramuntana. No obstant això, el seu ús
varia en funció del període en que es contracta el personal encarregat de vigilar en llocs fixos(període estival).

Els nous escenaris de canvi climàtic junt amb les variacions cada vegada més amples dels períodes de dèficits
hídrics obliguen a plantejar també major període de vigilància per tal d’afrontar aquestes noves emergències
fora dels períodes d’alt risc d’incendi forestal.

Un augment o ampliació de la temporalitat dels llocs de vigilància fixa per a que no sols es dediqui a realitzar
aquesta funció durant la campanya d‘incendis, sinó que puga fer-ho durant tot l’any o de forma ampliada entorn
als mesos de major risc d’incendi.

Una detecció primerenca de l’emergència és fonamental a l’hora de mobilitzar i extingir els incendis forestals per
a que puguin ser controlats abans que canvii el seu comportament i sigui més difícil la intervenció. 

És per aquest motiu ple qual es proposa un augment de la temporalitat del personal encarregat de la vigilància
fixa, bé sigui de forma permanent (anual), o bé, tenint en compte l’estadística temporal d’incendis calculada en
aquest Pla. En aquest cas, es planteja que el personal estiga en les torres de vigilància des del 15 de març fins al
15 d’octubre.

ÀMBIT TERRITORIAL

Àmbit territorial d'aplicació

Comarcal

Descripció de l'àmbit territorial

Llocs de vigilància fixa

IMPLEMENTACIÓ

Instrument d'implantació

Inversió Administració

Responsable

Direcció general competent en matèria d'incendis forestals

Condicionants i Prioritat

No es contempla

HORITZÓ DE DESENVOLUPAMENT I VIGÈNCIA

Horitzó

Urgent: 1-2 anys. Implementació en els plans comarcals. Realització de cremes.

Curt termini: 3-6 anys. Realització de cremes.

Mig termini: 7-10 anys. Realització de cremes.

Vigència

Periòdica

PRESSUPOST I FINANÇAMENT

Pressupost orientatiu

No definit

Instrument de finançament

Pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Estimació pressupost

No definit

SEGUIMENT

Indicador de realització

Variable Ampliació temporalitat llocs de vigilància fixa

Unitat Milers d'Euros

Indicador de Context

Variable No definida

Unitat No definida
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6.1.2.2.7 TE-32 Informe Diari del Risc d’Incendi i difusió del mateix als Tècnics

DESCRIPCIÓ GENERAL

Objecte

Establir informes diaris del risc d’incendi i la seva posterior difusió als tècnics en matèria de prevenció d’incendis

Justificació i Descripció

A nivell general, és recomanable, a l'inici  de cada jornada, extraure la predicció diària per a la Comarca, que
permeta preveure el nivell de risc meteorològic, establint el nivell de risc de cada dia, facilitant-li-ho a tot el
personal de l'operatiu. 

El risc d’ignició a nivell local, permet conèixer l’estat de la vegetació o la disponibilitat de la mateixa per a cremar.
Conèixer aquest de forma diària a nivell local facilitaria les tasques de reubicació dels mitjans d’extinció o les
rutes vigilància en funció del municipi amb major risc. 

En l'actualitat, l'Agència Nacional de Meteorologia ja estableix un nivell de risc diari per incendis forestals. Aquest
índex pot servir de base per a establir un índex general per a tota la Comarca, però per a una major especificació
zonal  ha de ser  complementat  amb l'anàlisi  del  meteograma diari  per  part  dels  responsables  de l'operatiu,
establint el nivell de risc meteorològic diari final.

Imatge 293 Nivell de risc d’incendi Comarcal a les Illes Balears. Font: AEMET BALEARS.

ÀMBIT TERRITORIAL

Àmbit territorial d'aplicació

Comarcal

Descripció de l'àmbit territorial

Llocs de vigilància fixa

IMPLEMENTACIÓ

Instrument d'implantació

Inversió Administració

Responsable

Direcció general competent en matèria d'incendis forestals

Condicionants i Prioritat

No es contempla

HORITZÓ DE DESENVOLUPAMENT I VIGÈNCIA

Horitzó

Urgent: 1-2 anys. 

Vigència

Periòdica

PRESSUPOST I FINANÇAMENT

Pressupost orientatiu

No definit

Instrument de finançament

Pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Estimació pressupost

No definit

SEGUIMENT

Indicador de realització

Variable Realització d’informes diaris

Unitat Informe

Indicador de Context

Variable No definida

Unitat No definida
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6.1.2.2.8 TE-33 Instal·lació d’una xarxa de Sensors en Zones d’Alt Valor Ambiental 

DESCRIPCIÓ GENERAL

Objecte

Establir una xarxa sensorial en zones d’alt valor ambiental

Justificació i Descripció

La necessitat d’aconseguir el suficient grau d’anticipació que permeta l’adopció correcta de mesures preventives
davant incendis forestals,  en temps i  forma, motiva el  plantejament de la  creació  d’una xarxa d’anàlisi  que
monitoritzi els paràmetres ambientals intervinents en la propagació del foc i determini un índex del risc d’ignició,
especialment a les Zones d’Alt Valor ambiental com es el cas del Paratge Natural de la Serra de Tramuntana. Així
doncs, coneixent el grau de risc d’ignició, es garanteix l’execució eficient de les mesures preventives esmentades
als punts anteriors.

La present proposta, en aquesta línia, es tradueix en la instal·lació i activació del sistema de sensorització sense
fils que cobreix la necessitat  anteriorment esmentada i  inclou millores com la videovigilància permanent de
determinades zones i l’activació remota de la xarxa

.  

Figura 50 Funcions de les xarxa sensorial SIDEINFO Net Sense. Font: MEDI XXI GSA

A més, el monitoratge dels espais naturals permet disposar d’informació clau als seus gestors coneixent  l'estat
de la massa a temps real i la seva evolució a mitjà i llarg termini, a banda de la possibilitat d’implementar les
dades extretes en investigacions i aprofundiment del coneixement actual d’aquest sistema ecològic tan complex.

 Elements 

El  sistema està  composat  per  diferents  elements,  que seran ubicats  formant  una xarxa  a la  massa  forestal
objecte de defensa. Els elements principals són:

- Xarxa de sensors per a monitoratge de la vegetació

- Xarxa d'estacions meteorològiques

- Sistema de prevenció i control d'incendis 

- Estructura de telecomunicacions 

- Plataforma de monitoratge

- Llocs de control remot i gestió d'alarmes

 Funcions

 Monitoratge meteorològic i ambiental

Les estacions meteorològiques instal·lades permeten mesurar i registrar diverses variables meteorològiques amb
l'objectiu de determinar les condicions actuals i elaborar prediccions. 

Aquest sistema de sensorització , a més de monitoritzar els paràmetres més habituals (temperatura, humitat i
vent), recull altres paràmetres d'interès en temps real com els següents:

- Humitat en el sòl

- Humectació foliar

- Humitat en la matèria orgànica en sòl

- CO2

- Altres gasos (CO, O2, O3, CH4, NH3 NH2)

- Partícules orgàniques en l'ambient

- Canvis lumínics

- Anàlisi del so ambiental

 Monitoratge de la vegetació

Els sensors distribuïts pel territori objecte de defensa, permeten obtenir dades l'estat de la vegetació mitjançant
models estadístics que relacionen diferents sensors d'humitat en el sòl, humectació foliar, humitat en la matèria
orgànica en sòl, a més de les dades meteorològiques, s'estableixen nivells d'alerta en temps real sobre l'estrès
hídric de la vegetació.

 Simulacions en temps real
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A  més  del  monitoratge  dels  factors  d'influència  en  la  ignició  de  l'incendi  forestal,  permet  preveure  el
comportament  de  l'incendi  forestal  una  vegada  iniciat  mitjançant  la  utilització  d'un  simulador  d'incendis
incorporat en el sistema.

Imatge 294 Exemple d'interfície del software de control del sistema SIDEINFO Net Sense. Font: MEDI XXI
GSA

 Obtenció automàtica del risc d'ignició

Permet, mitjançant una sèrie d'anàlisis automatitzades realitzades pel sistema, definir el risc d'ignició d’incendi
de  les  diferents  zones  de  la  massa  forestal,  integrant  el  tres  grups  de  dades  fonamentals,  anteriorment
recollides, en l'evolució d’un incendi; l'estat de la vegetació i les condicions meteorològiques a temps real.

 Sistema d'alarma i activació remota

La seva funció com a sistema d'alarma, mitjançant el recull dels paràmetres que s'obtenen de les estacions de
monitoratge, permet que una vegada es produeix l'incendi i s'activen els detectors instal·lats. Aquests detectors
envien un senyal al mòdul d'entrades del PLC, el qual després de processar les dades enviarà un senyal d'alarma
a la central de control operatiu. Tanmateix, la central de control rebrà la informació i mostrarà en pantalla que
existeix una alarma per incendi forestal amb un determinat nivell d'emergència (baix, mig, o alt en funció de la
intensitat de rangs de paràmetres preestablerts que han produït l’activació de l’alarma), enviant aquesta mateixa
informació als usuaris predefinits amb la ubicació del sensor en estat d’alarma. 

 Videovigilància

El sistema estarà connectat a una xarxa de càmeres IP que permetrà una comprovació visual del territori en cas
d'activació de sensors en estat d'alarma.

ÀMBIT TERRITORIAL

Àmbit territorial d'aplicació

Comarcal

Descripció de l'àmbit territorial

Zones d’alt valor ambiental i zones d’alt risc d’incendi forestal

IMPLEMENTACIÓ

Instrument d'implantació

Inversió Administració

Responsable

Direcció general competent en matèria d'incendis forestals

Condicionants i Prioritat

No es contempla

HORITZÓ DE DESENVOLUPAMENT I VIGÈNCIA

Horitzó

Urgent: 1-2 anys. 

Vigència

Periòdica

PRESSUPOST I FINANÇAMENT

Pressupost orientatiu

No definit

Instrument de finançament

Pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Estimació pressupost

No definit

SEGUIMENT

Indicador de realització

Variable Realització d’informes diaris

Unitat Informe

Indicador de Context

Variable No definida

Unitat No definida
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6.1.3 EIX III. SENSIBILITZACIÓ I CULTURA DEL RISC

6.1.3.1 ACCIONS PRIORITÀRIES

6.1.3.1.1 CR-01 Promoció Integral de la Cultura del Risc i l'Autoprotecció en Zones d'Alt Risc

DESCRIPCIÓ GENERAL

Objecte

Promoure el desenvolupament d'actuacions d'autoprotecció i conèixer el grau de compliment de la normativa
per a la prevenció d'incendis forestals vigent relativa a l'obligatorietat d'adopció de mesures d'autoprotecció en
àrees d'interfície urbana-forestal (WUI) situades en Zones Estratègiques d'Alt Risc d'Incendi Forestal (ZAR).

Igualment, impulsar entre la societat en general i especialment en les zones d'interfície la cultura del risc.

Justificació i Descripció

Després dels greus incendis ocorreguts a les Illes en els últims quatre anys (que es van iniciar amb els episodis en
l'illa d'Eivissa en els anys 2010 i 2011) que van posar en evidència la situació de vulnerabilitat que presenten les
nombroses zones d'interfície urbana forestal i el repte que suposen per a l'operatiu d'extinció en cas d'incendi en
aquestes zones, es va establir un programa de gestió informativa i promoció de la cultura del risc, així com de
seguiment del compliment de la normativa de prevenció d'incendis i d'autoprotecció en zones d'alt risc en la
interfície urbana-forestal.

La dimensió de la problemàtica d'incendis forestals i les zones d'interfície i el marcat caràcter turístic de les Illes
posen de manifest la necessitat d'abordar la promoció de la cultura del risc i l'autoprotecció des d'un punt de
vista integral i planificat que permeta treballar amb els diferents actors implicats i fer-ho de forma transversal,
tractant d'aconseguir un canvi en la conscienciació social i de comportament de l'ús del foc i la protecció davant
d'aquest.

En la web oficial del Govern Balear és possible accedir a una guia i vídeo divulgatiu per a la prevenció d'incendis
forestals; es proporciona a més un document-qüestionari que permet a l'usuari avaluar el nivell de protecció del
seu habitatge.

Per  això  es  proposa  el  desenvolupament  del  programa  de  gestió  informativa  i  de  seguiment  i  suport  al
compliment de la normativa de prevenció d'incendis i d'autoprotecció en zones d'alt risc d'incendi en interfície
urbana forestal.

S'estendran al  conjunt  insular  les  iniciatives actualment  en desenvolupament  en l'illa  d'Eivissa  mitjançant  la
dotació de materials específics i disposició personal tècnic per al desenvolupament de les següents tasques:

- Foment d'iniciatives i mesures d'autoprotecció preceptives i recolzament en camp a propietaris per al
seu desenvolupament i seguiment.

- Difusió de campanyes divulgatives: tasques de conscienciació i sensibilització amb el suport de la Xarxa
Forestal (reforçada en les jornades prèvies a l'inici de la corresponent campanya anual).

-  Consolidació de les campanyes de promoció de la cultura del risc en zones d'interfície promogudes per
la  Xarxa  Forestal,  reforçant  i  ampliant  les  mesures  i  campanyes  de  conscienciació  i  sensibilització
ciutadana. 

- Desenvolupament i actualització dels documents, guies i material divulgatiu de prevenció d'incendis i
autoprotecció.

- Seguiment  del  compliment  de  la  normativa  en  matèria  d'incendis  forestals  en  les  zones  d'interfície
urbana forestal a través dels Agents de Medi ambient.

-  Estudi de desenvolupament de normatives més adequades i eficaces.

- Difusió de normativa d'ús del foc i de “bones pràctiques” del seu ús o dels elements que puguin generar
incendis forestals.

ÀMBIT TERRITORIAL

Àmbit territorial d'aplicació

Àrees de transició urbana forestal

Descripció de l'àmbit territorial

Terrenys forestals situats en zones d'interfície urbana-forestal

IMPLEMENTACIÓ

Instrument d'implantació

Acte administratiu

Responsable

Direcció general de Medi Natural, Educació Ambiental i Canvi Climàtic

Condicionants i Prioritat

Existeix un clar condicionant que és la reticència dels propietaris a realitzar les actuacions de prevenció.

HORITZÓ DE DESENVOLUPAMENT I VIGÈNCIA

Horitzó

Urgent: 1-2 anys. Començar la implantació de la informació mitjançant un primer pla de xoc.

Curt termini: 3-6 anys. Mantenir el programa d'informació. Impuls d'un programa continu d'avaluació.

Mig termini: 7-10 anys. Assentament del programa. Retroalimentació del programa amb els resultats d'avaluació
i del grau de compliment de la normativa.

Vigència

Periòdica

PRESSUPOST I FINANÇAMENT

Pressupost orientatiu
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500.000 €

Instrument de finançament

Fons del Govern de les Illes Balears

Estimació pressupost

500.000 €

SEGUIMENT

Indicador de realització

Variable Programa de gestió informativa i seguiment de compliment de la normativa

Unitat Document  tècnic  de  prevenció  d'incendis  i  d'autoprotecció  en  zones  d'alt  risc  en  la
interfície urbana forestal

Indicador de Context

Variable Variació del grau de compliment de la normativa de prevenció d'incendis

Unitat Percentatge d'autoprotecció en zones d'alt risc en la interfície urbana forestal
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6.1.3.1.2 CR-02 Caracterització de la Percepció del Risc  

DESCRIPCIÓ GENERAL

Objecte

Realitzar estudis per conèixer la percepció del risc poblacional front incendis forestals

Justificació i Descripció

Segons  han  demostrat  diverses  experiències  recents  existeix  una  escassa  percepció  del  risc  per  part  de  la
població i propietaris. Per aquest motiu, és necessària una conscienciació i acceptació del compromís que suposa
viure en la muntanya o en zona confrontants com a punt de partida per a qualsevol estratègia de protecció. Es
necessiten establir mecanismes tècnics i socials que informin i adverteixin del risc real als ciutadans. 

Com  es  comentarà  en  epígrafs  posteriors,  és  especialment  important  l'educació  de  les  joves  generacions  i
l'enfortiment del criteri d'acte-protecció basat en el coneixement i la responsabilitat que comporta viure en la
muntanya. 

És necessària una estratègia d'educació basada en plans i accions i campanyes de comunicació, però per a poder
dissenyar missatges adequats s'ha de caracteritzar prèviament mitjançant mostreig estadístic la percepció del
risc que té la ciutadania. Per aquest motiu es deuen dur a terme estudis de percepció del risc, amb preguntes del
tipus: “Quina creu que és la probabilitat que ocórrega un incendi forestal en la seva àrea que puga afectar la zona
en la qual viu?”.

Obtenint un grau de percepció del risc en la comunitat de veïns, urbanització o nucli  després d’un periode de
temps ampli de treball sostingut a nivell formatiu i de conscienciació per part de les autoritats locals. 

L'indicador que s’utilitza per a contrastar el grau de fiabilitat de les respostes s'estableix en la quantitat de gent
que agafa les sessions formatives anuals a més d' els paràmetres de l'enquesta. 

ÀMBIT TERRITORIAL

Àmbit territorial d'aplicació

Comarcal

Descripció de l'àmbit territorial

Habitatges i nuclis amb contacte amb vegetació forestal

IMPLEMENTACIÓ

Instrument d'implantació

Pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Responsable

Direcció General competent en matèria d'incendis forestals

Condicionants i Prioritat

Habitatges aïllats i vivendes vulnerables als incendis forestals

HORITZÓ DE DESENVOLUPAMENT I VIGÈNCIA

Horitzó

Urgent: 1-2 anys. Començar la implantació de la informació mitjançant un primer pla de xoc.

Vigència

Periòdica

PRESSUPOST I FINANÇAMENT

Pressupost orientatiu

11,000 €

Instrument de finançament

Pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Estimació pressupost

11,000 €

SEGUIMENT

Indicador de realització

Variable Estudi de percepció del risc

Unitat Nre. estudis

Indicador de Context

Variable No definit

Unitat No definit
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6.1.3.1.3 CR-03  Elaboració  d'una  ’Guia  de  Bones  Pràctiques’  per  als  habitants  dels  nuclis  de  població  en
Interfície urbana forestal (WUI)

DESCRIPCIÓ GENERAL

Objecte

Elaboració i difusió d’una guia de bones pràctiques enfocada als habitants dels nuclis de població situats en zones
de risc i en zones d’interfície urbana forestal

Justificació i Descripció

Com  a  conseqüència  de  tot  el  que  s'ha  exposat  fins  al  moment,  és  necessari  que  la  població  adquireixi  i
desenvolupi el concepte d'autoprotecció,  per a tal fi es proposa l'elaboració d'una guia de bones pràctiques
recolzada en la norma tècnica elaborada a partir d'accions anteriors.

La guia contindrà primerament la definició de què és la interfície, i es descriuran els canvis socioeconòmics que
han donat lloc a aquesta realitat, que suposa un increment del risc d'incendi i de la perillositat dels mateixos.
S'exposaran  els  conceptes  bàsics  quant  al  comportament  del  foc  i  les  formes  de  transmissió  de  la  calor
relacionant-los amb la disposició i exposició dels habitatges a les zones de contacte amb la vegetació.

També es descriuran els principals  factors que cal analitzar per a conèixer la vulnerabilitat de cada tipus de
propietat i/o àrea urbanitzada i la perillositat d'un possible incendi que es desenvolupe en el seu interior. Es
proposaran  diverses  alternatives  per  a  comprovar  la  vulnerabilitat  d'una  propietat  a  partir  d'unes  fitxes
d'autoavaluació.

La resta de la guia es dividirà en accions de prevenció i autoprotecció que han de realitzar-se en la interfície
abans, durant i després de l'incendi. S'inclourà també la normativa de referència i un glossari de termes.

Imatge 295 Exemple de follet informatiu de bones pràctiques. Font: MEDI XXI GSA.

