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Plànol de delimitació de les mesures de prevenció dels incendis forestals al municipi de Vallclara (Conca de
Barberà).

OBJECTE
L’Ajuntament de Vallclara es va adherir a la convocatòria d’assistència tècnica,
promoguda per la Diputació de Tarragona, per a la realització del plànol de delimitació
de la franja de protecció per risc d’incendi forestal segons la Llei 5/2003, de 22 d’abril,
de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de
població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals, modificada per
la Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector
públic.
Aquesta Llei preveu la realització d'un plànol de les urbanitzacions, els nuclis de
població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals o en la franja
de 500 metres que els envolta. La redacció i aprovació d’aquest plànol és obligació
directa dels Ajuntaments per la Llei 5/2003.
Així doncs, l'objectiu d'aquest document és l'elaboració del plànol de delimitació que ha
de identificar i determinar els subjectes obligats a la realització de la franja de protecció
dins el terme municipal de Vallclara. Així com determinar les fases d'execució dels
treballs que cal efectuar per complir les obligacions establertes per l'article 3 de la Llei
5/2003, tant pel termini en què s'han de dur a terme com de l'àmbit territorial afectat.

MARC NORMATIU
•

La llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, on es determina que les
entitats locals situades en zones d’alt risc han de disposar d’un pla de prevenció.

•

El Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures per a la
prevenció d’incendis.

•

La Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció d’incendis forestals en les
urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats
en terrenys forestals, modificada per la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures
fiscals, administratives, financeres i del sector públic.

•

Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals
a les urbanitzacions, el qual desplega aquesta Llei. Amb aquesta normativa es
defineixen les zones on s’ha d’aplicar la normativa i les mesures de prevenció
que s’han d’adoptar.

•

La Llei 2/2014, de 28 de gener, de mesures fiscals, administratives i financeres
del sector públic, que modifica alguns articles de la Llei 5/2003. On s’estén
l’obligació als nuclis, urbanitzacions o instal·lacions que es trobin en terrenys
forestals o a una distància menor de 500 metres respecte a la zona forestal.

•

Decret de Presidència 2015-4227 de la Diputació de Tarragona, de data 30 de
desembre de 2015, pel qual es va aprovar l’expedient de contractació de
l’assistència tècnica per a la redacció del Plànol de delimitació de mesures de
prevenció d’incendis forestals en 80 municipis.
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SITUACIÓ I ENTORN
Vallclara és un municipi de la comarca de la Conca de Barberà. És un poble situat a la
banda sud-occidental de la Conca de Barberà, a la vall del barranc de Vallclara, sobre
el riu de Milans. El nucli és a 600 metres d'altitud i es desenvolupa a redós de l'antic
castell i s'estén al llarg de la carretera de Vimbodí a Vilanova de Prades.
Segons la informació disponible de www.municat.gencat.cat té una superfície de 13,38
2

km i una població de 110 habitants (segons dades de l’any 2016). El poble és constituït
per les següents entitats:

Nom de l'ens
Vallclara
Vallclara
Disseminat de Vallclara

Població 2013
115
109
6

D’acord amb l’establert en el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen
mesures de prevenció d’incendis forestals (DOGC núm. 2022, de 10.03.95), i com la
major part dels municipis de les comarques de Tarragona, el municipi de Vallclara està
declarat zona d’alt risc d’incendi forestal (durant el període comprès entre el 15 de juny
i el 15 de setembre, ambdós inclosos).

Aquest, a més, es troba dins del perímetre de protecció prioritària Muntanyes de PradesBosc de Poblet amb identificador T3.

En aquest sentit indicar que d’acord amb la informació de la Direcció General de
Protecció Civil, Vallclara disposa del Pla INFOCAT, amb data d’homologació de
21/06/2012.

3

Plànol de delimitació de les mesures de prevenció dels incendis forestals al municipi de Vallclara (Conca de
Barberà).

