MOCIÓ PER A LA PREVENCIÓ MUNICIPAL D'INCENDIS A SANTA
COLOMA DE GRAMENET
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
D’acord amb les projeccions basades en els Models de Clima Global (MCG), sota tots els escenaris,
a Catalunya en general, a l’Àrea Metropolitana de Barcelona i a Santa Coloma de Gramenet en
particular, s’està produint un increment de les temperatures mitjanes, una reducció de la
pluviometria, però concentrada en determinats períodes de l’any, i importants increments de
temporades de sequera, que es preveu que s’agreujaran en els propers anys. Aquests factors,
conjuntament amb l’increment de les superfícies d’interfase urbana i forestal, és a dir, zones
urbanitzades properes a àrees forestals i la falta de gestió forestal i d’adaptació dels nostres
boscos al canvi climàtic, comportaran un increment del risc d’incendis forestals que, a més de
promoure la pèrdua dels diferents serveis ecosistèmics que ofereixen els boscos (biodiversitat,
producció forestal, etc.) i l’increment del risc d’inundacions, tindrà afectacions importants sobre
persones i béns, especialment, nuclis urbans i edificacions i instal·lacions aïllades o molt pròximes
a zones de vegetació.
Per tal de minimitzar-ne les conseqüències cal reduir l’exposició i la vulnerabilitat de les persones i
béns davant dels incendis forestals, aplicant la normativa que obliga als Ajuntaments a protegir
dels incendis forestals els seus veïns i veïnes i els seus habitatges.
D’acord amb la Llei 5/2003 de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les
urbanitzacions sense continuïtat amb la trama urbana, els Ajuntaments estan obligats a
determinar, mitjançant un plànol de delimitació, les urbanitzacions, les edificacions i les
instal·lacions afectades per aquesta Llei. Correspon al ple de l'ajuntament d'aprovar aquest plànol
de delimitació que, un cop aprovat, s'ha de trametre al Departament corresponent. Malgrat que
els ajuntaments poden acordar amb ens supramunicipals i amb l'Administració de la Generalitat els
mecanismes de suport necessaris per a l'elaboració del plànol de delimitació de les urbanitzacions,
les edificacions i les instal·lacions afectades, no consta al web de l’Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet cap d'informació ni referència del Mapa de Delimitació tal i com estableix la Llei 5/2003
adaptat a la Llei 2/14.
D’altra banda, aquesta llei també estableix les obligacions en què, les urbanitzacions, les
edificacions i les instal·lacions sense continuïtat amb la trama urbana han de complir les mesures
de prevenció d'incendis forestals següents:
1. Assegurar l'existència d'una franja exterior de protecció de vint-i-cinc metres d'amplada al
voltant, lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida, que compleixi les
característiques que s'estableix per reglament.
2. Mantenir el terreny de les parcel·les no edificades lliure de vegetació seca i amb la massa
arbòria aclarida.
3. Elaborar un pla d'autoprotecció contra incendis forestals que s'ha d'incorporar al pla
d'actuació municipal, d'acord amb el Pla de protecció civil d'emergències per a incendis
forestals a Catalunya (Infocat), segons el que estableix la Llei 4/1997, del 20 de maig, de

protecció civil de Catalunya.
4. Disposar d'una xarxa d’hidrants homologats per a l'extinció d'incendis que compleixi les
característiques establertes per decret, així com que disposin de les revisions periòdiques i
que estiguin degudament senyalitzades.
5. Mantenir nets de vegetació seca els vials de titularitat privada, tant els interns com els
d'accés, i les cunetes.
Tanmateix també s’han de regular per reglament la retirada i l'eliminació de les restes vegetals
procedents de la poda i la neteja.
En aquest sentit el nostre consistori disposa d’un Pla de Prevenció d’incendis (PPI) Aquest Pla conté una
planificació econòmica i temporal d’una sèrie d’actuacions i obres de prevenció d’incendis forestals,
per al període 2019-2023. Aquest document ha estat informat favorablement per la Oficina Tècnica
de Parcs Naturals, a requeriment de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals, de
la Diputació de Barcelona, i tramitat pel servei de medi ambient al Ple Municipal.
Tanmateix Santa Coloma de Gramenet va aprovar en aquest mateix mandat el Document Únic de
Protecció civil Municipal (DUPROCIM)

Així doncs, com a eina bàsica de planificació en matèria de protecció civil municipal, el Ple municipal
de 27 de gener de 2020 va aprovar definitivament el Document Únic de Protecció Civil Municipal,
que inclou dins del seu catàleg de riscos d’afectació al municipi de Santa Coloma de Gramenet, el risc
d’incendis forestals.
Aquest Document va ser informat favorablement pel Servei Territorial de Protecció Civil a Barcelona,
en data 19 d’abril de 2021 i resta pendent de la certificació de la seva homologació per la Comissió
de Protecció Civil de Catalunya.
El DUPROCIM inclou tota la cartografia relativa als elements vulnerables del nostre municipi, en
funció dels riscos avaluats i, en especial, pel cas del risc d’incendis forestals. Aquesta cartografia s’ha
elaborat en el format vàlid per ser homologada i fent servir els criteris d’innovació tecnològica
presents en el moment de la seva redacció.
Aquesta cartografia, i en referència concreta a l’avaluació del risc per incendi forestal inclou els
següents elements:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

sectors d’incendis,
camins primaris i secundaris,
xarxa d’hidrants,
elements vulnerables al risc d’incendi forestal,
masses forestals i zones naturals de l’entorn,
punts d’informació que es puguin establir,
centres d’acollida pel risc d’incendi forestal,
punts de control i de recepció de l’ajuda externa, en cas d’incendi forestal,
rutes d’avís a la població preestablertes

Com a part diferenciada del catàleg d’elements vulnerables, aquest DUPROCIM inclou una relació
de les edificacions aïllades que es troben dins de la zona forestal: Torre Pallaresa, Can Butinyà i
Restaurant Font de l’Alzina.