ÀMBIT TERRITORIAL

Àmbit territorial d'aplicació

Acció no territorializable

Descripció de l'àmbit territorial

Mesura de caràcter administratiu per a afavorir la difusió de la informació referent als incendis forestals

IMPLEMENTACIÓ

Instrument d'implantació

Inversió administració

Responsable

Direcció general amb competències en matèria d’incendis forestals

Condicionants i Prioritat

Aquests guia de bones pràctiques ha de ser realitzada per personal tècnic qualificat per a poder dur a terme la
seva redacció

HORITZÓ DE DESENVOLUPAMENT I VIGÈNCIA

Horitzó

Urgent: 1-2 anys. 

Vigència

Periòdica

PRESSUPOST I FINANÇAMENT

Pressupost orientatiu

Elaboració en format digital: 3.500 euros més costos d’edició en paper

Instrument de finançament

Pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Estimació pressupost

No definit

SEGUIMENT

Indicador de realització

Variable Guia de bones pràctiques 

Unitat Elaboració

Indicador de Context

Variable No definit

Unitat No definit
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6.1.3.1.4 CR-04 Mesures  Preventives  dirigides a  escolars  als  escolars complementaria  a la  realitzada per  la
Xarxa Forestal 

DESCRIPCIÓ GENERAL

Objecte

Tallers per a primària i secundaria 

Justificació i Descripció

L'educació  de les noves generacions i  l'enfortiment del  criteri  d'acte-protecció basat en el  coneixement i  la
responsabilitat que comporta viure en entorns envoltats de vegetació, entorns de risc d’incendi, és fonamental
per a previndre incendis i saber com actuar davant d’ells. 

Com a mesura inicial es proposa la realització d'una campanya de tallers, tant per a alumnes de primària com de
secundària coordinada des dels Ajuntaments en col·laboració amb els departaments corresponents dels centres
educatius. 

Els objectius principals de les activitats han de ser conscienciar de la importància de la conservació de la massa
forestal  i  de  les  actituds  o  accions  que  poden donar  lloc  a  un  incendi  forestal  així  com les  conseqüències
d'aquests. Es pretén disminuir la causalitat d'incendis per negligència, especialment aquella conseqüència del joc
de nins com poden ser el coets o l’ús del foc en entorns forestals. 

D’altra  banda,  també  s'ha  d'aportar  a  la  població  educativa  pautes  d'Autoprotecció  funcional  bàsica  que
permeten implantar a poc a poc una major cultura del risc.

Imatge 296 Jornades escolars (Massanassa/Valencia). Font: MEDI XXI GSA.

 

ÀMBIT TERRITORIAL

Àmbit territorial d'aplicació

Comarcal

Descripció de l'àmbit territorial

Col·legis de primària i secundaria 

IMPLEMENTACIÓ

Instrument d'implantació

Pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Responsable

Direcció General competent en matèria d'incendis forestals

Condicionants i Prioritat

Habitatges aïllats i vivendes vulnerables als incendis forestals

HORITZÓ DE DESENVOLUPAMENT I VIGÈNCIA

Horitzó

Urgent: 1-2 anys. Començar la implantació de la informació mitjançant un primer pla de xoc.

Vigència

Periòdica

PRESSUPOST I FINANÇAMENT

Pressupost orientatiu

No definit

Instrument de finançament

Pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Estimació pressupost

No definit

SEGUIMENT

Indicador de realització

Variable Xerrades formatives

Unitat Nre. de xerrades formatives

Indicador de Context
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Variable No definit

Unitat No definit

6.1.3.1.5 CR-05 Consolidació i  millora  de la  Xarxa  Forestal  com a plataforma nexe  i  vehicle  de  difusió i
comunicació de la informació forestal

DESCRIPCIÓ GENERAL

Objecte

Consolidar el paper de la Xarxa Forestal en el desenvolupament de la feina de conscienciació ciutadana per a la
conservació dels boscos i la seva defensa davant dels incendis forestals, i per a la difusió i divulgació del sector
forestal a través de la plataforma virtual Portal Forestal.

Justificació i Descripció

La  Xarxa  Forestal  es  considera  com  l'eina  ideal  per  a  exercir  de  nexe  entre  plataforma  de  difusió  i  de
comunicació, de tal manera que serveixi d'altaveu i transmissor de tots aquells assumptes noticiables i d'interès
que convinga difondre i comunicar als mitjans i a la societat a través de les xarxes socials.

D'aquesta manera, la Xarxa Forestal, a més d'un vehicle d'informació i divulgació forestal pot ser també una font
alternativa d'informació assequible per als mitjans de comunicació. A aquest objecte, la Xarxa Forestal ha de
donar-se a conèixer tant a la premsa, ràdio i televisió, com a determinats grups d'interès (representants polítics,
col·lectius conservacionistes, sector forestal, grups i entitats locals.

Així doncs, es consolidarà i millorarà la Xarxa Forestal com a plataforma, nexe i vehicle de difusió i comunicació
de la informació forestal mitjançant el reforç de l'equip tècnic necessari i disposar mecanismes de col·laboració
amb els  efectius disponibles,  tant dels  tècnics,  agents ambientals  i  personal  de brigades per a les activitats
educatives, demostratives, divulgatives i participatives, com dels emissors tècnics i mediàtics per a facilitar les
estratègies d'informació, difusió, i comunicació forestal, fins i tot aquelles altres relacionades amb la formació,
capacitació i extensió forestal a través del Centre Forestal Balear (CEFOR Menut) que actualment és emprat per
al desenvolupament d'activitats de sensibilització i interpretació de la Xarxa Forestal en la caseta del bosc.

La Xarxa Forestal ha de consolidar la feina de casa educatives, divulgatives i com a instrument de participació i
comunicació  social,  ampliant  tant  el  seu  àmbit  d'actuació  des  del  mitjà  rural  a  l'urbà,  com  el  seu  univers
d'influència i intervenció, des d'escolars i grups d'acció local fins a altres col·lectius i grups d'interès per a les
finalitats d'educació i divulgació forestal, principalment periodistes i grups ecologistes.

Haurà de considerar-se l'increment de les seves funcions de manera que, al costat de les dades i informacions
estrictament forestals, proporcioni altres relatius a legislació i autoritzacions, nuclis recreatius i rutes senderistes
en espais forestals, informació bàsica sobre flora i fauna, espais naturals protegits, etc., si pot ser en formats el
més divulgatiu i didàctic possible per als ciutadans.

Es tracta d'emprendre accions i proporcionar recursos i mitjans suficients per a la consolidació i expansió de la
Xarxa Forestal com a instrument d'educació, divulgació i comunicació forestal en les illes Balears, de tal manera
que aquesta pugui progressivament jugar un paper essencial per a la difusió d'una adequada cultura forestal
balear.

Es citen a continuació les principals línies a emprendre per a la millora i consolidació de les seves funcions.

- Expansió de la Xarxa Forestal a totes les illes com a canal de difusió i divulgació del sector forestal.

- Es reforçaran les accions de conscienciació ciutadana per a la conservació dels boscos i la seva defensa
front incendis forestals.

- Desenvolupament de mecanismes de participació i coordinació tendents a una major horitzontalitat i a
una major proximitat al territori dels diferents àmbits decisionals, que sigui capaç d'acostar la realitat
forestal al conjunt de la societat, alhora que es fomenta una major coresponsabilitat sobre la gestió
forestal sostenible.

- Actuacions de difusió i divulgació a través del Portal Forestal. Per a tal fi s'haurà de crear la plataforma
digital Portal Forestal.

- Disseny i programació del contingut i organització interna del Portal, facilitant l'accés a partir de la pàgina
web de la pròpia Conselleria d'Agricultura, Medi ambient i Territori.

- La Conselleria s'encarregarà de la promoció i publicació del Portal Forestal de les Illes Balears, durant el
primer any per a motivar als diferents actors del sector forestal perquè aprofiten l'oportunitat que brinda
aquest canal de cara a la comunicació i participació.

- La Conselleria actuarà com un interlocutor més, comprometent-se únicament a posar a la disposició de la
plataforma la informació disponible.

- El Portal Forestal disposarà, entre uns altres, serveis tipus blog, fòrums, xarxes socials, que faciliten un
intercanvi lliure i actiu d'informació entre els usuaris.

Les funcions bàsiques que es proposen són les següents:

- Divulgar tota la informació que dispose, de forma accessible i adequada als diferents usuaris.

- Permetre canals de comunicació bidireccionals entre els diferents actors, emprant les capacitats per a la
interacció i les xarxes socials de la tecnologia web 2.0, que faciliten l'intercanvi d'informació sobre oferta
i  demanda de recursos i  necessitats:  terrenys,  productes forestals,  associacionisme, dinamització  del
mercat de biomassa, etc.

- Disposar d'un espai informatiu en el qual els usuaris podran posar en comú informació sobre oferta i
demanda de terrenys, disposició a realitzar associacions temporals dels seus terrenys per a la gestió
conjunta, drets de gestió, etc.

- Disposar d'informació sobre associacions de caràcter forestal, tant de propietaris com a d'empreses o
altres usuaris de ls terrenys forestals, facilitant la seva comunicació i visibilització.

- Disposar d'informació actualitzada sobre instruments i oportunitats de finançament a la gestió forestal.

- Divulgar experiències, coneixements tècnics i bones pràctiques forestals.

- Informar  sobre  els  productes  forestals  de  temporada  facilitant  assistència  tècnica  per  a  la
comercialització de l’ús mateixos. Publicitar l'agenda d'esdeveniments del sector, així com l'estat dels
preus de mercat entre uns altres.
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La plataforma digital Portal Forestal servirà com a lloc de trobada on line del conjunt d'associacions, entitats i
actors interessats en el sector forestal de les Balears. En particular actuarà com a dinamitzador de l'entramat
comercial de productes forestals, inclòs el mercat de biomassa.

ÀMBIT TERRITORIAL

Àmbit territorial d'aplicació

Acció no territorializable

Descripció de l'àmbit territorial

Mesura de caràcter administratiu per a afavorir l'accés públic al conjunt de la població balear

IMPLEMENTACIÓ

Instrument d'implantació

Inversió administració

Responsable

Direcció general amb competències en matèria de medi natural, educació ambiental i canvi climàtic

Condicionants i Prioritat

Aquesta mesura es trobarà condicionada a la disponibilitat de personal tècnic qualificat per a poder dur a terme
aquestes tasques

HORITZÓ DE DESENVOLUPAMENT I VIGÈNCIA

Horitzó

Mig termini: 7-10 anys. Per a la seva execució completa

Vigència

Puntual

PRESSUPOST I FINANÇAMENT

Pressupost orientatiu

Sense necessitat de suport financer

Instrument de finançament

No aplica

Estimació pressupost

No aplica

SEGUIMENT

Indicador de realització

Variable Indicador del nombre de visites a la Web institucional de la Xarxa Forestal

Unitat Percentatge

Indicador de Context

Variable No definida

Unitat No definida 
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6.1.3.1.6 CR-06 Campanya Formativa per a professionals de la comunicació en matèria d'incendis forestals i
comunicació ambiental

DESCRIPCIÓ GENERAL

Realitzar  campanyes  formatives  periòdiques  per  a  professionals  de  la  comunicació  en  matèria  d'incendis
forestals i comunicació

Objecte

Justificació i Descripció

Com ja s'ha comentat, en l'actualitat els mitjans de comunicació inclouen de manera immediata les informacions
sobre  emergències  i  catàstrofes  en  els  informatius,  premsa,  pàgines  web  i  xarxes  socials.  Aquesta  urgent
necessitat d'informar sota el principi d'immediatesa no sempre s'acompanya del necessari coneixement sobre la
seva evolució, les actuacions que s'estan duent a terme o el paper de mitjans d'intervenció o encarregats de la
seva gestió.

Paral·lelament, els membres encarregats de treballar en l'emergència i la població afectada, reben una enorme
pressió  mediàtica que pot  afectar  al  seu treball,  augmentar  el  malestar  de la  població  i  donar  una  imatge
distorsionada a la resta del desenvolupament de la mateixa. 

Aquest  tipus  de  curs  permetrà  als  professionals  dels  mitjans  encarregats  de  la  seva  difusió  conèixer  les
característiques bàsiques de les diferents emergències, així com la seva evolució, les fonts d'informació oficial i la
utilització  de  la  terminologia  correcta  en  cada  cas.  El  curs  tindria  una  durada  de  5  hores  i  s'aportaria  als
participants el material bàsic necessari per a una bona praxi en comunicació i informació durant emergències.

D’altra banda, a través de les associacions de premsa i de la pròpia Xarxa Forestal o de les pàgines web dels
ajuntaments de la Comarca, se'ls pot aportar la informació perquè difonguin continguts contrastats i unificats en
matèria  d’incendis  forestals.  Això afavoriria  la  forma en la  qual  la  premsa comunica  els  incendis,  les  seves
conseqüències i la seu prevenció.

Imatge 297 Jornades ministerials per a la sensibilització de la comunitat educativa a Madrid. Novembre
de 2014. Font: Medi XXI GSA.

ÀMBIT TERRITORIAL

Àmbit territorial d'aplicació

Acció no territorializable

Descripció de l'àmbit territorial

Mesura de caràcter administratiu per a afavorir la difusió de la informació referent als incendis forestals

IMPLEMENTACIÓ

Instrument d'implantació

Inversió administració

Responsable

Direcció general amb competències en matèria d’incendis forestals

Condicionants i Prioritat

Aquests campanya formativa per a periodistes ha de ser realitzada per personal tècnic qualificat per a poder dur
a terme la seva redacció

HORITZÓ DE DESENVOLUPAMENT I VIGÈNCIA

Horitzó

Mig termini: 7-10 anys. Per a la seva execució completa

Vigència

Puntual

PRESSUPOST I FINANÇAMENT

Pressupost orientatiu

5,000€

Instrument de finançament

Pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Estimació pressupost

5,000€
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SEGUIMENT

Indicador de realització

Variable Campanya formativa

Unitat Nre de cursos

Indicador de Context

Variable No definida

Unitat No definida
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6.1.3.1.7 CR-07 Elaboració d'una ’Guia de Bones Pràctiques per a Periodistes’ 

DESCRIPCIÓ GENERAL

Objecte

Redacció i divulgació d’una ‘Guia de Bones Pràctiques per a Periodistes’

Justificació i Descripció

Com a conseqüència de la proposta anterior “CR-05 Campanya Formativa per a professionals de la comunicació
en  matèria  d'incendis  forestals  i  comunicació  ambiental”  i,  de  forma  paral·lela  i  relacionada  amb  el  seu
contingut, apareix la necessitat de plasmar aquests coneixements enfocats a la comunicació de la emergència en
format clar, divulgatiu i accessible per a tots els responsables de comunicació.

Així  doncs,  l’elaboració d’una guia de bones pràctiques enfocades a periodistes i  demés responsables  de la
comunicació, sembla necessària per a aplegar als usuaris receptors d’aquesta informació, i que aquesta sigui
veraç i de qualitat.

El  contingut  d’aquesta  guia  abastaria  des  de  la  comunicació  en  àrees  amenaçades  per  incendis  forestals,
informació sobre riscos del mal ús del foc o la vulnerabilitat del Paratge Natural de la Serra de Tramuntana als
incendis. De igual manera, pot incloure consells pràctics, temes de silvicultura, normativa, com cridar al 112, etc..

Al final es pretén aconseguir que la guia puga servir de referència per als mitjans de comunicació de l’illa o de la
Comarca  que  al  mateix  temps,  i  de  forma  directa,  faran  el  treball  d’informació,  formació  i  divulgació  a  la
ciutadania. Millorant la informació que els arriba, de vegades deficient o errònia, per altres mitjans.  

A més, aquesta guia de bones pràctiques, aniria també enfocada a establir una base d’autoprotecció dels propis
mitjans  d’informació  destinats  a  cobrir  la  emergència,  és  a  dir,  material  i  formació  adequada  per  a  cobrir
l’emergència, en altres paraules, que sols puguen accedir a l’incendi forestal el personal de comunicació preparat
i equipat per a l’emergència. 

ÀMBIT TERRITORIAL

Àmbit territorial d'aplicació

Acció no territorializable

Descripció de l'àmbit territorial

Mesura de caràcter administratiu per a afavorir la difusió de la informació referent als incendis forestals

IMPLEMENTACIÓ

Instrument d'implantació

Inversió administració

Responsable

Direcció general amb competències en matèria d’incendis forestals

Condicionants i Prioritat

Aquests guia de bones pràctiques per a periodistes ha de ser realitzada per personal tècnic qualificat per a poder
dur a terme la seva redacció

HORITZÓ DE DESENVOLUPAMENT I VIGÈNCIA

Horitzó

Mig termini: 7-10 anys. Per a la seva execució completa

Vigència

Puntual

PRESSUPOST I FINANÇAMENT

Pressupost orientatiu

Elaboració en formato digital: 3.500 euros més costos d’edició en paper

Instrument de finançament

Pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Estimació pressupost

No definit

SEGUIMENT

Indicador de realització

Variable Guia de bones pràctiques per a periodistes

Unitat Redacció de la guia de bones pràctiques per a periodistes

Indicador de Context

Variable No definida

Unitat No definida
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6.1.3.1.8 CR-08 Formació Bàsica d’Actuació en Emergències per a Polítics  

DESCRIPCIÓ GENERAL

Objecte

Cursos formatius per a polítics en gestió de la emergència i coneixement dels deutes i obligacions

Justificació i Descripció

Els responsables polítics resulten en moltes ocasions una peça clau per a la resolució d'emergències pel seu
coneixement del territori sobre el qual es desenvolupen. El problema es produeix quan els responsables polítics
no el coneixen. 

Per  això  es  proposa  la  celebració  d'un  curs  bàsic  d'actuació  davant  emergències  per  a  alcaldes,  regidors  i
responsables polítics de la Comarca. L'objectiu d'aquesta acció formativa és el de dotar als alcaldes i regidors dels
coneixements  mínims  necessaris  per  a  actuar  correctament,  dins  de  la  seva  tasca  i  responsabilitat,  en  cas
d'emergència, incidint especialment en cas d'incendis forestals. L'objectiu principal d'aquest curs és aportar la
formació bàsica pràctica en protecció civil i en emergències que es deriva del seu càrrec, capacitant-los per a la
detecció dels riscos, prevenir-los, i mostrar pautes d'actuació adequades en els rols d'adreça i coordinació en
situacions d'emergència que implica la responsabilitat municipal o insular. 

Al mateix temps que s'ofereix una visió de l'ordenament legal de protecció civil i les responsabilitats que poden
derivar-se del seu incompliment, tant de tipus administratiu com penal, s'instrueix als responsables electes en
matèria de planificació davant els diferents riscos. Finalment se'ls facilita material orientat al fet que coneguin les
fases d'una emergència i la forma de gestionar-la, com també, i en cas extrem, en cas de catàstrofe. 

S’inclouen els continguts a desenvolupar en aquest tipus de curs:

1. Conceptes bàsics del Marc legal de la Protecció Civil. Responsabilitat i implicacions sobre responsables
municipals o insulars.

2. Riscos associats als incendis forestals. 

3. Planificació  estratègica.  Plans  Territorials,  Plans  Especials,  Directriu  Bàsica,  Plans  d'Autoprotecció.
Importància de la prevenció.

4. Actuació dels polítics en cas d'emergència.

ÀMBIT TERRITORIAL

Àmbit territorial d'aplicació

Acció no territorializable

Descripció de l'àmbit territorial

Mesura de caràcter administratiu per a afavorir la difusió de la informació referent als incendis forestals

IMPLEMENTACIÓ

Instrument d'implantació

Inversió administració

Responsable

Direcció general amb competències en matèria d’incendis forestals

Condicionants i Prioritat

Aquests formació bàsica per a polítics ha de ser realitzada per personal tècnic qualificat per a poder dur a terme
la seva redacció. Es planteja una jornada per legislatura. 

HORITZÓ DE DESENVOLUPAMENT I VIGÈNCIA

Horitzó

Mig termini: 7-10 anys. Per a la seva execució completa

Vigència

Puntual

PRESSUPOST I FINANÇAMENT

Pressupost orientatiu

3,000€ per jornada formativa. 