PROCEDIMENT D’ELABORACIÓ
L’àmbit d’estudi inclòs en el plànol de delimitació és el conjunt del terme municipal i dins
d’aquests els elements o subjectes obligats que de forma genèrica s’han inclòs en el
plànol de delimitació han estat les urbanitzacions, nuclis de població, zones de sòl urbà,
edificacions i instal·lacions on s’hi troben persones, animals o béns situades a menys
de 500 m de la massa forestal.
En general entendrem com a edificació els edificis amb ús residencial i les granges o
explotacions agropecuàries, i, com a instal·lació altres usos (indústries, restaurants,
cases turisme rural, gasolineres, ermites,...).
Destacar que de forma genèrica s’han exclòs torres i línies de transport energètic,
hivernacles i elements temporals, casetes de pou, coberts aïllats, dipòsits, sitges,
preses, rescloses...
El procediment d’elaboració del plànol i del document d’acompanyament s’ha centrat
amb la comparació de la base topogràfica i ortofotos 1:5.000 del Institut Cartogràfic i
Geològic de Catalunya (ICGC) amb informació del planejament per tal de determinar els
subjectes a un distància de 500 m de la superfície forestal.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LES FRANGES DE
PROTECCIÓ
En els casos d’obertura caldrà aconseguir que els criteris en funció de si es tracta de
matollar i/o arbrat siguin els següents:
a) ARBRAT
Peus espaiats i podats eliminant les rames i els exemplars secs, torts,
malforjats, o petits en favor dels arbres més madurs i de millor port, fins a la
fracció màxima de cabuda coberta del 35%, i respectant les distàncies i les
espècies autòctones preferents identificades en cada zona i de més baixa
inflamabilitat.
-

Distància mínima entre peus de 6 metres
Fracció cabuda coberta com a màxim del 35%. Per tant, que vist des de l’aire
les copes dels arbres cobreixin només el 35% de superfície.
Sense continuïtat horitzontal de l’estrat arbori
Poda de l’arbrat a 1/3 de l’alçada de l’arbre fins a un màxim de 5 metres
Sense continuïtat vertical entre els estrats arbori i arbustiu
Cobertura màxima del matoll del 15% de la superfície
Mates aïllades separades mínim 3 metres
Sense continuïtat vertical entre els estrats arbori i arbustiu.
Els troncs dels arbres es deixaran a disposició del propietari del terreny.
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b) MATOLLAR.
Cal aclarir el matoll.
-

Cobertura màxima del 35% de la superfície
Mates aïllades separades mínim 3 metres
Prioritzar espècies de poca inflamabilitat (llistat a l’Annex 2 del Decret
123/2005)

En zones de pendents superiors al 40% i barrancs es requerirà un estudi d’un facultatiu
forestal per tal de minimitzar l’efecte de les actuacions sobre el terreny, definint:
-

-

Els tractaments i aclarides que cal efectuar a la franja
L'amplada de la franja de protecció, que podrà ser diferent als 25 metres
d'acord amb les característiques dels combustibles, pendents, orientacions i
exposició a situacions d'alt risc d'incendi forestal.
El tractament de les restes

SUBJECTES OBLIGATS
Segons la Llei 5/2003, el document d’acompanyament al plànol de delimitació ha
d’incloure una relació numerada dels subjectes obligats.
En la taula següent, es detallen els subjectes obligats.
S’han numerat segons el codi INE del municipi seguit de tres dígits.
El nom és el corresponent a la toponímia de l’ICGC o segons font de l’Ajuntament.
El tipus d’element s’ha agrupat en quatre categories; Nucli de població, urbanització,
edificacions i Instal·lacions.
Descripció de l’element, on es s’especifica el tipus d’element.
Franja realitzada, on s’indica si ja s’ha fet la franja anteriorment.
Superfície de franja a realitzar en m2, desglossada en zona arbrat i no arbrat.
Priorització, amb un rang que va de 1 a 3, on s’ha prioritzat els nuclis i elements més
vulnerables amb l’assignació del rang 1. I la resta s’ha considerat rang 2 i 3 valorant cada
cas amb criteris tècnics i de vulnerabilitat.
Fases, la majoria de casos és 1 on s’obrirà la franja en una única fase.
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NÚMERO

