
Moció al Ple Ajuntament Sant Cugat
ELS INCENDIS S’APAGUEN A L’HIVERN

Als darrers anys hem assistit a un increment de la quantitat i la virulència dels incendis forestals, i cada
cop en regions més apartades dels seus àmbits habituals. Els grans incendis forestals en regions
climàtiques similars a la nostra van trencar un model d’incendi forestal que coneixíem, i que malgrat les
dificultats arribàvem a controlar.

Les darreres intervencions públiques d'en Marc Castellnou, cap dels GRAF dels Bombers de la
Generalitat de Catalunya, han aixecat el crit l’alarma d’una persona amb reconeixement internacional,
respecte de les capacitats de lluita contra dels incendis anomenats de sisena generació.

Les raons d’aquest canvi de model són conegudes, major presència de combustible al bosc degut al
creixement de la massa forestal i la manca de gestió d’aquest, abandonament dels conreus tradicionals
que segmentaven aquesta massa i actuaven com a tallafocs, i de la ramaderia extensiva, increment de
dels visitants d’esbarjo, sovint desconeixedors de la realitat del bosc i a voltes clarament intrusius,
increment de les zones habitades, amb el conseqüent augment del perill davant d’un incendi forestal.

Tots aquests canvis, que venen produint-se des de fa anys, s’han vist però impulsats de forma
exponencial per totes les conseqüències derivades del canvi climàtic en el que estem immersos. La
disminució perllongada del règim de pluja, juntament amb les pujades continuades de les temperatures,
ha fet dels nostres boscos, carregats de combustible i mancats del mosaic dels conreus, un polvorí
impossible de controlar. La pregunta ja no és si patirem un gran incendi com els que esmentàvem al
començament, sinó quan el patirem.

Davant d’això, cal modificar la gestió del territori i el paisatge, revertint moltes de les mancances que
hem enumerat. Recuperar zones de conreu, introduir pasturatge i iniciar una gestió forestal sostenible,
econòmicament i ambientalment -que impliqui la posada en valor de la fusta local amb el seu ús en
construcció, i no només com a llenya- implica una feina molt important, que a banda d’interès i voluntat
pública, requereix temps per a la seva implantació.

Mentre això succeeix disposem d’una sèrie de mesures, recollides en Lleis i Reglaments, que cal
aplicar per imperatiu legal, però també per mer instint de supervivència, i que ara no s’estan complint
com caldria. Aquestes mesures atenyen sobretot a l’autoprotecció de les zones habitades, amb el doble
interès de protegir a persones i béns, i a la facilitació de la tasca dels bombers, alliberant efectius de la
protecció de les zones habitades per tal de concentrar-los en les actuacions contra la base del foc.

La Llei 5/2003, de 22 d’abril, modificada per la Llei 2/2014, de 27 de gener,d’acompanyament dels
pressupostos de la Generalitat, així com el Decret 123/2005 de 14 de juny que la desenvolupa,
defineixen una sèrie de mesures de “prevenció d’incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de
població, les edificacions i les instal·lacions situades en terrenys forestals o en la franja de cinc-cents
metres que els envolta”.

Atès que la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les
urbanitzacions, estableix al seu article 3, la necessitat de complir les mesures següents:

a. “Assegurar l’existència d’una franja exterior de protecció de vint-i-cinc metres d’amplada (...)
d’acord amb el que disposi el Reglament”

b. “Mantenir el terreny de les parcel·les no edificades lliure de vegetació seca i amb la massa
arbòria aclarida, d’acord amb el que disposa la lletra a”

c. “Elaborar un pla d’autoprotecció contra incendis forestals...”
d. “Disposar d’una xarxa d’hidrants homologats (...) d’acord amb el Decret”

El termini màxim per a complir aquests requeriments era de 6 mesos a comptar des de la data
d’aprovació de la Llei (08/05/2003). I que la Llei 2/2014 amplia l’àmbit d’aplicació als “nuclis de població”
situats a menys de cinc-cents metres de zones forestals.

Atès que la Llei de 5/2003, de 22 d’abril, modificada per la Llei 2/2014, de 27 de gener, estableixen al
seu article 4, que les obligacions de la Llei han de ser completes per la comunitat de propietaris de la
urbanització, per la entitat urbanística col·laboradora i que l’Ajuntament ha de respondre de forma
subsidiària de la seva execució.

Atès que el Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció d’incendis forestals en les
urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, defineix les condicions que han de
complir els plans d’autoprotecció (PPU) i el tractament de les franges de protecció, annexes 1 i 2
respectivament.

Atès que la Llei de 5/2003, de 22 d’abril, modificada per la Llei 2/2014, de 27 de gener, al seu article 2
determina que l’administració municipal ha de delimitar el perímetre de les urbanitzacions en el que
s’aplica les franges de protecció, i que la Diputació de Barcelona ha elaborat un plànol on es delimiten
clarament els nuclis de població situats dins del Parc Natural de la Serra de Collserola i les seves
franges de protecció.



Atès que les Normes Urbanístiques de la Modificació del Pla General Metropolità a la Floresta,
aprovades definitivament el 10 de febrer de 2009, al seu article 3, apartat c) prohibeix explícitament
com a material d’acabat de les tanques de les parcel·les “...la col·locació de qualsevol tipus de
protecció vegetal morta o de plàstic (bruc, canyís...) per la seva inflamabilitat”

Demanem a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, que en compliment de la Llei 5/2003, de 22 d’abril,
modificada per la Llei 2/2014, de 27 de gener, i del Decret 123/2005, de 14 de juny, executi les franges
de protecció de la Floresta i dels altres nuclis de població amb contacte amb la massa forestal.

Aquesta actuació, que hauria d’haver-se executat abans del 08/11/2003, cal que es realitzi aplicant els
procediments previstos (urgència o emergència) que permetin tenir els treballs finalitzats abans del
període estival de 2022. Cal considerar que en aplicació del D64/1995, de 7 de març, caldrà demanar
autorització a la Direcció General del Medi Natural per a qualsevol actuació que es realitzi entre el 15
de març i el 15 d’octubre.

Demanem a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, que en compliment de la Llei 5/2003, de 22 d’abril,
modificada per la Llei 2/2014, de 27 de gener i del Decret 123/2005, de 14 de juny, insti als propietaris
de parcel·les no edificades a mantenir-les en les condicions que determina el D123/2005.

L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès hauria de promoure un pla d’ajudes, o de contractació
conjunta, que faciliti aquesta execució, amb uns costos assumibles pels propietaris i amb els
ajuts que siguin necessaris en funció de les diferents situacions personals.

Demanem que l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, en compliment de la Llei 5/2003, de 22 d’abril,
modificada per la Llei 2/2014, de 27 de gener i del Decret 123/2005, de 14 de juny, redacti el Pla de
Prevenció d’Incendis Forestals en urbanitzacions i nuclis de població (PPU) corresponent a tots
els àmbits propers a les zones forestals del municipi. El PPU hauria d’aprovar-se aquest 2022 i els
elements claus d’aquest document, com són la definició de les Normes d’actuació, punt 3, del Annex 1
del D123/2005, que inclou els àmbits de vigilància intensiva, els procediments d’informació i
comunicació a la població i els recorreguts d’evacuació, haurien d’estar operatius per a la propera
temporada de màxim risc d’incendi.

Demanem a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, que en compliment de les Normes Urbanístiques
de la Modificació del Pla General Metropolità a la Floresta, insti als propietaris de les parcel·les a
retirar els elements d’ocultació de vegetació morta o de plàstic (bruc, canyís...) de les tanques.
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