Instrument de finançament

Pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Estimació pressupost

6,000€

SEGUIMENT

Indicador de realització

Variable Curs Bàsic d’Actuació en Emergència per a Polítics

Unitat Nre. cursos

Indicador de Context

Variable No definida

Unitat No definida
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6.1.3.1.9 CR-09 Formació en procediments d'actuació en cas de detectar un incendi forestal

DESCRIPCIÓ GENERAL

Objecte

Cursos de formació en procediments d’actuació en cas d’incendi

Justificació i Descripció

La identificació primerenca d'un incendi forestal suposa un avantatge dels mitjans d'extinció perquè aquest no
puga arribar a convertir-se en un gran incendi.

Els mitjans públics de vigilància compleixen un paper fonamental en aquesta labor, però en ocasions aquests
mitjans són insuficients per a abastar tot el territori. És per això que la col·laboració dels veïns suposa primordial
en la vigilància.

Perquè la informació dels veïns sigui eficaç ha de contenir una informació mínima que permeti desplegar els
mitjans d'extinció d'una forma ràpida i proporcionada.

Per a facilitar aquesta labor de detecció dels incendis  es proposa realitzar una campanya de formació mitjançant
fullets, on es forme als veïns dels passos que han de seguir des de l'inici d'incendi, passant per l'evacuació i
confinament, fins a la fi de l'emergència.

À ÀMBIT TERRITORIAL

Àmbit territorial d'aplicació

Acció no territorializable

Descripció de l'àmbit territorial

Mesura de caràcter administratiu per a afavorir la difusió de la informació referent als incendis forestals

IMPLEMENTACIÓ

Instrument d'implantació

Inversió administració

Responsable

Direcció general amb competències en matèria d’incendis forestals

Condicionants i Prioritat

L’elaboració d’aquets fullets formatius ha de ser realitzada per personal tècnic qualificat per a poder dur a terme
la seva redacció

HORITZÓ DE DESENVOLUPAMENT I VIGÈNCIA

Horitzó

Mig termini: 7-10 anys. Per a la seva execució completa

Vigència

Puntual

PRESSUPOST I FINANÇAMENT

Pressupost orientatiu

3,500€ més cost d’edició

Instrument de finançament

Pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Estimació pressupost

No definit

SEGUIMENT

Indicador de realització

Variable Curs de formació en procediments d’actuació en cas d’incendi

Unitat Nre. cursos

Indicador de Context

Variable No definida

Unitat No definida
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6.1.3.1.10 CR-10 Col·laboració amb particulars per a la utilització de dipòsits d'aigua i basses de reg privades en
l'extinció d'incendis

DESCRIPCIÓ GENERAL

Objecte

Acords entre particulars per la cessió temporal de depòsits d’aigua i basses de reg privades per a l’ús dels mitjans
d’extinció

Justificació i Descripció

Com ja s’ha vist en altres apartats molts dels punts d’aigua presents a la Comarca i que poden ser utilitzats pels
mitjans d’extinció són d’àmbit privat (basses de reg, piscines, instal·lacions esportives, instal·lacions industrials,
etc.),  aquests tenen una menor accessibilitat  per part dels especialistes,  especialment per part de l’operatiu
terrestre (cadenats, tanques, portes, animals perillosos...). 

L’ article 47 de la Llei de Monts, en l’apartat 1, estableix que el director o responsable tècnic de les tasques
d'extinció té la condició d'agent de l'autoritat i podrà mobilitzar mitjans públics i privats per a actuar en l'extinció
d'acord amb un pla d'operacions. Així mateix, podrà disposar,  quan sigui necessari i  encara que no es puga
comptar  amb  l'autorització  dels  propietaris  respectius,  l'entrada  d'equips  i  mitjans  en  finques  forestals  o
agrícoles, la circulació per camins privats, l'obertura de bretxes en murs o voltes, la utilització d'aigües, l'obertura
de tallafocs d'urgència i la crema anticipada mitjançant l'aplicació de contrafocs, en zones que s'estime que, dins
d'una normal previsió, poden ser consumides per l'incendi. 

L'objectiu que es planteja aconseguir és, d’una banda, conscienciar als propietaris de la seva obligació de cessió
del  recurs  en  cas  de  ser  necessari  i  la  seva  posterior  reparació,  rehabilitació  o  compensació  per  part  de
l’Administració. D’altra,  la col·laboració d’aquests propietaris  de basses agrícoles o dipòsits  de reg propers a
zones forestals, perquè els mantinguen amb aigua en els mesos amb major risc d'incendi amb la finalitat de
comptar amb una aportació extra per als mitjans d'extinció. 

Per últim, l’anticipació, que aquesta cessió estigui prevista abans inclús que es produeixi la incidència, i que els
mitjans comptin amb aquests punts una vegada es produeixi la mateixa amb garanties d’accessibilitat, cabal i
estat. 

Per a aquesta fi es realitzarà una campanya d'informació que anirà acompanyada de l'enviament de sol·licituds
per escrit. On a més, es proposi l’adaptació d’aquest punt per als mitjans o que es tingui en compte en la creació
de nous, les normes tècniques específiques per a la seva adaptació/construcció. 

ÀMBIT TERRITORIAL

Àmbit territorial d'aplicació

Punts d’aigua dins de terreny forestal 

Descripció de l'àmbit territorial

Aquelles infraestructures necessàries per part de l’operatiu d’extinció 

IMPLEMENTACIÓ

Instrument d'implantació

Inversió privada i de l'administració local i autonòmica

Responsable

Direcció general competent en matèria d'incendis forestals.

Condicionants i Prioritat

Punts d’aigua dins de terreny forestal o pròxims al mateix, considerats com a necessaris per a l’ús dels mitjans
d’extinció i que el seu accés, estat o cabal no sigui òptim per part dels mateixos

HORITZÓ DE DESENVOLUPAMENT I VIGÈNCIA

Horitzó

Urgent: 1-2 anys. 

Curt termini: 3-6 anys. 

Mig termini: 7-10 anys.

Vigència

Periòdica

PRESSUPOST I FINANÇAMENT

Pressupost orientatiu

No aplica

Instrument de finançament

Pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (personal de l'Administració Autonòmica)

Estimació pressupost

No aplica

SEGUIMENT

Indicador de realització

Variable Convenis amb particulars

Unitat Nre. de convenis amb particulars

Indicador de Context

Variable No definit

Unitat No definit
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6.1.3.1.11 CR-11 Elaboració d'una ‘Guia de Bones Pràctiques per a Visitants’ per a reparteix en establiments
turístics

DESCRIPCIÓ GENERAL

Objecte

Elaboració i  difusió d’una guia de bones pràctiques enfocada als visitants de la Comarca i  l’illa  que puga ser
repartida per establiments turístics de la zona

Justificació i Descripció

Els mitjans d'informació i divulgació són una eina potent a l'hora de generar canvis en la percepció social. Per
això, des del moment  inicial els usuaris  han de rebre informació que genera consciència del risc alhora que
aquesta informació aporte consells pràctics sobre bones pràctiques o conductes per a minimitzar riscos.

En l'actualitat existeix una sobresaturació d'informació en els usuaris a causa de les múltiples fonts existents. Per
això el disseny de missatges que contenen informació útil, clara i concisa funcionen millor que els de caràcter
institucional. Així mateix, apel·lar a l'empatia per a la conservació d'espais naturals resulta efectiu en el marc de
la comunicació preventiva. 

Es planteja la viralització d'informació en format escrit, mitjançant el repartiment de fullets informatius en els
centres de visitants i punts d'informació turística, així com punts d'entrada a la Comarca de gran afluència. A més
es realitzarien una adaptació del seu contingut en funció del perfil del visitant de la Comarca (esplai, cultural, de
natura, ecoturisme...).

ÀMBIT TERRITORIAL

Àmbit territorial d'aplicació

Acció no territorializable

Descripció de l'àmbit territorial

Mesura de caràcter administratiu per a afavorir la difusió de la informació referent als incendis forestals

IMPLEMENTACIÓ

Instrument d'implantació

Inversió administració

Responsable

Direcció general amb competències en matèria d’incendis forestals

Condicionants i Prioritat

Aquests guia de bones pràctiques ha de ser realitzada per personal tècnic qualificat per a poder dur a terme la
seva redacció

HORITZÓ DE DESENVOLUPAMENT I VIGÈNCIA

Horitzó

Urgent: 1-2 anys. 

Vigència

Periòdica

PRESSUPOST I FINANÇAMENT

Pressupost orientatiu

Elaboració en formato digital: 3.500 euros més costos d’edició en paper

Instrument de finançament

Pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Estimació pressupost

No definit

SEGUIMENT

Indicador de realització

Variable Guia de bones pràctiques 

Unitat Elaboració

Indicador de Context

Variable No definit

Unitat No definit
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6.1.3.1.12 CR-12 Conciliació d'interessos i cerca d'alternatives a l'ús alternatiu del foc agrari

DESCRIPCIÓ GENERAL

Objecte

Reduir el nombre d'incendis originats per ús descontrolat del foc agrari intentant eliminar aquest tipus de focs
com a causes d'incendis forestals.

Es proposa la realització de jornades formatives anuals en dates anteriors al mes de març, data en què s'originen
la major part d'aquests incendis. Aquestes jornades formatives es distribuiran en 2 jornades amb caràcter urgent
(1-2 anys) en els municipis amb major incidència d'aquesta causa (Andratx, Esporles, Calvià i Puigpunyent), i una
jornada a curt termini (3-6 anys) per a la resta.

Justificació i Descripció

Dins d'aquesta actuació s'agrupen les següents causes: crema agrícola, de matoll, per a regenerar pastures i els
treballs forestals. S'han considerat tots els incendis arreplegats en l'EGIF des de 1983 fins al 2015.

Amb aquestes dades s'obtenen un total de 93 incendis al territori, que han afectat 1,285 hectàrees. La taula
inferior recull aquesta incidència en el període esmentat amb anterioritat.

Taula 172 Incendis per crema agrícola, de matoll, per a regenerat de pastures i treballs forestals des de 1983 fins
a 2015 . Font: EGIF.

MUNICIPI NRE SUP (HA)

Andratx 29 1164.7
Banyalbufar 7 21.79

Calvià 13 12.18
Esporles 18 14.11

Estellencs 2 25.16
Puigpunyent 19 29.57

Palma 5 17.75
TOTAL 93 1285.26

A la vista de les dades i de la tipologia del problema es proposen una sèrie d'actuacions, centrades en major
mesura en l'Educació Ambiental i Formació. Paral·lelament serà adequat aprofundir en la recerca de les causes i
motivacions tant dels incendis d'origen agrícola, com en els incendis d'origen desconegut, però que podrien tenir
en aquesta la seva causa.

Amb l'Educació Ambiental i Formació es pretén aconseguir la comprensió per part de la població objectiu de les
tècniques  substitutives  a  la  utilització  del  foc  i  donar  a  entendre  els  riscos  i  perjudicis  que  la  utilització
indiscriminada del foc comporta.

Els cursos a impartir a la població, sempre amb personal tècnic qualificat, han de considerar els aspectes citats a
continuació per a obtenir  una millor  comprensió i  valoració  per part  de la  població de la  problemàtica que
comporta l'ocupació del foc en les tasques que realitzen:

- Marc normatiu, dins del com van a realitzar la seva activitat, transmetent fonamentalment les èpoques i
horaris segons les zones on poden treballar amb foc, i els procediments administratius que cal complir
per a obtenir permís (llocs on sol·licitar-ho, documentació,...), en cas de ser necessari.

- Mètodes adequats en l'ocupació de l'ús del foc, així com recomanacions de la utilització eficaç i segura
del foc en les tasques on les utilitzen.

- Mètodes alternatius a l'ocupació del foc, explicant els aspectes positius i negatius i les línies d'ajudes
existents per a accedir a aquests mètodes.

En la mesura que la disponibilitat pressupostària ho permeta es proposa la creació d'un sistema de subvencions
agroambientals  específiques,  encara  que  solament  seria  necessari  en  el  cas  que  mitjançant  la  formació  no
s'aconseguiria reduir el nombre d'incendis. Aquestes subvencions estarien encaminades a aconseguir una gestió
sostenible i correcta de les explotacions afectades (agrícoles, ramaderes, forestals, cinegètica), i es diferenciarien
en:

- Ajudes  a  la  planificació:  dirigides  a  propietaris  forestals,  estarien  encaminades  a  contribuir
econòmicament a la realització de documents de gestió amb la finalitat d'afavorir una gestió forestal
sostenible en tots els àmbits en els quals és necessari una planificació sostinguda en l'espai i en el temps.

- Ajudes  a  la  realització  d'actuacions:  implantació  d'un  règim  d'ajudes  per  a  poder  dur  a  terme  les
actuacions indicades en els documents: treballs de prevenció d'incendis.

- Ajudes a la millora d'infraestructures: afavorir la millora d'infraestructures, principalment en aquelles
relacionades amb la ramaderia extensiva per a millorar la qualitat dels productes i la seva competitivitat
en el mercat.

ÀMBIT TERRITORIAL

Àmbit territorial d'aplicació

Comarcal. Municipis que presenten un elevat nombre d'incendis per causes agrícoles

Descripció de l'àmbit territorial

Aquest tipus d'actuacions ha de centrar-se a nivell municipal, és a dir, en els municipis citats en la taula anterior.
Podrà  i  serà  convenient  realitzar-les  en col·laboració  amb el  Cos  d'Agents  de Medi  Ambient,  els  tècnics  de
l'IBANAT  i  resta  d'organismes  relacionats  amb  la  matèria  (Ajuntaments,  Delegacions  de  Medi  ambient,
Associacions de Ramaders, Associacions Agràries...).

IMPLEMENTACIÓ

Instrument d'implantació

Jornades Formatives

Responsable

Direccions generals competents en matèria d'incendis forestals i/o educació ambiental
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Condicionants i Prioritat

Un dels  principals  condicionants,  en aquest cas  negatiu,  per  a aquesta  actuació és la  reticència  dels  propis
agricultors a realitzar canvis en les tasques culturals, per això en les jornades formatives s'hauran de presentar
casos d'èxit en l'abandó del foc.

En ser les actuacions a nivell municipal no es pot justificar la prioritat amb el nivell de risc, sinó que es basarà en
el total d'incendis, per la qual cosa els municipis prioritaris a l'hora de realitzar aquestes accions seran els que
major nombre d'incendis presenten (veure taula anterior).

HORITZÓ DE DESENVOLUPAMENT I VIGÈNCIA

Horitzó

Urgent:  1-2  anys.  Realització  de  les  jornades  en  els  municipis  amb major  nombre  d'incendis  (més  de  cinc
incendis).

Curt termini: 3-6 anys. Realització de les jornades en la resta de municipis.

Mig termini: 7-10 anys. Anàlisi de la situació i si resulta necessari repetir les jornades informatives.

Vigència

Periòdica

PRESSUPOST I FINANÇAMENT

Pressupost orientatiu

El cost pressupostari per a aquesta línia d'actuació s'estima en 800€ per cada jornada de formació

Instrument de finançament

Pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Estimació pressupost

Sobre la base dels 800€ per jornada s'obté un pressupost de 8,800 €.

SEGUIMENT

Indicador de realització

Variable Accions de sensibilització a la població objectiu

Unitat Jornada formativa

Indicador de Context

Variable No definida

Unitat No definida

6.1.3.1.13 CR-13 Minimització de les negligències degudes a l'ús de maquinària en els treballs agraris

DESCRIPCIÓ GENERAL

Objecte

Reduir el nombre d'incendis originats per les negligències degudes a maquinària en treballs agraris i/o forestals
intentant aconseguir eliminar aquest tipus de focs com a causes d'incendis forestals.

Es proposa la realització de jornades formatives anuals en dates anteriors al mes de març, de tal forma que
pogueren coincidir amb possibles sinistres d'origen agrícola. Aquestes jornades formatives es distribuiran en 2
jornades amb caràcter urgent (1-2 anys) en els municipis amb major incidència d'aquesta causa, i 1 jornada a curt
termini (3-6anys) en la resta.

Justificació i Descripció

Igual  que per  al  cas  anterior  “CR-12 Conciliació  d'interessos  i  cerca  d'alternatives  a  l'ús  alternatiu  del  foc
agrari”, s'han considerat tots els incendis del període 1983-2015 provocats per motors i màquines.

En aquest període per al conjunt del territori s'han produït 18 incendis per aquesta causa, que han calcinat 77
hectàrees. La taula inferior mostra aquestes dades per municipi:

Taula 173 Incendis per motors i màquines des de 1983 fins a 2015. Font: EGIF.
MUNICIPI NRE SUP (HA)

Andratx 6 1.6
Banyalbufar 1 0.1

Calvià 5 9.36
Esporles 1 0.03

Estellencs 0 0
Puigpunyent 2 2.1

Palma 3 1.36
TOTAL 18 14.55

A la vista d’aquestes dades,  es proposen dues línies  d'actuacions,  encara  que complementàries entre  si.  La
primera  seria  fomentar  novament  l'Educació  Ambiental  i  Formació,  sense  descartar  subvencions  a  la
modernització de la maquinària i aprofundir en la recerca de les causes i motivacions tant dels incendis originats
per maquinària agrícola, com en els incendis d'origen desconegut, però que podrien tenir en aquesta la seva
causa. La segona d'aquestes línies estaria  relacionada amb la introducció de mesures preventives lligades al
desenvolupament normatiu de les activitats de collita en zones pròximes a terreny forestal.

Amb l'Educació Ambiental i Formació es pretén aconseguir la comprensió per part de la població objectiu que
l'ocupació de maquinària antiquada o en mal estat suposa un elevat risc de produir-se un incendi.

A més es donarà a comprendre els beneficis que els pot oferir la muntanya. Per a tot això s'impartiran cursos a
aquesta  població  objectiu,  la  dedicada  a  les  activitats  primàries  relacionades  amb  el  camp,  i  sempre  amb
personal tècnic qualificat.
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D'altra banda es realitzaran campanyes informatives per a informar de la  normativa d'aplicació,  o al  menys
establir recomanacions, a l'hora de realitzar la collita durant l'època de perill d'incendis i que haurien d'anar en la
línia de contemplar la necessitat de comptar amb un permís específic emès per l'administració competent de
Medi Ambient per a poder realitzar la collita en aquells casos en què les explotacions es troben a menys de 200
metres de terreny forestal.

Referent a aquest permís de collita, s'haurien d'introduir una sèrie de mesures preventives específiques per a
aquesta activitat com són:

- A  l'hora  de  realitzar  la  collita,  s'haurà  de  començar  donant  una  passada  perimetral  a  la  parcel·la,
començant en la part contrària  a la procedència del  vent. Posteriorment,  es continuarà desbrossant
mitjançant la realització de faixes perpendiculars a l'adreça del vent, iniciant les mateixes en la part
contrària i més llunyana a la procedència del vent.

- Aquells dies en els quals la velocitat del vent sigui superior a 20km/h i/o la probabilitat d'ignició superi el
80%  el  sol·licitant  haurà  de  comptar  amb  un  tractor  amb  rascle  de  discs  o  similar  al  costat  de  la
recol·lectora, aquest tractor realitzarà una passada llaurant una franja de 10 metres en la zona límit
entre el terreny agrícola i el terreny forestal una vegada realitzada la collita.

Finalment,  quant  a  la  creació  d'un  sistema  de  subvencions,  aquest  es  basaria  en  la  modernització  de  la
maquinària i el foment del seu manteniment per a aconseguir amb això reduir el risc d'incendis a l'hora de la
realització de les tasques.

ÀMBIT TERRITORIAL

Àmbit territorial d'aplicació

Autonòmic. Municipis +que presenten un elevat nombre d'incendis per causes agrícoles.