43158_001
43158_002
43158_003
43158_004
43158_005
43158_006
43158_007
43158_008
43158_009
43158_010
43158_011
43158_012
43158_013
43158_014
43158_015
43158_016
43158_017
43158_018
43158_019

NOM

TIPUS D'ELEMENT

Mas de la Talaia
Mas d’en Plaça
Coberts
Cobert Les Forques
Mas Km 16,3 TV-7004
Coberts Km 15,3 TV-7004
Casa Km. 15,2 TV-7004
Casa 1 Camí de Poblet
Casa 2 Camí de Poblet
Mas
Vallclara
Corral del Xival
Cobert Km 13,4 TV-7004
Corral del Sales
Mas de la Llana
Mas de la Mariana
Cementiri de Vallclara
Naus
Nau

DESCRIPCIÓ DE L'ELEMENT

Edificació
Masia. Inclosa en el catàleg de masies del municipi
Edificació
Antiga Masia. Inclosa en el catàleg de masies del municipi
Edificació
Edificacions en SNU
Edificació
Edificació en SNU
Edificació
Edificació en SNU
Edificació
Edificacions en SNU
Edificació
Edificacions en SNU
Edificació
Edificacions en SNU
Edificació
Edificació en SNU
Edificació
Edificacions en SNU
Nucli de Població
Nucli de Població
Edificació
Corral. Inclosa en el catàleg de masies del municipi
Edificació
Edificació en SNU
Edificació
Edificació en SNU
Edificació
Masia. Inclosa en el catàleg de masies del municipi
Edificació
Mas
Edificació
Cementiri
Edificació
Nau
Edificació
Nau

FRANJA
REALITZADA

No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No
No

SUPERFICIE DE
FRANJA A
REALITZAR
ARBRAT (m2)

707
0
1.512
2.876
207
1.495
0
1.372
1.176
3.284
15.207
907
0
1.305
1.165
301
0
762
845

SUPERFICIE DE
FRANJA A
REALITZAR NO
ARBRAT(m2)

0
332
0
0
0
565
108
0
0
0
3.830
0
37
0
0
0
0
64
0

PRIORI
TZACI
Ó

2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
1
2
3
3
2
2
2
3
3

FASES
D'EXECU
CIÓ

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

*La superfície obtinguda és una estimació de l’àrea on actuar per a cada subjecte
obligat, la qual s’haurà de concretar en cada cas.
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TRAMITACIÓ
El procés d’aprovació, segons el punt 5 de l’article 4 del Decret 123/2005, de 14 de juny,
de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat
immediata amb la trama urbana és el següent:
1. Elaboració.
2. Aprovació inicial pel Ple de l’Ajuntament i inici de la Informació pública.
3. Informe de la Direcció General de Forests (abans de Medi Natural) del DARPA.
4. Aprovació definitiva pel Ple de l’Ajuntament.
5. Tramesa al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la
Generalitat de Catalunya.

CARTOGRAFIA
En la cartografia es delimiten els subjectes obligats, és a dir, els nuclis de població, les
urbanitzacions, les edificacions i les instal·lacions del municipi, i identifica les zones on
s’han de fer les franges exteriors de protecció d’almenys 25 metres com a mesures de
prevenció d'incendis, d'acord amb la Llei 5/2003.
S'adjunta:
•

Plànol de situació dels subjectes obligats sobre el mapa topogràfic de Catalunya (ICGC)
a escala 1:50.000.

•

Plànol de detall dels subjectes obligats sobre el mapa topogràfic de Catalunya (ICGC) a
escala 1:5.000.

L’equip redactor,

Ramon Camps i Rota
Rocam Enginyeria i Urbanisme
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Plànol de situació dels subjectes obligats

2.

Plànol de detall de les franges de prevenció
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