D’altra banda, i pel que fa a la prevenció d’incendis, cada cop hi ha més municipis que aposten per
la ramaderia extensiva. Una pràctica tradicional que aporta importants beneficis a la societat (la
conservació i heterogeneització del paisatge, la reducció del risc d’incendis i la producció de
productes de gran qualitat. Però la presència de ramats cada vegada és més escassa i aquest fet
comporta l’acumulació de la massa forestal i de la continuïtat vegetal, fent així que augmenti la
probabilitat de propagació, intensitat i severitat del foc. Per això, la presència de ramats en zones
forestals ha esdevingut un interès compartit per propietaris, ramaders, cossos de bombers, agents
rurals, i establiments que ofereixen productes agroalimentaris amb valor afegit. En aquest sentit,
Santa Coloma té l’oportunitat, d’una banda, de generar ocupació, i d’altra, d’oferir productes
agroalimentaris locals i de proximitat.
Per tot això des del Grup Municipal d’Esquerra Republicana presentem els següents ACORDS per a
ser aprovats en sessió plenària:
PRIMER.- Estudiar la possibilitat de disposar de ramats d’ovelles que facin, de forma
natural, la neteja del sotabosc de la Serralada Marina dins del terme municipal de Santa Coloma
de Gramenet, així com, contemplar la possibilitat de dissenyar plans d’ocupació per oferir una
formació i sortida laboral a persones que actualment estiguin a l’atur i que puguin tenir les eines
necessàries per portar a terme el projecte de ramaderia extensiva. En el sentit de l'economia
circular, estudiar la possibilitat de generar productes làctics (llet, formatges i iogurts) en obradors
de la ciutat.
Aquesta experiència d’actuació en el sotabosc estaria, sempre, avalada pels serveis tècnics
per no afectar de manera irreversible als hàbitats ombrívols i als de biodiversitat especialment
protegida.
SEGON.- Complementar la cartografia existent sobre la de delimitació de superfícies
d’interfase urbana i forestal, edificacions franges de nuclis urbans, edificacions aïllades per tal d’
actualitzar les instal·lacions que presentin risc d’incendi forestal, com repetidors de telefonia,
transformadors elèctrics, etc.
TERCER.- Com es fa anualment, sol·licitar al Consorci del Parc de la Serralada de Marina
suport per tal de generar calendaris d’actuacions que complementin la tasca que anualment ja fa
l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet per a la revisió de les franges de seguretat forestal,
sobretot entre el Bosc Llarg i el cementiri de Santa Coloma, que és la zona més frondosa
QUART.- Reforçar la senyalització existent i identificar de forma visible els punts d’hidrants
situats a la muntanya, així com senyalitzar, identificar i protegir les plaques dels hidrants situats a
dins del tram urbà de la ciutat per evitar obstacles.

CINQUÈ.- Ampliar la informació que hi ha a la web de gramenet.cat afegint els històrics
dels incendis forestals, els punts sensibles, tasques de prevenció i plans d’actuació.
SISÈ.- Promoure processos participatius amb els actors locals de Santa Coloma per tal
d’identificar els serveis ecosistèmics d’interès dels ecosistemes forestals de la Serralada de
Marina. Reforçar la participació dels Forestals voluntàries i voluntaris bruixes i bruixots del
Col·lectiu Ciutadà del Centre Excursionista Puigcastellar i d’altres entitats en el marc de la Llei del
Voluntariat. Demanar i reforçar la col·laboració al Consorci del Parc de la Serralada de Marina a les
universitats de Barcelona i Autònoma (CREAF) i la Diputació de Barcelona que estudiïn el disseny
de campanyes cíviques i informatives sobre l’accés al parc i prevenció d’incendis per tal de
sensibilitzar a la gent del territori. Generar i senyalitzar itineraris d’interès al parc per promoure el
gaudi de la natura.
SETÈ.- Sol·licitar al Consorci del Parc de la Serralada de Marina que estudiï el canvi de
contenidors de plàstic a d’altres ignífugs que estiguin situats a menys de 25 metres de zona
forestal o límits amb el parc de la Serralada Marina.
VUITÈ.- Demanar la col·laboració, tal i com preveu la Llei, al Departament d'Acció
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, a l’Oficina de Prevenció d’Incendis de la Diputació de
Barcelona i al Consorci del Parc de la Serralada de Marina per tal de actualitzar models
cartogràfics sobre la vulnerabilitat davant del foc i de zones prioritàries perla prevenció d’incendis
dels ecosistemes forestals de la Serralada de Marina del terme municipal de Santa Coloma de
Gramenet, així com la modelització de possibles incendis en la zona forestal per actualitzar
posteriorment els Punts Estratègics de Gestió (PEG). D’aquesta manera facilitar la planificació
d’actuacions forestals de prevenció o de gestió post-incendi en els seus ecosistemes.
DESÈ.- Traslladar els acords al Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, a
l’Oficina de Prevenció d’Incendis de la Diputació de Barcelona i al Consorci del Parc de la Serralada
de Marina, i la FAVGRAM.
Santa Coloma de Gramenet, 27 de setembre de 2021