Descripció de l'àmbit territorial

Aquest tipus d'actuacions ha de centrar-se a nivell municipal, és a dir, en els municipis citats en la taula anterior.
Podrà  i  serà  convenient  realitzar-les  amb  els  Agents  de  Medi  Ambient,  els  tècnics  de  l'IBANAT  i  resta
d'organismes  relacionats  amb  la  matèria  (Ajuntaments,  Delegacions  de  Medi  ambient,  Associacions  de
Ramaders, Associacions Agràries...).

IMPLEMENTACIÓ

Instrument d'implantació

Jornades formatives

Responsable

Direccions generals competents en matèria d'incendis forestals i/o educació ambiental

Condicionants i Prioritat

La consecució de la  reducció d'aquest tipus d'incendis estarà en gran mesura condicionada per la  capacitat
econòmica que tinguen els agricultors de cara a renovar el seu parc de maquinària.

Igual que per a l'actuació anterior, la prioritat no es pot fixar segons el risc per tractar-se d'una actuació a nivell
municipal, per la qual cosa es considera de major prioritat realitzar aquestes actuacions en els municipis amb
major sinistralitat per aquesta causa (Andratx i Calvià).

HORITZÓ DE DESENVOLUPAMENT I VIGÈNCIA

Horitzó

Urgent:  1-2  anys.  Realització  de  les  jornades  en  els  municipis  amb  major  nombre  d'incendis  (més  de  cinc
incendis).

Curt termini: 3-6 anys. Realització de les jornades en la resta de municipis.

Mig termini: 7-10 anys. Anàlisi de la situació i si resulta necessari repetir les jornades informatives.

Vigència

Periòdica

PRESSUPOST I FINANÇAMENT

Pressupost orientatiu

El cost pressupostari per a aquesta línia d'actuació s'estima en 800€ per cada jornada de formació

Instrument de finançament

Pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Estimació pressupost

Sobre la base dels 800€ per jornada s'obté un pressupost de 8,000 €

SEGUIMENT

Indicador de realització

Variable Accions de sensibilització a la població objectiu

Unitat Jornada formativa

Indicador de Context

Variable No definida

Unitat No definida
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6.1.3.1.14 CR-14  Actuacions  sobre  incendis  deguts  a  piromania,  conflictivitat  social  i  altres  activitats
socioculturals i esportives

DESCRIPCIÓ GENERAL

Objecte

Reduir  el  nombre d'incendis originats per activitats humanes (conflictivitat  social,  activitats socioculturals,...)
intentant aconseguir eliminar aquest tipus de focs com a causes d'incendis forestals.

Es proposa la realització de jornades formatives en dates anteriors a l'estiu. Aquestes jornades formatives es
distribuiran en 2 jornades amb caràcter urgent (1-2 anys) en els municipis amb major incidència d'aquesta causa,
i dues jornades a curt termini (3-6anys) en la resta.

Justificació i Descripció

Com ja s’ha posat en relleu en l'apartat  dedicat  a  l'anàlisi  de  l'estadística d'incendis,  la  intencionalitat  i  les
negligències són ací la principal causa d'incendis.

Si es consideren els incendis provocats per fumadors, fogueres, maniobres militars, els que en l'EGIF s'agrupen
en la classe denominada altres negligències i els intencionats, en les Illes Balears i durant el període 1983-2015 es
comptabilitzen un total de 448 incidents i 4797 hectàrees calcinades.

Taula  174 Incendis  per  fumadors,  fogueres,  maniobres  militars,  intencionats  i  denominats  com  a  altres
negligències des de 1983 fins a 2015. Font: EGIF.

MUNICIPI NRE SUP (HA)

Andratx 78 2949.17
Banyalbufar 11 83.02

Calvià 149 1511.84
Esporles 24 53.21

Estellencs 4 0.27
Puigpunyent 19 23.97

Palma 163 175.4
TOTAL 448 4796.88

Amb aquestes dades, les propostes són fomentar l'Educació Ambiental i Formació, amb la qual aconseguir la
comprensió per part de la població objectiu dels beneficis que els pot oferir la muntanya. Per a això s'impartiran
cursos, sempre amb personal tècnic qualificat, a més d'altres accions a través de mitjans de comunicació.

La població escolar hauria de ser un col·lectiu al que haurien de dirigir-se específicament aquestes jornades de
sensibilització i formació donada l'important nombre d'incendis desencadenats per jocs de nins.

Esment  específic  requereix  l'establiment  de  lleres  de  comunicació  adequats  amb  els  apicultors,  donada  la
constatada causa de determinats dels seus usos en alguns incendis de gran entitat esdevinguts.

També es proposa el desenvolupament de normativa específica per a regular aquelles activitats que tinguen una
rellevància important a l'hora de generar incendis, com poguera ser el llançament de focs artificials.

Finalment es proposa aprofundir en la recerca de les causes i motivacions tant dels incendis d'aquest tipus de
clar, com en els incendis d'origen desconegut, però que podrien tenir en aquesta la seva causa.

ÀMBIT TERRITORIAL

Àmbit territorial d'aplicació

Autonòmic. Municipis que presenten un elevat nombre d'incendis per causes negligents.

Descripció de l'àmbit territorial

Aquest tipus d'actuacions ha de centrar-se a nivell municipal, és a dir, en els municipis citats en la taula anterior.

Podrà i serà convenient realitzar-les en col·laboració amb Agents de Medi Ambient, i els tècnics de la CMAiT.

IMPLEMENTACIÓ

Instrument d'implantació

Jornades formatives

Responsable

Direccions generals competents en matèria d'incendis forestals i/o educació ambiental

Condicionants i Prioritat

La major condició és la capacitat de penetració de la formació ambiental en la població objectiu. D'altra banda, la
disponibilitat del Ministeri de Defensa per a mantenir oberts i operatius les lleres de comunicació i col·laboració.

Igual que per a l'actuació anterior, la prioritat no es pot fixar segons el risc per tractar-se d'una actuació a nivell
municipal,  per  la  qual  cosa  es  considera  de  major  prioritat  realitzar  aquestes  actuacions  en  els  municipis
d’Andratx, Calvià, Palma i Puigpunyent.

HORITZÓ DE DESENVOLUPAMENT I VIGÈNCIA

Horitzó

Urgent: 1-2 anys. Realització de les jornades en els municipis amb major nombre d'incendis (cinquanta o més
incendis).

Curt termini: 3-6 anys. Realització de les jornades en la resta de municipis.

Mig termini: 7-10 anys. Anàlisi de la situació i si resulta necessari repetir les jornades informatives.

Vigència

Periòdica

PRESSUPOST I FINANÇAMENT

Pressupost orientatiu

El cost pressupostari per a aquesta línia d'actuació s'estima en 800€ per cada jornada de formació.

Instrument de finançament

Pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
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Estimació pressupost

Sobre la base dels 800€ per jornada s'obté un pressupost de 11,200 €.

SEGUIMENT

Indicador de realització

Variable Accions de sensibilització a la població objectiu

Unitat Jornada formativa

Indicador de Context

Variable No definida

Unitat No definida
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6.1.3.2 ACCIONS COMPLEMENTÀRIES

6.1.3.2.1 CR-15 Impuls de les Xarxes Socials com a mitjà de comunicació en la defensa contra els incendis

DESCRIPCIÓ GENERAL

Objecte

Disseny d'un model comunicatiu per a donar a conèixer a la població en general la informació relacionada amb la
lluita contra els incendis forestals, tant en les tasques d'extinció com en les de prevenció dels mateixos.

Justificació i Descripció

L'estratègia  comunicativa  exerceix  un  paper  clau  en  la  gestió d'emergències,  havent  d'incorporar  les  noves
tecnologies i  els  seus usos.  La immediatesa de les xarxes socials  permet que el  ràpid accés al  coneixement
d'ocurrència dels successos, accelerant i intensificant la capacitat de resposta.

Per això es proposa la creació de comptes corporatius en les diferents xarxes socials a partir de les quals mostrar
els diferents treballs que es duen a terme en la matèria de la prevenció i lluita contra els incendis forestals. L'ús
de les xarxes socials es vincularà a través de la Xarxa Forestal.

Per a millorar l'eficàcia d'aquesta mesura resulta imprescindible que la transmissió d'informació a la població
puga realitzar-se en temps real i complint els criteris exigits pels serveis d'emergències.

Complementàriament, amb l'adaptació a les noves tecnologies en comunicació es pretén accedir a dades en
temps real que proporcionen informació d'utilitat pràctica als gestors de crisis durant les emergències. Aquesta
informació permetrà millorar el seu control i la gestió i aconseguir la sincronització entre unitats desplaçades
sobre el terreny i els centres de comandament i control remots.

L'impuls a les xarxes socials haurà d'estar vinculat amb la mesura de reforç de la Central  de Comunicacions
d'Incendis Forestals (CCIF) amb la gestió de noves tecnologies adaptades a les xarxes socials i a la participació
ciutadana.

ÀMBIT TERRITORIAL

Àmbit territorial d'aplicació

Acció no territorializable

Descripció de l'àmbit territorial

Acció de caràcter organitzatiu i de gestió no territorializable.

IMPLEMENTACIÓ

Instrument d'implantació

Inversió administració

Responsable

Direcció general amb competències en matèria de medi natural, educació ambiental i canvi climàtic

Condicionants i Prioritat

L'ús de forma responsable de les xarxes socials, donant a la població la informació que ha de conèixer.

HORITZÓ DE DESENVOLUPAMENT I VIGÈNCIA

Horitzó

Urgent: 1-2 anys. Per a l'establiment de mecanismes de comunicació que es mantindran la resta d'anys.

Vigència

Puntual

PRESSUPOST I FINANÇAMENT

Pressupost orientatiu

Sense necessitat de suport financer

Instrument de finançament

No aplica

Estimació pressupost

No aplica

SEGUIMENT

Indicador de realització

Variable Ser visible i participatiu en les diferents xarxes socials

Unitat Participació en xarxes socials

Indicador de Context

Variable No definida

Unitat No definida
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6.1.3.2.2 CR-16 Campanya per a Persones Sense Vida 2.0

DESCRIPCIÓ GENERAL

Objecte

Campanya dissenyada per a les persones que no tenen accés a internet o a les xarxes socials 

Justificació i Descripció

Quan es parla d’estratègia comunicativa i de difusió, d’aplicació de noves tecnologies d’informació i comunicació
(TIC), dels avantatges i la immediatesa que ofereixen les xarxes socials, o dels múltiples usos que se’ls pot donar
o, inclús, dels riscos i inconvenients, s’oblida un factor molt important: l’accés a elles. 

“Què  ocorre  amb  les  persones  que  segueixen  sense  utilitzar  Internet?”,  es  el  que  es  planteja  en  aquesta
proposta,  com accedir a  eixes persones aïllades tecnològicament parlant,  amb accés restringit  o condicionat
sobre tot per l’edat, complexitat o situació econòmica, acaba generant un distanciament social d’aquest grup.
Generant una desigualtat en ús i aprofitament d’aquesta informació relativa a l’emergència, que en molts casos
fa que queden fora de les campanyes modernes de difusió, comunicació i divulgació de continguts. 

En aquest sentit s'ha de recórrer a mètodes tradicionals com entrevistes de radio i campanyes en la premsa local.
Per fer arribar així la informació més rellevant a tots els sectors socials.

Altre aspecte a tenir en compte és l’accés a la informació per part d’altres grups vulnerables com són aquelles
persones amb discapacitats, que segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS) són aquelles que abasten les
deficiències, les limitacions de l'activitat i les restriccions de la participació. 

Fer arribar la informació adequada i necessària per a conèixer l’emergència i com actuar, i sobre tot, i fer-la
intel·ligible per part d’aquestes es fonamental per fer arribar així la informació més rellevant a tots els àmbits de
la ciutadania.

Per aquest motiu es planteja la difusió adaptada a les necessitats de les diverses i heterogènies discapacitats de
tal manera que aquesta informació sigui rebuda i entesa pels mateixos. això suposa l’enviament de guies o follets
d’actuació en emergències adaptats o la realització de jornades formatives adaptades i enfocades a aquestes
persones. 

ÀMBIT TERRITORIAL

Àmbit territorial d'aplicació

Acció no territorializable

Descripció de l'àmbit territorial

Mesura de caràcter administratiu per a afavorir la difusió de la informació referent als incendis forestals

IMPLEMENTACIÓ

Instrument d'implantació

Inversió administració

Responsable

Direcció general amb competències en matèria d’incendis forestals

Condicionants i Prioritat

Aquests jornades o l’elaboració de cunyes de radio, follets informatius o guies adaptades han de ser realitzades
per personal tècnic qualificat 

HORITZÓ DE DESENVOLUPAMENT I VIGÈNCIA

Horitzó

Mig termini: 7-10 anys. 

Vigència

Puntual

PRESSUPOST I FINANÇAMENT

Pressupost orientatiu

5,000€

Instrument de finançament

Pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Estimació pressupost

5,000€

SEGUIMENT

Indicador de realització

Variable Campanya formativa

Unitat Nre de cursos

Indicador de Context

Variable No definida

Unitat No definida
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6.1.3.2.3 CR-17 Campanya Infantil de reforç a les campanyes escolars

DESCRIPCIÓ GENERAL

Objecte

Tallers d’estiu enfocats a la prevenció d’incendis forestals i la educació ambiental 

Justificació i Descripció

“Prevenir els incendis jugant”, és l’objectiu principal de les campanyes escolars de reforç, enfocades a escolars de
primària en període vacacional/estival. A més d’enfocar els jocs educatius a la prevenció dels incendis, també es
fomenta l’educació ambiental, la sensibilització i la conscienciació social de les noves generacions. 

L’educació  preventiva  en  tots  els  àmbits  social  es  una  de  les  premisses  del  present  Pla  Una  educació  i
conscienciació  en  matèria  de  prevenció  d’incendis  forestals,  especialment  enfocada  als  més  menuts,  és
fonamental de cara a un futur més adaptat, conscient i resilient als incendis.

La formació mitjançant tallers impartits per professionals es considera adequada per a dir a terme aquestes
tasques d’educació, conscienciació i sensibilització emprant tots els recursos disponibles. Les edicions en paper
valen diners  pel  que normalment es recorre a aplicacions digitals.  Si  bé és una via a explorar,  existeixen ja
continguts infantils digitals en matèria d'incendis. Per això es proposa l'elaboració de materials en paper amb
tiratges més o menys àmplies en funció dels recursos dels quals disposa l'Administració. 

La campanya ha de dissenyar jocs d'estiu a dos nivells: 

 Jocs tipus aplicació per a dispositius mòbils (de preguntes, respostes... etc.) 

 Materials tipus "retalla, pinta i acoloreix" per a pares que restringeixen l'accés dels seus fills a aquest
tipus de dispositius. 

Ambdues accions són compatibles i complementàries. En cas de no existir recursos per a tiratge en paper, una
forma sostenible de desenvolupar la idea és incloure els continguts en la web dels propis centres escolars, dels
ajuntaments o en la Xarxa Forestal perquè els usuaris se’ls descarreguen i  imprimeixin a casa, amb consells
ambientals,  com per exemple:  "Imprimir  en paper reutilitzat,  etc.",  i  tot  un seguit  de detalls  de bona praxi
ambiental. 

Per a la part social que no té accés a mitjans digitals, com ja s’ha esmentat en l’apartat anterior, es poden aportar
els  materials  en insercions  en diaris  locals  de  forma gratuïta,  o  amb un disseny  adaptada a  persones amb
discapacitat.

Es proposa, per tant, la realització de tallers d’estiu, enfocats a escolars de primària (ampliable a secundaria), de
forma anual en els propis centres o llocs habilitats per a tal fi. 

ÀMBIT TERRITORIAL

Àmbit territorial d'aplicació

Acció no territorializable

Descripció de l'àmbit territorial

Mesura de caràcter administratiu per a afavorir la difusió de la informació referent als incendis forestals

IMPLEMENTACIÓ

Instrument d'implantació

Inversió administració

Responsable

Direcció general amb competències en matèria d’incendis forestals

Condicionants i Prioritat

Aquests tallers han de ser realitzats per personal tècnic qualificat 

HORITZÓ DE DESENVOLUPAMENT I VIGÈNCIA

Horitzó

Mig termini: 7-10 anys. 

Vigència

Puntual

PRESSUPOST I FINANÇAMENT

Pressupost orientatiu

No definit

Instrument de finançament

No definit

Estimació pressupost

No definit

SEGUIMENT

Indicador de realització

Variable Taller formatiu

Unitat Nre. tallers

Indicador de Context

Variable No definida

Unitat No definida
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6.1.3.2.4 CR-18 Campanya Formativa per a agricultors, ramaders, caçadors, apicultors i propietaris forestal

DESCRIPCIÓ GENERAL

Objecte

Campanya dirigida als agricultors, caçadors i professionals de l’àmbit forestal

Justificació i Descripció

Les imprudències o els incendis negligents conseqüència de l’ús del foc en els treballs agrícoles suposen el 2% del
incendis  totals  de  la  Comarca.  I  es  que el  foc  emprat  habitualment  per  a  la  neteja  de vores  de finques o
parcel·les, o per a la eliminació de de rostolls o de restes de poda, és una eina barata i eficaç per a fer-ho. Un ús
incorrecte del foc o un ús sense les condicions mínimes de seguretat pot desencadenar en un incendi forestal. 

El 4% dels incendis al territori de tipus negligent, com s’ha vist en el seu apartat, es produeixen per la crema per
al regenerat de pastures duta a terme per ramaders. Aquestes accions d’eliminació d’herbassars i matollars per a
la formació de nous brots tendres i augment de les pastures deu també realitzar-se de forma conscient i prudent,
per evitar futures pèrdues forestals no contemplades. 

Altre dels actors que intervenen en el territori forestal són els actors, tot i que no existeix una estadística que els
relacione directament amb els incendis forestals, sí poden estar darrere de negligències bé sigui per cigarrets mal
apagats, encesa de fogueres o intencionals conseqüència de conflictes. Igual ocorre amb els apicultors, l’ús del
foc com a eina de treball en diverses fases de la seva activitat por arribar a provocar incendis si no es mantenen
unes condicions mínimes de seguretat i prevenció.

Per últim els propietaris o els professionals dedicats a l’extracció de fusta són també responsables d’incendis a
causa d’aquests treballs forestals. El correcte ús de la maquinària destinada a aquesta labor o el correcte és del
foc en aquestes zones s’entén que podria haver evitat el 6.2% del incendis a la Comarca.

Per tots aquests motius es pretén realitzar jornades informatives complementaries a les proposades en l’acció
“CR-15 Conciliació d'interessos i cerca d'alternatives a l'ús alternatiu del foc agrari”, que tinguen en compte al
menys  aquests  quatre  actors  implicats  en  la  superfície  forestal,  tant  per  fer-los  partícips  de  les  mesures
adoptades en el present Pla com per a la formació de l’ús del foc i de maquinària al territori, bones pràctiques,
riscos que comporta, mesures de seguretat i prevenció a adoptat, i alternatives al ‘ús del foc. 

Àmbit territorial d'aplicació

Comarcal. Municipis que presenten un elevat nombre d'incendis per crema agrícola, de matoll, per a regenerat
de pastures o treballs forestals

Descripció de l'àmbit territorial

Aquest  tipus  d'actuacions  ha  de  centrar-se  a  nivell  municipal.  Podrà  i  serà  convenient  realitzar-les  en
col·laboració amb el Cos d'Agents de Medi Ambient, els tècnics de l'IBANAT i resta d'organismes relacionats amb
la matèria (Ajuntaments, Delegacions de Medi ambient, Associacions de Ramaders, Associacions Agràries...).

IMPLEMENTACIÓ

Instrument d'implantació

Jornades Formatives

Responsable

Direccions generals competents en matèria d'incendis forestals i/o educació ambiental

Condicionants i Prioritat

Un dels principals condicionants, en aquest cas negatiu, per a aquesta actuació és la reticència dels propis actors
a realitzar canvis en les tasques culturals, per això en les jornades formatives s'hauran de presentar casos d'èxit
en l'abandó del foc.

Tots els municipis rebran de forma anual aquesta jornada.

HORITZÓ DE DESENVOLUPAMENT I VIGÈNCIA

Horitzó

Urgent:  1-2  anys.  Realització  de  les  jornades  en  els  municipis  amb  major  nombre  d'incendis  (més  de  cinc
incendis).

Curt termini: 3-6 anys. Realització de les jornades en la resta de municipis.

Mig termini: 7-10 anys. Anàlisi de la situació i si resulta necessari repetir les jornades informatives.

Vigència

Periòdica

PRESSUPOST I FINANÇAMENT

Pressupost orientatiu

El cost pressupostari per a aquesta línia d'actuació s'estima en 800€ per cada jornada de formació

Instrument de finançament

Pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Estimació pressupost

Sobre la base dels 800€ per jornada durant la vigència del Pla s'obté un pressupost de 120,000 €

SEGUIMENT

Indicador de realització

Variable Accions de sensibilització a la població objectiu

Unitat Jornada formativa

Indicador de Context

Variable No definida

Unitat No definida
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6.1.3.2.5 CR-19 Disseny del model de Voluntariat per a la defensa del bosc i la prevenció d'incendis forestals

DESCRIPCIÓ GENERAL

Objecte

Crear i donar suport a una xarxa de voluntaris que s'encarreguen de posar en valor la riquesa forestal de les Illes
Balears encaminant-se a la defensa el mitjà mitjançant la prevenció d'incendis forestals.

Justificació i Descripció

La millor forma d'arribar a la població és utilitzar a la pròpia població com a mecanisme de comunicació. S'ha
detectat un conjunt de la societat amb predisposició a dur a terme tasques de sensibilització per a donar a
conèixer els problemes que suposen els incendis forestals a la resta de la població.

Es planteja la  creació  d'un cos  de voluntaris  coordinats  des  de l'administració  perquè donen a conèixer  els
problemes que originen els incendis forestals, cercant amb això un procés de participació ciutadana que genere
sentiments de pertinença i identitat amb l'entorn, alguna cosa molt valuós per a la responsabilitat ambiental de
les persones.

Amb això, se cercarà el desenvolupament d'un programa de voluntariat mitjançant el qual es col·labore en la
prevenció i  restauració d'incendis, que pot implantar-se per evolució d'iniciatives puntuals (com “Tots per la
Serra” després del gran incendi d'Andratx de 2013) i s'assenteix com a pol dinamitzador d'aplicació en el territori
de la cultura del risc.

ÀMBIT TERRITORIAL

Àmbit territorial d'aplicació

Autonòmic

Descripció de l'àmbit territorial

Autonòmic

IMPLEMENTACIÓ

Instrument d'implantació

Inversió administració

Responsable

Direcció general amb competències en matèria de medi natural, educació ambiental i canvi climàtic

Condicionants i Prioritat

La capacitat de trucada per a aconseguir voluntaris que duguen a terme aquesta mesura.

HORITZÓ DE DESENVOLUPAMENT I VIGÈNCIA

Horitzó

Curt termini: 3-6 anys. Per a l'establiment del cos de voluntaris

Mitjà termini: 7-10 anys. Per a mantenir l'estructura de voluntariat

Vigència

Puntual

PRESSUPOST I FINANÇAMENT

Pressupost orientatiu

40.000 €

Instrument de finançament

Pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (personal de l'Administració Autonòmica)

Estimació pressupost

40.000 €

SEGUIMENT

Indicador de realització

Variable Motivació a la població en general per a crear grups de voluntaris

Unitat Grups de voluntaris

Indicador de Context

Variable No definida

Unitat No definida
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6.1.3.2.6 CR-20 Foment de productes típics agrícoles i ramaders de la Comarca i l’Illa

DESCRIPCIÓ GENERAL

Objecte

Foment de productes típics agrícoles i ramaders de la Comarca i l’Illa

Justificació i Descripció

La importància del sector primari no sols recau en el manteniment del món rural, la generació de llocs de treball,
l’elaboració de productes de qualitat o que sigui matèria prima d’uns altres sectors, sinó que també contribueix a
la prevenció dels incendis de forma directa e indirecta.

Bona  cosa  de  productes  procedents  de  l’agricultura,  la  ramaderia,  la  silvicultura,  l'apicultura,  la  caça  o
procedents  de  les  explotacions  forestals  de  la  Comarca  posseeixen  reconeixements  o  figures  de  qualitat
reconeguda a nivell local, comarcal, insular o inclús nacional, com pot ser la denominació d’origen. 

És tracta, per tant, d’aprofitar aquests avantatges que ofereix el territori per tractar de fomentar el consum de
productes pròxims amb la intencionalitat de:

- Donar a conèixer la varietat de productes tradicionals, autòctons, de temporada i propis del territori. A
més de promocionar empreses, cooperatives i marques locals. 

- Cuidar el medi ambient amb una reducció d’emissions, envasat, despesa energètica, transport... al no
reduir-se el nombre d’intermediaris. Tot això, porta associat una reducció del nombre de deixalles i la
qualitat de les mateixes (possible reutilització, reciclatge, transformació).

- Estalviar al consumidor. La reducció d’intermediaris, que en molts casos encareixen el producte, baixa el
preu del mateix. 

- Beneficiar al productor. La reducció d’intermediaris,  al mateix temps, afavoreix al productor que pot
competir amb major marge de benefici. D’altra banda aquests productes locals també estalvien costos
de producció.

- Canviar els hàbits de consum. Els productes propis del territori són més saludables, nutritius,  saborosos i
conserven millor  les  seues propietats,  per  tant,  el  seu consum es recomanable de cara  a una dieta
saludable. D’altra banda estan menys manipulats i contenen menys additius que altres productes. 

- Informar i conscienciar sobre la problemàtica dels incendis forestals i el canvi climàtic. Com aquests grans
problemes poden perjudicar la producció i de com, amb el seu consum es pot ajudar de forma directa o
indirecta a la seva prevenció i minimització. 

Per tot això, es planteja el foment de productes locals com a ferramenta de gestió directa e indirecta dels boscos
i  els  ecosistemes  locals  i  comarcals.  Mitjançant  la  creació  d’una  marca  o  una  etiqueta  comuna  del  tipus:
“Consumint  aquest  producte  redueixes  la  superfície  afectada  pels  incendis”,  que  consciencie  sobre  que  el
consum dels productes tipis de la localitat o de la comarca ajuden d’alguna manera a la gestió forestal. Que a
més done garantia de seguretat alimentària, de qualitat i sostenibilitat.

MBIT TERRITORIAL

Àmbit territorial d'aplicació

Acció no territorializable

Descripció de l'àmbit territorial

Acció no territorializable

IMPLEMENTACIÓ

Instrument d'implantació

Inversió administració o autofinançament

Responsable

Direcció general amb competències en matèria d’incendis forestals

Condicionants i Prioritat

No aplica

HORITZÓ DE DESENVOLUPAMENT I VIGÈNCIA

Horitzó

Curt termini: 3-6 anys. 

Mitjà termini: 7-10 anys. 

Vigència

Periòdica

PRESSUPOST I FINANÇAMENT

Pressupost orientatiu

21,000€

Instrument de finançament

Pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Estimació pressupost

21,000€

SEGUIMENT

Indicador de realització

Variable Creació d’una marca pròpia

Unitat Marca o etiqueta

Indicador de Context

Variable No definit

Unitat No definit
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6.1.3.2.7 CR-21 Foment de la producció de biomassa a nivell local mitjançant residus agrícoles i forestals

DESCRIPCIÓ GENERAL

Objecte

Foment de la producció de biomassa a nivell  local a partir de biocombustibles de residus i  restes agrícoles i
forestals, com l’estella, serradures, la palla, restes de poda, l’os d’oliva, la corfa d’ametla o la raspa de raïm, per
al foment i producció d’energia utilitzable per a calefacció i producció d’aigua calenta.

Justificació i Descripció

L'Associació  Espanyola  de  Normalització  i  Certificació  (AENOR),  utilitza  la  definició  de l'Especificació  Tècnica
Europea CEN/TS 14588 per a catalogar la biomassa  com “tot material d'origen biològic excloent aquells que han
sigut englobats en formacions geològiques patint un procés de mineralització”. Per tant la biomassa inclou, entre
uns altres, la matèria orgànica, d'origen vegetal i els materials que procedeixen de la seva transformació natural
o artificial, com els residus procedents de les activitats agrícoles i  forestals, així com els subproductes de les
indústries agroalimentàries i de transformació de la fusta.

El foment de les energies renovables, com és l’ús de productes obtinguts a partir de matèria orgànica per a
produir energia, és un altre dels camins a seguir si es vol realitzar una planificació adequada i sostenible al llarg
del temps en prevenció d’incendis, degut a eixa complexitat que presenten i que requereixen de mesures en tots
els àmbits socials, culturals, ambientals i tècnics. 

D’acord amb el ‘Manual d’Energies Renovables’ elaborat per l’Institut per a la Diversificació i l’Estalvi de l’Energia,
l'ús de la biomassa com a recurs energètic, en lloc dels combustibles fòssils comunament utilitzats, suposa uns
avantatges mediambientals de primer ordre, com són: la disminució de les emissions de sofre, la disminució de
les emissions de partícules, les menor emissió de contaminants com CO, HC i NOX, el cicle neutre de CO2 (sense
contribució a aquest efecte hivernacle) o la reducció del manteniment i dels perills derivats de la fuita de gasos
tòxics i combustibles en les cases.

 Altres avantatges de primer ordre que afecten al medi ambient i de forma directa a la problemàtica que
aquest Pla concerneix és:

 Reducció de riscos d'incendis forestals i de plagues d'insectes.

 Aprofitament de residus agrícoles, evitant el seu crema en el terreny.

 Possibilitat d'utilització de terres de guaret amb cultius energètics.

 Independència  de  les  fluctuacions  dels  preus  dels  combustibles  provinents  de  l'exterior  (no  són
combustibles importats).

 Millora socioeconòmica de les àrees rurals.

Com  ja  s’ha  vist,  existeixen  nombrosos  biocombustibles  que  poden  ser  emprats  per  a  ser  utilitzats  com  a
biomassa per a generar energia, aquesta heterogeneïtat de recursos aprofitables és una característica intrínseca
dels sistemes de producció d'energia associats a la biomassa. Això suposa un anàlisis de disponibilitat, extracció,
transport i distribució específic en funció del tipus de residu (veure taula inferior). 

Taula 175 Característiques del residu per a utilitzar com a biomassa. Font: Manual d’Energies Renovables.
CARACTERISTIQUES DEL RESIDU

Residus forestals
S'originen en els tractaments i aprofitaments de les masses vegetals, tant per a la defensa i millora d'aquestes

com per a l'obtenció de matèries primeres per al sector forestal (fusta, resines, etc.). Els residus generats en les
operacions de neteja, poda, talla de les muntanyes poden utilitzar-se per a usos energètics donades els seus

excel·lents característiques com a combustibles. Amb la maquinaria apropiada es pot estellar o empacar per a
millorar les condicions econòmiques del transport en obtenir un producte més manejable i de grandària

homogènia.
En l'actualitat, els inconvenients associats a aquests residus, com la dispersió, la ubicació en terrenys de difícil

accessibilitat, la varietat de grandàries i composició, l'aprofitament per a altres finalitats (fàbriques de taulers o
indústries papereres), les impureses (pedra, arena, metalls) o l'elevat grau d'humitat han impedit la seva

utilització generalitzada com a biocombustibles sòlids.
Residus agrícoles llenyosos

Les podes d'oliveres, vinyers i arbres fruiters constitueixen la seva principal font de subministrament.
Igual que en el cas anterior, és necessari realitzar un estellat o empacat previ al seu transport que unit a

l'estacionalitat dels cultius aconsella l'existència de centres d'apilament de biomassa on centralitzar la seva
distribució.

Residus agrícoles herbacis
S'obtenen durant la collita d'alguns cultius, com els de cereals (palla) o blat de moro (canyot).

També en aquest cas la disponibilitat del recurs depèn de l'època de recol·lecció i de la variació de la producció
agrícola.

Residus d'indústries forestals i agrícoles
Les estelles, les escorces o les serradures de les indústries de primera i segona transformació de la fusta i els
ossos, pells i altres residus de la indústria agroalimentària (oli d'oliva, conservera, fruits secs...) són part dels

biocombustibles sòlids industrials. En aquests casos l'estacionalitat es deu a les variacions de l'activitat industrial
que els genera.

Cultius energètics
Són cultius d'espècies vegetals destinats específicament a la producció de biomassa per a ús energètic. A

Espanya, encara que existeixen experiències en diversos llocs associades a diferents projectes, encara no han
passat del camp de l'experimentació. Entre les diferents espècies agrícoles herbàcies susceptibles de convertir-

se en cultius energètics destaquen el card, el sorgo i la colza etíop. A més també poden utilitzar-se espècies
forestals llenyoses, com els pollancres, en zones de regadiu, i els eucaliptus, en terrenys de secà.

Els principals usos que té la biomassa són el tèrmic (combustió) i l’electricitat (cogeneració i co-combustió), en
menor mesura,  degut al  baix  poder calorífic  de la  biomassa,  el  seu alt  percentatge d'humitat  i  el  seu gran
contingut en volàtils precisa de sistemes complexos i cars. Per tant aquesta proposta s’encaminarà a la primera
d’elles, l’ús tèrmic per a producció de calor i aigua calenta sanitària.

Aquesta acció es deurà implementar en varies fases:

1. Fase  1.  Planificació.  Donada  l’heterogeneïtat  dels  recursos  aptes  per  a  biomassa  cal  estudiar
detalladament els recursos dels que es disposa, per a tal fi es proposa la realització de:
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1) Projectes d’Ordenació de Monts i Plans Tècnics de Gestió Forestal Sostenible per tal de realitzar
una  quantificació  volumètrica  de  biomassa  extraïble,  i  la  qualitat  que  disposa.  Es  podrien
incloure Projectes Simplificats per a terrenys forestals inferiors a 25 hectàrees.

2) Estudis  d’aprofitament  de  la  biomassa  agrícola  i  agroforestal.  Es  tractarà  de  quantificar  la
biomassa de restes agrícoles (llenyoses),  de terrenys agrícoles en tendència forestal (llenyós i
herbaci) i terrenys agrícoles abandonats (llenyós).

3) Estudis de viabilitat de la biomassa procedent d’indústries agrícoles i forestals.

2. Fase 2. Disseny i implementació d’instal·lacions de tractament i utilització de biocombustibles sòlids. On
es  deuen  considerar  aspectes  com  la  grandària  de  la  planta  de  tractament,  equips  de  triturar
(estelladores fixes), mòlta, assecat i pel·letitzat; maquinària específica: tractors (forestals o agrícoles),
tractors forestals autocarregadors, estelladores, embaladora, camions; personal.

3. Fase 3. Extracció i transformació de residus agrícoles, agroindustrials i forestals. Aquest apartat agrupa
tots els processos d'extracció/recollida, transport, emmagatzematge  i transformació dels combustibles
derivats de la biomassa.

4. Fase 4 Aplicació, adaptació i noves construccions. Es planteja finalment que l’extracció i aprofitament de
la  biomassa  tinga  repercussió  i  benefici  cap  a  la  ciutadania.  Per  aquest  fi  es  proposen  línies  de
cofinançament per tal que s’adapten les infraestructures existents (calefaccions o calderes) o les de les
noves construccions  a  l’aprofitament  d’aquesta  biomassa.  I  un altra  línia  per  que aquesta  biomassa
repercutisca a la ciutadania local amb el mínim cost o  a cost cero. 

Per a dur a terme aquestes restriccions es proposen novament fases, a implementar a nivell local:

1) Adaptació i renovació de calderes i calefaccions en edificis públics (biblioteques, ajuntaments,
piscines municipals, poliesportius, etc.) o centres escolars.

2) Adaptació i renovació de calderes i calefaccions en vivendes unifamiliars, comunitats, edificis y
edificis de nova construcció, y hostaleria.

3) Adaptació  i  renovació  d’instal·lacions  industrials  per  al  consum  de  biomassa.  Fomentar
l’autoconsum de biomassa per part de les industries agroforestals.

4) Xarxa de calefacció centralitzada o  district heating, en anglès. Subministrament de calefacció i
aigua calenta a vivendes, col·legis, llocs públics de manera interconnectada.

Aquesta mesura  a més de lluitar contra el canvi climàtic, promoure les energies renovables, transformar un
residu en un recurs i que a més puga repercutir en la ciutadania, té com s’ha esmentat amb anterioritat una
finalitat de primer ordre davant els incendis forestals, però d’ella es deriven altres:

 Reducció de la càrrega de combustible forestal disponible per a cremar

 Tractament de la vegetació en punts estratègics (Tallafocs, PEGS, faixes auxiliars....)

 Reducció de l’ús del foc agrícola

 Manteniment agrícola, menor abandó i menor càrrega de combustible agrícola

 Tractaments de terrenys agrícoles abandonats i terrenys en tendència forestal

Per tot això es proposa l’aprofitament dels residus forestals i agrícoles a nivell local com a biocombustibles per a
la generació de biomassa per a ús tèrmic.  

MBIT TERRITORIAL

Àmbit territorial d'aplicació

Comarcal. Local

Descripció de l'àmbit territorial

L’àmbit el determinarà la “Fase 1. Planificació”, que establirà els llocs més idonis per a l’extracció de biomassa.

IMPLEMENTACIÓ

Instrument d'implantació

Inversió administració, ajudes estatals, subvencions europees, cofinançament o autofinançament

Responsable

Direcció general amb competències en matèria d’incendis forestals

Condicionants i Prioritat

No aplica

HORITZÓ DE DESENVOLUPAMENT I VIGÈNCIA

Horitzó

Urgent: 1-2 anys. Fase 1.

Curt termini: 3-6 anys. Fase 2.

Mig termini: 7-10 anys. Fase 3 i 4.

Vigència

Periòdica

PRESSUPOST I FINANÇAMENT

Pressupost orientatiu

No definit

Instrument de finançament

Pressuposts  generals  de  la  Comunitat  Autònoma  de  les  Illes  Balears,  Fons  Europeus,  Ajudes  Estatals,
cofinançament

Estimació pressupost

No definit

SEGUIMENT

Indicador de realització
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Variable Projectes d’Ordenació de Monts 

Plans Tècnics de Gestió Forestal Sostenible

Estudis d’aprofitament de la biomassa agrícola i agroforestal

Estudis de viabilitat de la biomassa procedent d’indústries agrícoles i forestals.

Unitat Nre. de plans i estudis

Indicador de Context

Variable No definit

Unitat No definit
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6.1.4 EIX IV. GOVERNANÇA PER A LA DEFENSA FRONT INCENDIS FORESTALS

6.1.4.1 ACCIONS PRIORITÀRIES 

6.1.4.1.1 GB-01 Establiment de convenis de col·laboració entre organismes,  entitats  y  agents  socials per  al
desenvolupament d’activitats preventives d’incendis forestals en ZAR

DESCRIPCIÓ GENERAL

Objecte

Promoure la participació i implicació dels diferents agents vinculats i amb responsabilitat directa o indirecta en
matèria d'incendis forestals per a l'adopció de mesures i execució de programes per a la prevenció d'incendis, en
particular en les Zones d'Alt Risc d'Incendi Forestal (ZAR).

Justificació i Descripció

És necessari l'establir acords i mecanismes de col·laboració entre institucions i agents implicats amb la finalitat
d'establir sinergies per a la coresponsabilitat en matèria d'incendis, principalment en l'àmbit de la prevenció
d'incendis forestals.

Per tant, aquesta acció requereix de l'establiment d'acords i els més adequats mecanismes de coresponsabilitat
com  a  convenis  de  col·laboració  entre  els  organismes,  entitats  i  agents  socials  implicats  en  el  territori
especialment  en  Zones  d'Alt  Risc  d'Incendi:  administracions  implicades  (autonòmiques,  insulars  i  locals
ajuntaments), propietaris de finques forestals o agroforestals, així com amb entitats de transport viari, ferroviari i
de subministrament d'energia (xarxes elèctriques i gasolineres) les infraestructures de les quals suposen perill
d'incendi en els voltants de la muntanya.

En particular, els mecanismes de coresponsabilitat són crítics en zones d'interfície urbana-forestal, requerint la
gestió activa de comunitats de propietaris d'urbanitzacions i propietaris d'edificacions limítrofes o immerses en
espais forestals.

Es valorarà la  possible implantació del  pagament de quotes de serveis  de gestió,  manteniment,  prevenció i
autoprotecció o, si escau, un cànon municipal en municipis afectats, conforme al proposat específicament en la
mesura o acció següent, la “GB-02 Foment per a la implantació d'un cànon municipal per a l'autoprotecció en
zones d'interfície urbana-forestal”.

ÀMBIT TERRITORIAL

Àmbit territorial d'aplicació

Terrens forestals i especialment Zones d'Alt Risc d'Incendi Forestal (ZAR) 

Descripció de l'àmbit territorial

Terrenys  forestals  i  especialment  Zones  d'Alt  Risc  d'Incendi  Forestal  on  implementar  mesures  de
coresponsabilitat

IMPLEMENTACIÓ

Instrument d'implantació

Acords/Convenis

Responsable

Direcció general competent en matèria d'incendis forestals

Condicionants i Prioritat

És necessari crear una cultura del risc que posi en valor les mesures de defensa i autoprotecció,  perquè els
diferents  agents  perceben  la  importància  d'aquestes  accions  facilitant,  per  tant,  que  els  mecanismes  de
col·laboració siguen fluïts.

Ha de realitzar-se una profunda tasca analítica per a concloure amb l'instrument de col·laboració més operatiu
per a cada cas concret.

HORITZÓ DE DESENVOLUPAMENT I VIGÈNCIA

Horitzó

Urgent: 1-2 anys. Articular els mecanismes per a la formulació d'acords, i identificar els agents implicats.

Curt termini: 3-6 anys. Començar amb la implementació de les fórmules seleccionades.

Mig termini: 7-10 anys. Finalitzar la implantació dels mecanismes que involucren almenys als agents de major
nivell de prioritat.

Vigència

Periòdica

PRESSUPOST I FINANÇAMENT

Pressupost orientatiu

CFI (Cost funcional integrat)

Instrument de finançament

Pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (personal de l'Administració Autonòmica)

Estimació pressupost

CFI (Cost funcional integrat)

SEGUIMENT

Indicador de realització

Variable Mecanismes de col·laboració entre entitats i agents socials relacionats amb la prevenció
d'incendis forestals

Unitat Nre. de Mecanismes forestals i o convenis de col·laboració

Indicador de Context

Variable No es defineix

Unitat No es defineix
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6.1.4.1.2 GB-02 Foment per a la implantació d’un Cànon Municipal per a l’autoprotecció en zones de Interfície
Urbana Forestal i Zones d’Alt Risc d’Incendi Forestal

DESCRIPCIÓ GENERAL

Objecte

Implementar un cànon municipal que garanteixi la presa de les mesures d'autoprotecció efectiva i real de totes i
cadascuna de les urbanitzacions i habitatges unifamiliars aïllats que estiguen en zona forestal de la Comarca, a
través de l'execució de les accions de silvicultura preventiva corresponents que minorin el risc per incendi i
milloren les condicions de protecció pròpies i la seguretat de béns i persones.

Justificació i Descripció

En els últims anys l'expansió urbanística en terreny forestal ha comportat un problema de nova índole, l'incendi
forestal que afecta a les proximitats o es propaga a l'interior dels assentaments urbans, resultant que a les
tècniques i protocols d'extinció d'incendis forestals, moltes vegades limitades en aquests entorns, calga afegir les
pròpies de protecció civil, ja que tant les persones com les seues propietats es veuen amenaçades o directament
afectades pel foc i el fum.

Per  això,  és  fonamental  que  es  desenvolupen  i  materialitzen  les  actuacions  sobre  els  combustibles  i  les
infraestructures que reduïsquen el risc per foc forestal, sent important recalcar que la responsabilitat d'aquestes
actuacions recau en la pròpia població que viu en els diferents espais d'interfície.

Aquestes  actuacions  a  realitzar  són  les  que  s'han  descrit  en  la  mesura  “TE-02  Obertura,  Manteniment,
Conservació i Ampliació Infraestructures de Defensa en la Interfície Urbana Forestal” de l'Eix II d'aquest Pla, i
mentre  que  les  situacions  d'interfície  urbana  forestal  són  les  localitzacions  on  un  incendi  pot  tenir  unes
conseqüències previsiblement més greus, les mesures preventives i d'autoprotecció han de ser ací prioritàries.

No obstant això, no és senzill articular eines que permeten implementar en el territori aquestes accions, per una
casuística d'allò més variada, com és el cas de:

- Absència de cultura del risc

- Responsabilitat dispersa en la matèria

- Dificultats derivades dels diferents dominis i pertinences

- Absència de normativa vinculant

Com s'ha desenvolupat al llarg del Pla General, del Pla Comarcal i de la pròpia planificació, molts dels reptes
d'aquest  instrument  de  planificació  passen  per  pal·liar  les  manques  en  aqueixes  causes,  plasmant-se  amb
diverses mesures de difusió de la cultura del risc i coresponsabilitat o l'elaboració d'eines legals. Això dóna idea
de  l’interrelacionades  que  estan  les  accions  entre  si,  formant  un  sistema  de  planificació  on  la  seva
implementació,  en  conjunt,  resultarà  altament  beneficiosa  per  a  la  disminució  del  risc  d'incendi,  sent  això
especialment sensible en la interfase entre la massa forestal i la zona urbana.

Amb el marc regulador de la Llei autonòmica en matèria d'incendis, han de desenvolupar-se normativament les
mesures a implementar per a cobrir aquestes manques i desenvolupar els mecanismes que permeten realitzar
operativament les tasques de prevenció o autoprotecció en les situacions d'interfase. La coresponsabilitat i els
convenis de col·laboració entre organismes, entitats i  agents socials  relacionats amb la prevenció d'incendis
forestals seran els instruments a contemplar en aquesta mesura.

Un mecanisme que pot facilitar la implantació i manteniment de les mesures i que com tal pot estar arreplegat
en els desenvolupaments normatius pertinents, és la implantació de cànons municipals per a aquelles situacions
d'interfície  sense  les  adequades  mesures  d'autoprotecció,  o  sense  el  seu  correcte  manteniment.  Amb  el
cobrament d'aquests cànons, el propi Ajuntament podrà escometre l'execució de les tasques.

ÀMBIT TERRITORIAL

Àmbit territorial d'aplicació

Interfície urbana forestal

Descripció de l'àmbit territorial

Situacions  d’interfície  urbana  forestal  amb  necessitat  d'implementar  o  mantenir  mesures  de  prevenció  o
autoprotecció.

IMPLEMENTACIÓ

Instrument d'implantació

Disposició normativa

Responsable

Direcció general competent en matèria d'incendis forestals

Ajuntaments

Propietaris particulars

Condicionants i Prioritat

Promoure la cultura del risc i implementar accions de coresponsabilitat

HORITZÓ DE DESENVOLUPAMENT I VIGÈNCIA

Horitzó

Urgent: 1-2 anys. Desenvolupament normatiu marc (llei integral d'incendis del IV Pla General)

Curt termini: 3-6 anys. Desenvolupament i aplicació de la normativa municipal que regule l'aplicació de cànons.
Execució d'actuacions.

Mig termini: 7-10 anys. Desenvolupament i aplicació de la normativa municipal que regule l'aplicació de cànons.
Execució d'actuacions.

Vigència

Puntual
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PRESSUPOST I FINANÇAMENT

Pressupost orientatiu

CFI (Cost funcional integrat)

Instrument de finançament

Pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (personal de l'Administració Autonòmica)

Pressupostos municipals (personal dels Ajuntaments)

Estimació pressupost

CFI (Cost funcional integrat)

SEGUIMENT

Indicador de realització

Variable Elaboració i aprovació d'una llei balear

Elaboració i aprovació normativa municipal per a la regulació del cànon

aixes d'autoprotecció realitzades

Unitat Aprovació

Aprovació

Nombre

Indicador de Context

Variable Augment del nombre de situacions amb mesures d'autoprotecció en bon estat

Unitat %
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6.1.4.1.3 GB-03 Ajudes directes a treballs de recuperació de Zones Agrícoles Estratègiques

DESCRIPCIÓ GENERAL

Objecte

Ajudes directes a treballs de recuperació de zones agrícoles estratègiques

Justificació i Descripció

Com ja s’ha comentat en altres apartats, una de les majors complicacions que presenta la realització de les
mesures preventives és la titularitat dels terrenys a intervenir. L’adopció d’acords i convenis amb propietaris per
a la recuperació agrícola és un dels passos a seguir en la prevenció dels incendis forestals, que té també l’objectiu
de donar una segona vida a aquestes zones agrícoles estratègiques, bé per la seva localització, bé per tractar-se
d’una zona crítica o bé, per tractar-se d’un àrea per a recolzar altres mesures preventives.

Aquests convenis o acords entre propietaris moltes vegades no són suficients, ja que existeix el factor econòmic
com a factor limitant per a la seva realització. Altres sí,  com es el cas de acords entre propietari forestal de
parcel·les sense rendiment i/o abandonades, limítrofs a vivendes, on el propi propietari de la vivenda assumeix el
cost del manteniment d’aquestes parcel·les a canvi d’obtenir la seguretat que un foc no li afectarà, per tant, el
propietari forestal manté la seva parcel·la ordenada, compleix la legislació i no li suposa un cost.

Per a suplir aquesta dificultat econòmica es planteja obrir  una línia de subvencions o ajudes destinades a la
recuperació d’aquests terrenys agrícoles abandonats en zones catalogades en aquest pla com estratègiques o
PEGs.

ÀMBIT TERRITORIAL

Àmbit territorial d'aplicació

Comarcal

Descripció de l'àmbit territorial

Bancals estratègics o PEGs destinats a la recuperació agrícola

IMPLEMENTACIÓ

Instrument d'implantació

Inversió administració

Responsable

Direcció general competent en matèria de medi ambient

Condicionants i Prioritat

Es deuran acordar unes bases per a realitzar aquestes ajudes

HORITZÓ DE DESENVOLUPAMENT I VIGÈNCIA

Horitzó

Curt Termini: 3-6 anys

Vigència

Periòdica

PRESSUPOST I FINANÇAMENT

Instrument de finançament

No definit

Estimació pressupost

No definit

SEGUIMENT

Indicador de realització

Variable Inversions en ajudes a particulars per a la rehabilitació de zones agrícoles estratègiques

Unitat Milers d'euros

Indicador de Context

Variable No definida

Unitat No definida
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6.1.4.1.4 CB-04 Promulgar la redacció o adaptació dels Plans Locals de Cremes Agrícoles

DESCRIPCIÓ GENERAL

Objecte

Promulgar la redacció o adaptació dels Plans Locals de Cremes Agrícoles a la normativa vigent 

Justificació i Descripció

ÀMBIT TERRITORIAL

L'ús del foc com a mitjà d'eliminació de les restes vegetals generades per l'activitat agrícola es troba molt arrelat
entre els habitants de la Comarca. Per a evitar possibles incendis a causa d'aquesta mal ús es deuen centrar les
actuacions a conscienciar als agricultors de la necessitat que aquestes cremes es realitzen en unes condicions
segures, i sempre sota comunicació a l'administració competent.

Segons el Decret 125/2007, de 5 d'octubre, pel qual es dicten normes sobre l'ús del foc i es regula l'exercici de
determinades activitats susceptibles d'incrementar el risc d'incendi forestal, durant tot l'any es prohibeix l'ús del
foc en terreny forestal sense autorització de la Direcció general de Biodiversitat.

Durant època de perill,  l’article 7 del mateix Decret 125/2007, de 5 d'octubre, estableix que en els terrenys
agrícoles  es  prohibeix  la  crema de pastures  permanents  quan puguen implicar  perill  d'incendi  forestal.  Així
mateix queda prohibida sense autorització de la Direcció general de Biodiversitat la crema de restolls en els
terrenys agrícoles quan siguen susceptibles de produir risc d'incendi forestal.

Per tal de complir tot això, tenir un seguiment i un control de les cremes que es realitzen en terreny agrícoles i,
sobretot, de les que es fan pròximes a superfície forestal, es proposa la promulgació de la redacció de cadascun
dels plans locals de cremes agrícoles, l’adaptació d’aquells existents en cas de necessitar-ho (desfasament, nova
normativa, actualització), i incloure’ls a nivell d’Ordenança Municipal per tal que siguen incloses com annexes en
els Plans Locals de Prevenció d’Incendis Forestals.

A la planificació d’aquestes cremes es proposa establir una regulació més definida, on definisquen els criteris de
seguretat que han de reunir els cremadors agrícoles, seguint les especificacions tècniques que es mostren a
continuació:

Criteris de construcció:

- Els cremadors es construiran amb blocs de formigó o en defecte d'això d'obra de rajola.

- L'altura mínima del cremador serà de 2.5 m.

- En els cremadors amb forma circular, el diàmetre màxim interior del cremador serà de 2,.5 m. En el cas
que el cremador tinga forma quadrada cada costat no sobrepassarà els 2 metres de llarg. En tot cas la
superfície del cremador no haurà d'excedir de 5 m2.

Imatge 298 Planta i alçat d'un cremador degudament condicionat. Font: Norma tècnica per a la construcció de cremadors. Generalitat Valenciana.

- En la part superior s'instal·larà una xarxa mataespurnes no deformable a la calor amb un ample de malla
entre 0.5 cm i 1 cm de costat com a màxim.

- El cremador deu estar envoltat per una franja sense vegetació herbàcia d'almenys un metre.

- La part superior del cremador i com a mínim 50 cm per damunt i al voltant d'aquest, es trobarà lliure de
branques o d'un altre material combustible.

- La boca d'alimentació serà d'1.5 m d'amplària com a màxim.

- Aquesta obertura es trobarà en el costat oposat al terreny forestal més pròxim, excepte en el cas que
tota la parcel·la agrícola es trobe envoltada de terreny forestal. En aqueix cas l'obertura es realitzarà
perpendicular a l'adreça del vent dominant.

- Si els blocs de formigó es col·loquen deixant espais entre ells, aquests buits no han de sobrepassar els 15
cm d'amplària mesurats per la part exterior.

- Per a major seguretat del treballador es recomana que els blocs es col·loquen units mitjançant morter de
ciment i no solament recolzats pel seu propi pes.

- Es recomana mantenir en condicions adequades el cremador una vegada construït.
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Criteris d'ubicació:

- El cremador es construirà sempre en la part de la parcel·la que sigui terreny agrícola.

- La zona on es col·loqui el cremador deu estar llaurada, sense vegetació herbàcia; si aquesta solució no és
possible  es  deixarà  una  franja  al  voltant  del  cremador  d'un  metre  d'amplària  mínima  buidada  de
vegetació herbàcia i de matoll.

- Deuen construir-se en el lloc de la parcel·la més allunyat del terreny forestal (més de 15 metres com a
norma general). Segons les característiques de la parcel·la agrícola i la seva distància al terreny forestal,
la ubicació en cada cas es correspon amb els següents croquis:

Imatge 299 Exemples d'ubicació idònia d'un cremador agrícola en parcel·les limítrofes al terreny forestal. Font: Norma tècnica per a la construcció de

cremadors. Generalitat Valenciana

- Quan  la  parcel·la  sobrepassi  els  30  m  de  distància  al  terreny  forestal,  el  cremador  se  situarà
preferentment en el lloc més allunyat del bosc (sempre a més de 30 m).

- Des del punt de vista de la prevenció d'incendis forestals la distància entre el cremador i el límit de la
propietat ha de ser sempre superior a 3 m.

- En les parcel·les agrícoles de dimensions reduïdes que limiten amb el terreny forestal és convenient
compartir cremador entre diversos propietaris. Només en aquests casos se situarà el cremador en el
centre de la boga d'ambdues parcel·les (sempre que els marges es troben lliures de vegetació), per a
assegurar la seva llunyania a la superfície forestal.

- Si la parcel·la agrícola es troba envoltada de terreny forestal, el cremador en aquest cas es col·locarà en
el centre de la parcel·la.

- Per a evitar soflamar altres arbres fruiters, en les parcel·les abancalades ha de tenir-se en compte que no
existisca cap branca, ni arbre del bancal superior que quede per sobre del cremador.

Altres consideracions:

- Les flames no podran superar els 2 m d'altura en cap cas.

- Per a evitar la pèrdua de la visibilitat, els cremadors s'instal·laran a més de 5 m de distància dels camins.

- La càrrega de les fogueres serà moderada i  adequada a les condicions ambientals del  moment i  del
combustible que s'estiga eliminant (verd o sec), per a evitar la fuita d’espurnes i  la soflamació de la
vegetació circumdant.

- Preferentment s'han de cremar restes verdes.

- S'observarà  l'adreça  del  vent  per  a  minimitzar  la  pèrdua  de  visibilitat  en  les  vies  de  comunicació
properes.

Donat que en moltes ocasions les parcel·les no presenten la superfície necessària per a la construcció d'aquest
tipus d'infraestructura,  s'aconsella  la  construcció  d'aquests  cremadors  juntament  amb propietaris  colindants
mitjançant acords entre propietaris.

ÀMBIT TERRITORIAL

Àmbit territorial d'aplicació

Local.

Descripció de l'àmbit territorial

Municipis amb superfície agrícola

IMPLEMENTACIÓ

Instrument d'implantació

Disposició normativa

Responsable

Ajuntaments

Condicionants i Prioritat

Municipis sense tindre redactat el Pla de Cremes Agrícoles

HORITZÓ DE DESENVOLUPAMENT I VIGÈNCIA

Horitzó

Urgent: 1-2 anys.

Vigència

Periòdica

PRESSUPOST I FINANÇAMENT

Pressupost orientatiu

No definit
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Instrument de finançament

Pressuposts locals

Estimació pressupost

No definit

SEGUIMENT

Indicador de realització

Variable Pla de Cremes Agrícoles

Unitat Nre de Plans

Indicador de Context

Variable No definida

Unitat No definida
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6.1.4.1.5 GB-05 Regulació de les Cremes Prescrites en àrees agrícoles abandonades o en tendència forestal

DESCRIPCIÓ GENERAL

Objecte

Regular  les  cremes prescrits  en àrees  agrícoles  abandonades o  que pateixen un procés  de reforestació  per
l’eliminació de la vegetació

Justificació i Descripció

Es planteja realitzar Plans de Cremes Prescrites en punts zones agrícoles limítrofs a zones forestals per tal de
mantenir zones desproveïdes de vegetació per tal de:

- Crear discontinuïtats de combustible, limitar la propagació, be d’incendis iniciats en zona forestal que
puguen afectar l’agrícola, o bé, de focs d’origen agrícola que no arriben a cremar superfície forestal

-  Facilitat la recuperació dels terrenys agrícoles abandonats de terrenys agrícoles abandonats

Aquest tipus de cremes controlades es realitzaran per professionals especialitzats en aquest tipus de foc tècnic.
Consistint en la aplicació de foc a la vegetació forestal inclosa dins de sòl agrícola, baix condicions controlades
(condicions prescrites) de meteorologia, combustibles i topografia,  amb un objectiu clar i definit, com pot ser
l’eliminació del combustible vegetal en la parcel·la pre-establida.

Orientativament, es proposa realitzar aquest tipus de crema en:

- Zones catalogades com a terrenys en tendència forestal del present Pla

- Punts estratègics de gestió destinats a la rehabilitació o recuperació agrícola, sempre i quan el tècnic
competent considere necessari l’ús d’aquesta ferramenta

- Punts crítics en superfície agrícola (criteri tècnic)

Amb l’empra del foc tècnic es pretén realitzar una gestió del combustible en aquestes zones agrícoles on l’ús de
maquinària pot resultar més car i/o inviable, per tal de modificar la seva estructura vegetal o eliminar-la

En tot moment la crema de la parcel·la estarà regulada pel seu corresponent Pla de Crema redactat per un tècnic
competent en la matèria i adequant-se a la normativa i regulacions vigents.

ÀMBIT TERRITORIAL

Àmbit territorial d'aplicació

Superfície agrícola

Descripció de l'àmbit territorial

Terrenys agrícoles abandonats i terrenys agrícoles en tendència forestal

IMPLEMENTACIÓ

Instrument d'implantació

Plans Locals de Prevenció d’Incendis 

Responsable

Direcció general competent en matèria d'incendis forestals

Condicionants i Prioritat

Els condicionants passen per la correcta definició dels condicionants i de les mesures d'actuació i extinció.

S'ha de confirmar també la compatibilitat ecològica evitant danys en hàbitat i elements protegits o d'especial
interès.  La priorització  entre  zones aptes  es basarà en la  cartografia de zonificació  i  de  les zones d'alt  risc,
seleccionat aquelles ubicacions de major valor quantitatiu.

HORITZÓ DE DESENVOLUPAMENT I VIGÈNCIA

Horitzó

Urgent: 1-2 anys. Implementació en els plans comarcals. Realització de cremes.

Curt termini: 3-6 anys. Realització de cremes.

Mig termini: 7-10 anys. Realització de cremes.

Vigència

Periòdica

PRESSUPOST I FINANÇAMENT

Pressupost orientatiu

No definit

Instrument de finançament

Pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (personal de l'Administració Autonòmica)

Estimació pressupost

No definit

SEGUIMENT

Indicador de realització

Variable Cremes prescrites realitzades amb èxit

Unitat Nre de cremes prescrites

Superfície gestionada

Percentatge del nombre total d'intents sobre els realitzats amb èxit

Indicador de Context

Variable No definida

Unitat No definida
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6.1.4.1.6 GB-06 Regulació de les Cremes Prescrites en parcel·les urbanes

DESCRIPCIÓ GENERAL

Objecte

Regular les cremes prescrits en parcel·les abandonades o sense construir en zones d’interfície urbana forestal o a
menys de 500 metres de zona forestal 

Justificació i Descripció

Com en la proposta anterior (GB-05 Regulació de les Cremes Prescrites en àrees agrícoles abandonades o en
tendència forestal), serà necessari no sols regular l’ús del foc a les zones agrícoles, sinó també l’ús d’aquest com
a ferramenta de gestió a zones urbanes i  d’interfície urbana-forestal que puguen propagar el foc o generar
situacions de risc en cas d’incendi. 

Es  planteja,  per  tant,  realitzar  Plans  de  Cremes  Prescrites  en  àrees  sense  construir,  parcel·les  interiors
abandonades  on la recolonització vegetal és elevada i pot suposar un risc en cas d’incendi, tant per ser una zona
propícia per a iniciar com per poder propagar a través del seu interior.

Novament, aquest tipus de cremes controlades es realitzaran per professionals especialitzats en aquest tipus de
foc tècnic.  Consistint  en la  aplicació  de foc a la  vegetació  forestal  inclosa dins  de sòl  urbà,  baix  condicions
controlades (condicions prescrites) de meteorologia, combustibles i topografia,  amb un objectiu clar i definit
d’eliminar per complet aquest combustible vegetal en la parcel·la o zona preestablerta.

ÀMBIT TERRITORIAL

Àmbit territorial d'aplicació

Superfície urbana

Descripció de l'àmbit territorial

Parcel·les urbanes abandonades o sense construir en zones d’interfície urbana forestal o a menys de 500 metres
de superfície forestal

IMPLEMENTACIÓ

Instrument d'implantació

Plans Locals de Prevenció d’Incendis 

Responsable

Direcció general competent en matèria d'incendis forestals

Condicionants i Prioritat

Els condicionants passen per la correcta definició dels condicionants i de les mesures d'actuació i extinció.

S'ha de confirmar també la compatibilitat ecològica evitant danys en hàbitat i elements protegits o d'especial
interès.  La  priorització  entre zones aptes es  basarà  en la  cartografia de zonificació  i  de les  zones d'alt  risc,
seleccionat aquelles ubicacions de major valor quantitatiu.

HORITZÓ DE DESENVOLUPAMENT I VIGÈNCIA

Horitzó

Urgent: 1-2 anys. Implementació en els plans comarcals. Realització de cremes.

Curt termini: 3-6 anys. Realització de cremes.

Mig termini: 7-10 anys. Realització de cremes.

Vigència

Periòdica

PRESSUPOST I FINANÇAMENT

Pressupost orientatiu

No definit

Instrument de finançament

Pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (personal de l'Administració Autonòmica)

Estimació pressupost

No definit

SEGUIMENT

Indicador de realització

Variable Cremes prescrites realitzades amb èxit

Unitat Nre de cremes prescrites

Superfície gestionada

Percentatge del nombre total d'intents sobre els realitzats amb èxit

Indicador de Context

Variable No definida

Unitat No definida
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6.1.4.1.7 GB-07 Control d'estacionaments i accés per als vianants als vials en Zones d’Alt Risc d’Incendi

DESCRIPCIÓ GENERAL

Objecte

Controlar l’accés i estacionament als vials ubicats en zones forestals i zones d’alt risc d’incendi forestal

Justificació i Descripció

La gestió del risc,  especialment per a la població civil  és necessària en zones on la probabilitat  d’incendi es
elevada. Regular l’accés a certs vials en dies d’alt risc o sota condicions considerades com a d’alt risc per a la
població ubicada en un lloc determinant,  deu ser una manera de prevenció,  i  per tant,  de gestionar el  risc
mitjançant l’anticipació. El mateix ocorre amb l’estacionament en llocs no autoritzats per aquest motiu. És per
això pel que es deurà tenir un major i millor control d’aquestes zones, especialment els dies amb risc elevat
d’incendi.

El  Decret  125/2007,  de  5  d’octubre,  pel  qual  es  dicten  normes  sobre  l’ús  del  foc  i  es  regula  l’exercici  de
determinades activitats susceptibles d’incrementar el risc d’incendi forestal, estableix en el seu article 7 ‘Mesures
durant l’època de perill d’incendis forestals’, la prohibició, durant l’època de perill d’incendi, a terreny forestal i a
les àrees contigües de prevenció d’accedir i transitar vehicles de motor als camins forestals de la Serra de na
Burguesa, els límits de la qual es defineixen en l’annex 2 del mateix Decret.  Només en queden exclosos els
vehicles dels serveis públics, els dels titulars de drets sobre les finques i aquells altres que, per raons justificades,
tinguen autorització de la Direcció General de Biodiversitat. A més, Per resolució del conseller de Medi Ambient,
pot ampliar-se aquesta prohibició a altres zones forestals de les Illes Balears. 

El Decret anterior també prohibeix, durant l’època de perill d’incendi, circular amb vehicles de motor fora de les
carreteres, camins o pistes, llevat dels vehicles que els titulars del terreny o els seus encarregats utilitzen per a
les  activitats  de  gestió,  els  vehicles  de  prevenció  i  extinció  d’incendis,  o  aquells  altres  supòsits  autoritzats
expressament per la Direcció General de Biodiversitat.

Per tant, per al correcte compliment de la normativa i per a la seguretat de les persones com a objectiu principal
i primordial, l’augment de la vigilància i el control en zones 

ÀMBIT TERRITORIAL

Àmbit territorial d'aplicació

Comarcal

Descripció de l'àmbit territorial

Bancals localitzats com a Punts Estratègics de Gestió

IMPLEMENTACIÓ

Instrument d'implantació

Inversió administració

Responsable

Direcció general competent en matèria de medi ambient

Condicionants i Prioritat

No definit

HORITZÓ DE DESENVOLUPAMENT I VIGÈNCIA

Horitzó

Urgent: 1-2 anys.

Curt termini: 3-6 anys. 

Mig termini: 7-10 anys. 

Vigència

Periòdica

PRESSUPOST I FINANÇAMENT

Instrument de finançament

No definit

Estimació pressupost

No definit

SEGUIMENT

Indicador de realització

Variable Inversions en ajudes a particulars per a la rehabilitació de zones agrícoles estratègiques

Unitat Milers d'euros

Indicador de Context

Variable No definida

Unitat No definida
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6.1.4.2 ACCIONS COMPLEMENTÀRIES

6.1.4.2.1 GB-08 Integració de criteris de prevenció d’incendis en altres normatives sectorial

DESCRIPCIÓ GENERAL

Objecte

Incloure dins dels aspectes d'obligat anàlisis en la normativa d'avaluació ambiental de les activitats o accions en
entorn forestal criteris relatius al risc d'incendis i a la presa de mesures preventives per a la disminució del risc.

Justificació i Descripció

Totes les accions que es desenvolupen en un entorn forestal tenen una doble relació amb els incendis forestals:

- Poden suposar un element perillós que sigui origen d'incendis per negligència, accident o intencionalitat

- Poden donar lloc a un augment de la vulnerabilitat davant un incendi que els afecte

Aquest doble vessant ha de ser analitzada en qualsevol activitat a realitzar en entorn forestal, i per tant en tot
anàlisi de l'impacte ambiental que suposen.

Per això, es proposa que això quede vinculat normativament en matèria d'avaluació ambiental, de manera que
s'avalue  l'impacte  de  l'acció  sobre  el  risc  (perillositat  i  vulnerabilitat)  d'incendi  i  es  formulen,  de  manera
vinculant, les mesures preventives i correctores pertinents. Entre aqueixes mesures podran trobar-se tasques de
prevenció d'incendis o d'autoprotecció, en funció de l'anàlisi realitzada.

ÀMBIT TERRITORIAL

Àmbit territorial d'aplicació

Superfície forestal

Descripció de l'àmbit territorial

Superfície forestal sobre la qual va a desenvolupar-se una activitat que supose una alteració del risc (perillositat o
vulnerabilitat) d'incendi forestal

IMPLEMENTACIÓ

Instrument d'implantació

Disposició normativa

Responsable

Direcció general competent en matèria d'avaluació ambiental

Condicionants i Prioritat

No aplica

HORITZÓ DE DESENVOLUPAMENT I VIGÈNCIA

Horitzó

Puntual

Vigència

Urgent: 1-2 anys

PRESSUPOST I FINANÇAMENT

Pressupost orientatiu

CFI (Cost funcional integrat)

Instrument de finançament

Pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (personal de l'Administració Autonòmica)

Estimació pressupost

CFI (Cost funcional integrat)

SEGUIMENT

Indicador de realització

Variable Desenvolupament normatiu en matèria d'avaluació ambiental

Unitat Aprovació normativa

Indicador de Context

Variable No es defineix

Unitat No es defineix
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6.1.4.2.2 GB-09 Implantació del Certificat de Seguretat Forestal en habitatges situats en terrenys forestals 

DESCRIPCIÓ GENERAL

Objecte

Implantar  una Certificació  de Seguretat  Forestal  en noves edificacions situades en zones d’interfície  urbana
forestal o a menys de 500 metres de la superfície forestal i catalogació de les vivendes existents amb un índex
d’interfície per a calcular el seu risc. 

Justificació i Descripció

Les cèdula d'habitabilitat és un document administratiu que ratifica que un habitatge reuneix les condicions
bàsiques per a ser habitades. Les cèdula d'habitabilitat forestal, per tant, serà un document administratiu que
ratifica que un habitatge reuneix les condicions bàsiques d’autoprotecció davant els incendis forestals.

Aquestes cèdules han de complir el Codi Tècnic d’Edificació que recull en el Reial decret 314/2006, Document
Bàsic  SI,  Seguretat  en cas  d’incendi,  on estableix  que els  ajuntaments i  les altres  administracions  públiques
competents en la matèria, de conformitat amb el que estableix aquest Codi requeriran que en zones edificades
limítrofes o interiors a terreny forestal, es compleixin les condicions:

- Existència d’una franja de 25 metres d’amplada que separi  la zona edificada de la forestal,  lliure de
matollar o vegetació que pugui propagar un incendi de la zona forestal, com també un camí perimetral
de 5 metres, que podrà estar inclòs en la franja esmentada.

- La zona edificada o urbanitzada ha de disposar preferentment de dues vies d’accés alternatives. Quan no
es puga disposar de las dues vies alternatives, l’accés únic ha de finalitzar en un fons de sac de forma
circular de 12.50 m de radi.

- En zones d’alt risc d’incendi forestal, les mencionades zones edificades han de comptar amb almenys un
hidrant exterior degudament normalitzat per a la seva eficaç utilització pels serveis d’extinció d’incendis.

Aquesta proposta es presenta en dos línies d’actuació: 

 Noves construccions

Implantació d'un certificat de Seguretat Forestal per a noves construccions previ a la concessió de la cèdula
d'habitabilitat.  Especialment rellevant en espais  turístics o de pública concurrència. La seva concessió ha
d'estar supeditada a l'adopció de mesures preventives durant la fase de construcció de les edificacions o
l'engegada de l'activitat. De la mateixa manera que en l'àmbit industrial s'obliga al fet que les instal·lacions
disposen d'una sèrie de mesures contra incendis es tracta de generar aquest tipus de situacions en l'àmbit
forestal. 

 Edificacions existents 

Per al cas de les edificacions ja construïdes s'hauria de catalogar mitjançant l'índex WUIX ( Wildland Urban
Interface  index)  el  seu  nivell  de  risc,  amb la  finalitat  d'escometre  o  instar  al  fet  que  ho  facin  els  seus
propietaris les mesures necessàries per a millorar l'autoprotecció. 

Els avantatges associats tant a la catalogació d'edificacions existents com la certificació de seguretat forestal per
a noves són ambivalents;  redueixen la  vulnerabilitat  davant  d'un foc que impacta  però també redueixen la
probabilitat que un foc iniciat en el nucli o l'edificació es propagui al mitjà forestal.

El desenvolupament d'aquesta certificació es realitzarà a nivell municipal i en funció de la cartografia de risc, que
determinarà les zones que haurien de quedar excloses respecte de la seva edificabilitat.

ÀMBIT TERRITORIAL

Àmbit territorial d'aplicació

Superfície forestal

Descripció de l'àmbit territorial

Superfície forestal sobre la qual va a desenvolupar-se una activitat que supose una alteració del risc (perillositat o
vulnerabilitat) d'incendi forestal

IMPLEMENTACIÓ

Instrument d'implantació

Disposició normativa

Responsable

Direcció general competent en matèria d’incendis forestals

Condicionants i Prioritat

No aplica

HORITZÓ DE DESENVOLUPAMENT I VIGÈNCIA

Horitzó

Puntual

Vigència

Urgent: 1-2 anys

PRESSUPOST I FINANÇAMENT

Pressupost orientatiu

No definit

Instrument de finançament

Pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (personal de l'Administració Autonòmica)

Estimació pressupost

No definit

SEGUIMENT

Indicador de realització

299



PLA COMARCAL DE DEFENSA CONTRA INCENDIS FORESTALS DE
LA COMARCA DE PONENT

Variable Implementació del Certificat de Seguretat Forestal

Unitat Nre. de cèdules d’habitabilitat

Indicador de Context

Variable No es defineix

Unitat No es defineix
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6.1.4.2.3 GB-10 Pla de Foment per a la recuperació de població jove en zones rurals agrícoles

DESCRIPCIÓ GENERAL

Objecte

Elaboració d’un Pla de Foment per a la recuperació de població jove en zones rurals agrícoles

Justificació i Descripció

El medi rural de la Comarca de Ponent s'enfronta des de fa anys a molts dels problemes associats a la pèrdua de
població. Aquest fet origina un abandó del territori a causa de la falta de possibilitats per al desenvolupament
dels seus habitants. A més de disminució poblacional en termes absoluts, en termes relatius qui se’n van són,
principalment,  les  persones  joves  i  formades,  la  qual  cosa  origina  un  envelliment  de  la  població  com s'ha
documentat en l'epígraf corresponent a l'anàlisi socioeconòmic. 

La despoblació no és només un problema de greus conseqüències per als pobles. Pot afirmar-se també que és un
problema  social:  Significa  pèrdua  de  valors  culturals,  de  senyals  d'identitat,  produeix  greus  desequilibris
territorials i comença a traduir-se en evidents riscos mediambientals (incendis, pèrdua de biodiversitat...). Grups
de la societat civil, alcaldes, agents socioeconòmics i, en general, els habitants del medi rural de la Comarca s'han
d'organitzar a fi d’identificar les oportunitats i reclams que presenta la Comarca per a atraure a nous veïns que
ajuden a l'augment i desenvolupament de la zona. 

Per  això  es  proposa  el  disseny  d'un  programa  específic  en  col·laboració  amb  entitats  especialitzades  en
enginyeria social per a la recuperació de població jove seguint exemples d'altres projectes que han tingut èxit
mitjançant iniciatives basades a facilitar habitatge i oportunitats mitjançant programes d'ajudes públiques en
fase inicial.

Imatge 300 Exemple de projecte de cooperació per a l'acolliment de nous veïns emprenedors. El desenvolupament d'aquest pla específic ha de facilitar la

recuperació sociodemogràfica. Font: Abraça la terra.

Imatge 301 Notícia referent a l'engegada d'un pla de captació de població jove per a un municipi rural en La Vall d’Albaida (Alacant) mitjançant oferta de

facilitats a les famílies que s'empadronen en la localitat. Font: Diari Las Provincias.

L'elaboració  del  Pla  ha  de  tenir  com  a  finalitat  dissenyar  l'estratègia  per  a  la  captació  de  noves  famílies
determinant clarament la necessitat que ocupen terres de labor i  que desenvolupen activitats agropecuàries
centrades en les Àrees Estratègiques de Gestió que s'arrepleguen en la cartografia del present Pla. En aquest
document  s'haurà  de  plasmar  la  dotació  pressupostària  que  pugues  o  considera  necessari  consignar  els
Ajuntaments i el Govern Balear per al seu desenvolupament.

ÀMBIT TERRITORIAL

Àmbit territorial d'aplicació

Acció no territorializable 

Descripció de l'àmbit territorial

Acció no territorializable 

IMPLEMENTACIÓ

Instrument d'implantació

Disposició normativa

Responsable

Direcció general competent en matèria d’incendis forestals

Condicionants i Prioritat

Nuclis localitzats en zones d’alt risc d’incendis forestals (prioritari), resta de nuclis (secundari)

HORITZÓ DE DESENVOLUPAMENT I VIGÈNCIA
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Horitzó

Puntual

Vigència

Urgent: 1-2 anys

PRESSUPOST I FINANÇAMENT

Pressupost orientatiu

24,000 €

Instrument de finançament

Pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (personal de l'Administració Autonòmica)

Estimació pressupost

24,000 €

SEGUIMENT

Indicador de realització

Variable Implementació del Pla de Promoció de Consum Local Responsable

Unitat Nre. de plans

Indicador de Context

Variable No es defineix

Unitat No es defineix
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6.1.4.2.4 GB-11 Implementació d'un Pla de Promoció del Consum Local Responsable 

DESCRIPCIÓ GENERAL

Objecte

Elaboració d'un pla de promoció de consum local responsable enfocat a la prevenció dels incendis forestal i a la
cura de l’entorn natural

Justificació i Descripció

La Comarca de Ponent, al igual que l’Illa de Mallorca, disposa d'un potencial turístic com acrediten les dades de
visites que rep al cap de l'any. El problema és el tipus de turisme en molts casos.

Existeix una fracció de la població que visita la Comarca amb un alt grau de sensibilització, també existeix una
part important de visitants, el pas de les quals per la zona, no reporta benefici algun al territori. Per això es
proposa l'elaboració d'un pla de promoció del consum responsable en el marc de la Carta Europea de Turisme
Sostenible.

L'objectiu del Pla seria dissenyar un missatge basat que el consum de producte local ajuda a l'economia i, per
tant, a l'activitat.  S'hauria de lligar amb el Pla de Recuperació de Població jove sota un paradigma del tipus
“Mentre  vostè  està  consumint  aquest  producte  col·labora  amb  la  defensa  davant  incendis  forestals  de  la
Comarca”. 

El desenvolupament d'un missatge orientat a explicar els beneficis del consum de proximitat responsable, com ja
s’ha vist en la proposta “CR-20 Foment de productes típics agrícoles i ramaders de la Comarca i l’Illa”, té un
potencial  creixent de captació de recursos que poden destinar-se a tasques de prevenció,  ajudes directes a
famílies residents o a captació de noves famílies.

ÀMBIT TERRITORIAL

Àmbit territorial d'aplicació

Acció no territorializable 

Descripció de l'àmbit territorial

Acció no territorializable 

IMPLEMENTACIÓ

Instrument d'implantació

Disposició normativa

Responsable

Direcció general competent en matèria d’incendis forestals

Condicionants i Prioritat

No aplica

HORITZÓ DE DESENVOLUPAMENT I VIGÈNCIA

Horitzó

Puntual

Vigència

Urgent: 1-2 anys

PRESSUPOST I FINANÇAMENT

Pressupost orientatiu

21,000 €

Instrument de finançament

Pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (personal de l'Administració Autonòmica)

Estimació pressupost

21,000 €

SEGUIMENT

Indicador de realització

Variable Implementació del Pla de Promoció de Consum Local Responsable

Unitat Nre. de plans

Indicador de Context

Variable No es defineix

Unitat No es defineix

303



PLA COMARCAL DE DEFENSA CONTRA INCENDIS FORESTALS DE
LA COMARCA DE PONENT

6.1.5 EIX V. INNOVACIÓ I INFORMACIÓ

6.1.5.1 PRIORITÀRIES

6.1.5.1.1 IT-01 Elaboració i manteniment de cartografia de combustibles

DESCRIPCIÓ GENERAL

Objecte

Facilitar les tasques d'extinció, disminuir la gravetat dels incendis i millorar la seguretat i protecció personals i
materials a causa que amb una bona base de models de combustible s'aconseguiran simulacions més efectives
del comportament del foc facilitant per tant les tasques d'extinció

Justificació i Descripció

El caràcter dinàmic de les estructures vegetals així com el desigual i en molts casos poc apropiat grau de detall de
la informació cartogràfica existent sobre aquest tema evidencia la necessitat de l'actualització de la mateixa.

Es  proposa  la  generació  d'un  nou  mapa  de  combustibles  per  al  conjunt  de  les  Illes  Balears  que  mostre  el
dinamisme existent en la vegetació el que es podria implementar en eines de simulació d'incendis aconseguint
amb això una millora en les tasques d'extinció.

Al  llarg d'aquest pla  s'han assegut  les  bases  per a la  millora  de la  informació actual  realitzant  una primera
actualització,  a  més de s'ha dotat d'un primer grau de dinamisme als  models  existents,  però es  planteja  la
necessitat de seguir avançant amb aquests treballs realitzant aquesta actualització amb un major nivell de detall.

De forma complementària, i una vegada realitzada la millora de la informació sobre els models de combustible,
es proposa la millora o adquisició d'eines de simulació d'incendis que ajuden en les preses de decisions sobre
aquest tema per a aconseguir amb això la reducció de la superfície afectada, facilitar les tasques d'extinció i
millorar la seguretat i protecció personals i materials per coneixement del comportament de l'incendi.

ÀMBIT TERRITORIAL

Àmbit territorial d'aplicació

Autonòmic

Descripció de l'àmbit territorial

Autonòmic

IMPLEMENTACIÓ

Instrument d'implantació

Servei Tècnic

Responsable

Direcció general competent en matèria d'incendis forestals

Condicionants i Prioritat

El  condicionant  a  la  realització  d'aquesta  acció  és  l'existència  d'informació  que permeti l'actualització  de la
cartografia existent.

HORITZÓ DE DESENVOLUPAMENT I VIGÈNCIA

Horitzó

Curt termini: 3-6 anys

Vigència

Puntual

PRESSUPOST I FINANÇAMENT

Pressupost orientatiu

El cost pressupostari per a aquesta línia d'actuació s'estima en 60.000 €

Instrument de finançament

FEDER

Estimació pressupost

60.000 €

SEGUIMENT

Indicador de realització

Variable Generació  d'un  mapa  de  models  de  combustible  d'alta  resolució  per  al  conjunt  del
territori

Unitat Mapa de models de combustible d'alta resolució

Indicador de Context

Variable No es defineix

Unitat No es defineix
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6.1.5.1.2 IT-02 Generació i actualització d'una base cartogràfica normalitzada

DESCRIPCIÓ GENERAL

Objecte

L'objectiu d'aquesta acció és comptar amb una base cartogràfica que arreplegui de forma organitzada tota la
informació geogràfica disponible  i  estableixi  les  bases  per  a la  incorporació  de tota  aquella  altra que pugui
generar-se.

Justificació i Descripció

La normalització és essencial per a la maduresa tecnològica de qualsevol procés i la normalització en matèria
cartogràfica  és  un  clar  exemple  d'això.  Comptar  amb  una  base  geogràfica  estructurada,  facilita  l'accés  i
interpretació de les dades, i millora les possibilitats d'anàlisis.

La informació geogràfica a més és (entre altres característiques) voluminosa i dinàmica, la qual cosa fa que la
normalització sigui especialment necessària: fa possible l'intercanvi d'informació, permet la interoperabilitat de
sistemes, serveis i aplicacions, i la compatibilitat de dades.

Amb aquesta  mesura  no  es  pretén  plantejar  un  complex  sistema de  normalització,  sinó  que es  planteja  la
necessitat de comptar amb una informació estructurada i de continguts interpretables correctament pels usuaris,
és a dir, pel personal tècnic del Servei d'Incendis Forestals.

Amb aquest pla s'ha elaborat una base cartogràfica amb les dades de l'anàlisi, generació del risc, zonificació i
planificació.  A  causa del  caràcter  dinàmic  de la  cartografia aquesta  base ha de ser  actualitzada i  ampliada,
objectiu sobre el qual s'assenta aquesta proposta d'actuació.

Aquesta actualització i ampliació haurà de ser realitzada dinàmicament pels tècnics responsables, per la qual
cosa haurà de realitzar-se de manera ordenada i estructurat, perquè els usuaris disposen i puguen accedir a cada
moment a la informació vigent.

ÀMBIT TERRITORIAL

Àmbit territorial d'aplicació

Acció no territorializable

Descripció de l'àmbit territorial

Acció no territorializable

IMPLEMENTACIÓ

Instrument d'implantació

Inversió administració

Responsable

Direcció general competent en matèria d'incendis forestals.

Condicionants i Prioritat

L'existència de personal tècnic que puga realitzar i mantenir aquesta base cartogràfica

HORITZÓ DE DESENVOLUPAMENT I VIGÈNCIA

Horitzó

Urgent 1-2 anys. Implementació del sistema.

Curt 3-6. Manteniment i actualització del sistema

Mitjà 7-10. Manteniment i actualització del sistema

Vigència

Periòdica

PRESSUPOST I FINANÇAMENT

Pressupost orientatiu

100.000 €

Instrument de finançament

Pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (personal de l'Administració Autonòmica)

Estimació pressupost

100.000 €

SEGUIMENT

Indicador de realització

Variable Generació d'una estructura lògica en format geodatabase que continga tota la informació
geogràfica disponible.

Unitat Geodatabase normalitzada

Indicador de Context

Variable No es defineix

Unitat No es defineix
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6.1.5.2 COMPLEMENTÀRIES

6.1.5.2.1 IT-03 Inventari d'infraestructures viàries.

DESCRIPCIÓ GENERAL

Objecte

Facilitar les tasques d'extinció per la millora que suposa per als mitjans terrestres el conèixer la ruta òptima per a
arribar a l'incident.

Justificació i Descripció

De cara a les tasques d'extinció resulta important el conèixer la ruta òptima per a arribar a l'incendi per als
diferents  tipus  de  mitjans  terrestres,  doncs  una  ruta  òptima  per  a  una  autobomba  pot  variar  en  diversos
quilòmetres amb la ruta òptima d'una góndola o un tot terreny.

Per a això es proposa l'inventari de les infraestructures viàries forestals per a la totalitat de la Comarca, reflectint
en aquest treball tant les característiques tècniques i constructives de la pròpia xarxa, com dels equipaments
auxiliars que la complementen (passos d'aigua, portes i barreres...).

ÀMBIT TERRITORIAL

Àmbit territorial d'aplicació

Autonòmic.

Descripció de l'àmbit territorial

Autonòmic.

IMPLEMENTACIÓ

Instrument d'implantació

Servei tècnic

Responsable

Direcció general competent en matèria d'incendis forestals

Condicionants i Prioritat

L'elevat percentatge de propietat particular que ocasiona el que puguen existir zones d'accés restringit.

HORITZÓ DE DESENVOLUPAMENT I VIGÈNCIA

Horitzó

Curt termini: 3-6 anys

Vigència

Puntual

PRESSUPOST I FINANÇAMENT

Pressupost orientatiu

S'estima un preu unitari de 15 €/km d'inventari.

Instrument de finançament

FEDER

Estimació pressupost

No definit

SEGUIMENT

Indicador de realització

Variable Generació de la xarxa de camins forestals

Unitat Inventari de camins de la Comarca

Indicador de Context

Variable No es defineix

Unitat No es defineix
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7 ESTUDI ECONÒMIC-TEMPORAL
S’inclou una valoració econòmica aproximada de les accions plantejades en aquest Pla Comarcal, a més, d’un
estudi temporal de la implementació de les mateixes, dividint les actuacions conforme els cinc eixos definits.

Taula 176 Pressupost i calendari Eix I. Font: MEDI XXI GSA.

ACTUACIÓ
CALENDARI PRESSUPOST

(€)Urgent Curt Termini Mig termini
EIX I: CONSOLIDACIÓ DELS OPERATIUS D’EXTINCIÓ 345,000 €

ACCIONS PRIORITÀRIES 345,000 €
OP-01 Control i foment de la seguretat i la

professionalització dels integrants de l'operatiu    250,000 €

OP-02 Cremes Prescrites orientades a la formació de
l'operatiu   15,000 €

OP-03 Implantació de Brigada Especialista en Cremes
Prescrites    -

OP-04 Foment de Voluntariat Ambiental davant els
incendis forestals i Estudis d’Impacte Ambiental de l’ús de
cremes prescrites mitjançant convenis amb universitats i

associacions   

-

OP-05 Pla de Formació Continua per al personal de
l’operatiu   -

OP-06 Millora de la coordinació de l’operatiu mitjançant
simulacres   80,000

Taula 177 Pressupost i calendari Eix II. Font: MEDI XXI GSA.

ACTUACIÓ
CALENDARI PRESSUPOST

(€)Urgent Curt termini Mig termini

EIX II: INTERVENCIÓ PREVENTIVA SOBRE EL TERRITORI FORESTAL 18,127,534 €
ACCIONS PRIORITÀRIES 17,473,509 €

TE-01 Directrius per al desenvolupament de Plans de
Prevenció d’Incendis Forestals i Plans d’Autoprotecció

d'Incendis Forestals en Zones d'Interfície Urbana Forestal
   380,300 €

TE-02 Obertura, Manteniment, Conservació i Ampliació
d’Infraestructures de Defensa en la Interfície Urbana

Forestal
   1,480,471 €

TE-03 Criteris tècnics específics per al maneig de la
biomassa en rodals d'actuació estratègica. Suport tècnic i

econòmic per a l'execució d'intervencions silvícoles de
prevenció en Zones Estratègiques d'Alt Risc d'Incendi

Forestal

   -

TE-04 Tallafocs Humits recolzats sobre tractaments
perimetrals

   -

TE-05 Directrius de Maneig i Gestió Preventiva de la
Vegetació Interior en les parcel·les forestals urbanitzades

   -

TE-06 Cartografia d’Interfície Urbana Forestal (WUI)   15,000
TE-07 Creació de mosaics agroforestals mitjançant la    200,000 €

ACTUACIÓ
CALENDARI PRESSUPOST

(€)Urgent Curt termini Mig termini

recuperació de cultius com a àrees tallafocs o realitzant
conveni amb ramaders per al manteniment de zones de

baixa combustibilitat i punts estratègics 
TE-08 Inventari de terrenys agrícoles abandonats    -

TE-09 Establiment de convenis en Bancals Estratègics per a
la seva recuperació    -

TE-10 Àrees de Baixa Càrrega de Combustible al voltant
dels habitatges aïllats 

   -

TE-11 Tractament de la vegetació interior    -
 TE-12 Limitació de les activitats lúdic-festives en zones de

risc    -

TE-13 Manteniment de les zones recreatives    -
TE-14 Actuacions per a la Fragmentació del Risc. Ampliació

de la Xarxa d'Àrees de Defensa
   11,503,049 €

TE-15 Manteniment i Conservació d'Infraestructures de
Defensa per a la correcta execució d'operacions de

prevenció i extinció d'incendis forestals
   3,814,688 €

TE-16 Manteniment i ampliació de faixes obertes per a la
xarxa elèctrica   -

TE-17 Àrees Tallafoc recolzades en zones agrícoles    -
TE-18  Creació de Barreres Verdes    -

TE-19 Regs Preventius en Zones Estratègiques en dies amb
risc elevat    -

TE-20 Redacció de Directius de Maneig i Conservació de
parcel·les forestals   -

TE-21 Adopció d’acords i/o convenis amb propietaris per al
manteniment de les parcel·les forestals    CFI

 TE-22 Establir Convenis Ambientals per al suport tècnic i
econòmic de cara l'execució d'intervencions silvícoles de

prevenció en Zones Estratègiques d'Alt Risc d'Incendi
forestal

   CFI

TE-23 Definició de criteris per a la Integració de la
Prevenció d'Incendis Forestals en els instruments de

Planificació i Gestió d'Espais Naturals Protegits i de la Xarxa
Natura 2000

   50,000 €

TE-24 Criteris Tècnics de Prevenció a nivell territorial a
nivell de rodal    30,000 €

TE-25 Tractaments en Punts Crítics mitjançant usos
alternatius    -

ACCIONS COMPLEMENTÀRIES 654,025 €
TE-26 Implementació del Pla Anual de Cremes Prescrites    -

 TE-27 Millora de la Xarxa Viaria    104,025
TE-28 Creació de nous Punts d’Aigua   250,000 €

TE-29 Comprovació de l’estat de la Xarxa Hidràulica abans
de l’inici de la campanya    -

TE-30 Millora de la Xarxa de Vigilància    150,000 €
TE-31 Augment del període de vigilància en punts fixos    150,000 €

TE-32 Informe Diari del Risc d’Incendi i difusió del mateix
als Tècnics    -

TE-33 Instal·lació d’una xarxa de Sensors en Zones d’Alt   -
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ACTUACIÓ
CALENDARI PRESSUPOST

(€)Urgent Curt termini Mig termini

Valor Ambiental

Taula 178 Pressupost i calendari Eix III. Font: MEDI XXI GSA.

ACTUACIÓ
CALENDARI PRESSUPOST

(€)Urgent Curt termini Mig termini

EIX III: SENSIBILITZACIÓ I CULTURA DEL RISC 672,000 €
ACCIONS PRIORITARIES 550,000 €

CR-01 Promoció Integral de la Cultura del Risc i
l'Autoprotecció en Zones d'Alt Risc    500,000 €

CR-02 Caracterització de la Percepció del Risc     11,000 €
CR-03 Elaboració d'una ’Guia de Bones Pràctiques’ per als

habitants dels nuclis de població en Interfície urbana
forestal (WUI)

   -

CR-04 Mesures Preventives dirigides a escolars als escolars
complementaria a la realitzada per la Xarxa Forestal    -

CR-05 Consolidació i millora de la Xarxa Forestal com a
plataforma nexe i vehicle de difusió i comunicació de la

informació forestal
  -

CR-06 Campanya Formativa per a professionals de la
comunicació en matèria d'incendis forestals i comunicació

ambiental
 5,000

CR-07 Elaboració d'una ’Guia de Bones Pràctiques per a
Periodistes’   -

CR-08 Formació Bàsica d’Actuació en Emergències per a
Polítics    6,000

CR-09 Formació en procediments d'actuació en cas de
detectar un incendi forestal   -

CR-10 Col·laboració amb particulars per a la utilització de
dipòsits d'aigua i basses de reg privades en l'extinció

d'incendis
   -

 CR-11 Elaboració d'una ‘Guia de Bones Pràctiques per a
Visitants’ per a reparteix en establiments turístics    -

CR-12 Conciliació d'interessos i cerca d'alternatives a l'ús
alternatiu del foc agrari

   8,800 €

CR-13 Minimització de les negligències degudes a l'ús de
maquinària en els treballs agraris

   8,000 €

CR-14 Actuacions sobre incendis deguts a piromania,
conflictivitat social i altres activitats socioculturals i

esportives
   11,200 €

ACCIONS COMPLEMENTARIES 122,000 €
CR-15 Impuls de les Xarxes Socials com a mitjà de

comunicació en la defensa contra els incendis
   -

CR-16 Campanya per a Persones Sense Vida 2.0    5,000 €
CR-17 Campanya Infantil de reforç a les campanyes

escolars   -

CR-18 Campanya Formativa per a agricultors, ramaders,
caçadors, apicultors i propietaris forestal    56,000 €

CR-19 Disseny del model de Voluntariat per a la defensa del
bosc i la prevenció d'incendis forestals

   40,000 €

ACTUACIÓ
CALENDARI PRESSUPOST

(€)Urgent Curt termini Mig termini

CR-20 Foment de productes típics agrícoles i ramaders de la
Comarca i l’Illa

   21,000 €

CR-21 Foment de la producció de biomassa a nivell local
mitjançant residus agrícoles i forestals    -

Taula 179 Pressupost i calendari Eix IV. Font: MEDI XXI GSA.

ACTUACIÓ
CALENDARI

ACTUACIÓ
Urgent Curt Termini Mig termini

EIX IV: GOVERNANÇA PER A LA DEFENSA FRONT INCENDIS FORESTALS 45,000 €
ACCIONS PRIORITÀRIES -

GB-01 Establiment de convenis de col·laboració entre
organismes, entitats y agents socials per al

desenvolupament d’activitats preventives d’incendis
forestals en ZAR

   CFI

GB-02 Foment per a la implantació d’un Cànon Municipal
per a l’autoprotecció en zones de Interfície Urbana Forestal

i Zones d’Alt Risc d’Incendi Forestal
   CFI

GB-03 Ajudes directes a treballs de recuperació de Zones
Agrícoles Estratègiques    -

CB-04 Promulgar la redacció o adaptació dels Plans Locals
de Cremes Agrícoles   -

GB-05 Regulació de les Cremes Prescrites en àrees agrícoles
abandonades o en tendència forestal    -

GB-06 Regulació de les Cremes Prescrites en parcel·les
urbanes    -

GB-07 Control d'estacionaments i accés per als vianants als
vials en Zones d’Alt Risc d’Incendi    -

ACCIONS COMPLEMENTARIES 45,000 €
GB-08 Integració de criteris de prevenció d’incendis en

altres normatives sectorial   CFI

GB-09 Implantació del Certificat de Seguretat Forestal en
habitatges situats en terrenys forestals   -

GB-10 Pla de Foment per a la recuperació de població jove
en zones rurals agrícoles   24,000 €

GB-11 Implementació d'un Pla de Promoció del Consum
Local Responsable   21,000 €

Taula 180 Pressupost i calendari Eix V. Font: MEDI XXI GSA.

ACTUACIÓ
CALENDARI PRESSUPOST

(€)Urgent Curt termini Mig termini
EIX V: INNOVACIÓ I INFORMACIÓ 160,000 €

ACCIONS PRIORITÀRIES 160,000 €
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IT-01 Elaboració i manteniment de cartografia de
combustibles    60,000 €

IT-02 Generació i actualització d'una base cartogràfica
normalitzada    100,000 €

ACCIONS COMPLEMENTÀRIES -
IT-03 Inventari d'infraestructures viàries    -
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