
Departament de Medi Ambinet

Urbanisme antiincendis: 
les franges perimetrals i 
parcel·les interiors en un 
nucli urbà
Maria Pipió, enginyera de forests de la Diputació de 
Girona



Apartat 1

Bosc del Bac de la Vila 
(Camprodon). 1920.

Vista actual 



Muntanya de Sant Elm
(Sant Feliu de Guíxols). 
Voltants de 1940.

Vista actual 

Moderador
Notas de la presentación
En la fotografia superior, dels voltants de 1940, podem veure el vessant de la muntanya amb conreus i alguna construcció. Actualment, les construccions i el bosc han ocupat tota la vessant. Aquest és un clar exemple de l’evolució del paisatge a la costa gironina.



Muntanya de les Salines 
(Maçanet de Cabrenys). 
Foto anterior al 1940.

Vista actual 



TENIM UN PROBLEMA!



Moderador
Notas de la presentación
La manca de gestió forestal i l'abandonament de l'activitat agropecuària al medi rural han propiciat un augment de la superfície forestal i una densitat més gran de la massa arbòria i del sotabosc. Aquesta situació, unida a circumstàncies climàtiques específiques (altes temperatures, sequera i vents forts) i la desestacionalització climàtica han fet augmentar significativament el risc de grans incendis forestals. L'elevada pressió urbana i la continuïtat del combustible forestal juntament amb una planificació urbanística que no va integrar al seu moment la prevenció del risc d'incendi fan que alguns espais urbans i construccions aïllades siguin extremadament vulnerables als incendis forestals.



Moderador
Notas de la presentación
Incendi  de Lloret de Mar, estiu 2021La barreja de terrenys urbans i forestals es dóna en dues direccions oposades: d'una banda els espais urbans colonitzen zones forestals i, de l'altra, els espais forestals ocupen zones urbanes arribant fins a antics nuclis històrics.



Moderador
Notas de la presentación
Front de foc que impacta directament amb urbanització sense franja de protecció perimetral. Vallirana 2013





Moderador
Notas de la presentación
Mati, juliol de 2018



Moderador
Notas de la presentación
Agullana, 22 de juliol de 2012



Tipus de coberta del sòl a la província de Girona                              
(Llegenda: el color negre representa les zones urbanes, el blau l'aigua, 
el groc els terrenys agrícoles, el marró el improductiu natural i els tres

verds suposen boscos, matoll i pastures).

• 70% de superfície forestal arbrada

• (54% al 1970)

• 364 urbanitzacions aproximadament
(9.678 ha)

• 565 nuclis de població en terreny forestal 
o a menys de 500 metres (14.120 ha)

• Parcel·les interiors i zones verdes en 
terreny urbà amb característiques de 
bosc.

• 222 municipis (214 de menys de 20.000 
habitants)

QUÈ TENIM A GIRONA?

Moderador
Notas de la presentación
Cal remarcar que aquesta dada és superior al tant per cent de la superfície forestal catalana (62 %), a la mitjana europea (44 %) i a la mitjana mundial (31 %)



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.

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

MARC LEGAL

Objectiu: Protegir les persones i els béns que es troben en terreny forestal 
o a menys de 500 metres de terreny forestal. 



 Els ajuntaments han d’elaborar un plànol de delimitació, amb la delimitació
dels nuclis, urbanitzacions, edificacions i les instal·lacions afectades que es 
troben al seu terme municipal.

 Assegurar l’existència d’una franja exterior de protecció d' almenys vint-i-
cinc metres d’amplada al voltant, lliure de vegetació seca i amb la massa
arbòria aclarida que compleixi les característiques que s’estableixin per 
reglament. 

 Mantenir el terreny de totes les parcel·les i zones verdes interiors a la franja 
de protecció en les mateixes condicions que s’estableixin per a les franges 
de protecció. 

 Mantenir nets de vegetació seca els vials de titularitat privada, tant els interns
com els d’accés, i les cunetes.

MESURES QUE ESTABLEIX LA LLEI 5/2003



Aquestes obligacions les ha d’executar la comunitat de propietaris de la 
urbanització o l’entitat urbanística col·laboradora. En el cas de mesures de 
caràcter col·lectiu (nuclis, urbanitzacions) l’Ajuntament haurà d’actuar com ens 
aglutinador dels interessos dels propietaris que s’han de protegir i pot establir 
un servei municipal de prevenció d’incendis.

Els propietaris dels terrenys afectats per les franges han de permetre que 
aquestes es facin i tenen dret a una indemnització.



• Protecció en ambdós sentits

• Assegura les persones i els béns que 
hi hagi dins de l’edificació

• Disminueix la radiació (calor)

• Zona segura per als bombers

• Disminueix la intensitat del foc i 
l’alçada de les flames, reduint la 
distància de llançaments de focus
secundaris

BENEFICIS DE LES FRANGES



• Evitar continuïtat horitzontal i vertical 
del combustible

• Arbres espaiats entre 6 i 8 metres

• Arbres podats fins a 1/3 de l’alçada.

• Sotabosc desbrossat

• Prioritzar la permanència d’espècies
de poca inflamabilitat

• Les zones verdes, carrers, camps, 
aparcaments, etc. compten com a 
franja.

CONDICIONS TÈCNIQUES DE LES 
FRANGES DE PROTECCIÓ





TRACTAMENT DE PARCEL·LES INTERIORS







Incendi de Llançà 
2021 en els primers 
30-40 minuts del 
seu inici.

Efectivitat de la 
franja de protecció 
del lateral dret de la 
fotografia. 



Resultat de no 
realitzar la franja de 
protecció perimetral 
als habitatges.

Casa cremada en 
l’incendi de Lloret de 
Mar.

Danys a cobrir pel 
propietari, donat que 
les asseguradores, 
poden ser reticents 
en no complir-se la 
normativa de 2003



INCENDI DE DE PARCEL·LES INTERIORS



Un disseny i una gestió adequats d’aquests espais 
permetria crear entorns resistents, autoprotegits i segurs al 
pas del foc. 

La vegetació d’un jardí així com el mobiliari i altres elements 
poen actuar com a transmissors del foc o bé ajudar a 
prevenir danys i minimitzar l’impacte en cas d’incendi 
forestal.

La guía de jardinera adaptada a la prevenció d’incendis
ofereix coneixement i visió tècnica sobre la selecció 
d’espècies, la gestió de la jardineria perquè els requereixi 
poc esforç de manteniment i, alhora, la resolució de les 
necessitats estètiques, entre altres funcions del jardí i al 
mateix temps, contribueixi a l’adaptació al canvi climàtic.

El document està dirigit a propietaris de zones verdes o de 
jardins públics i privats, així com a professionals de 
l’arquitectura i de la jardineria. 

PIROJARDINERIA



• Sessions informatives als municipis

• Vídeos explicatius de la norma i consells 
d’autoprotecció (subtitulats ens 4 idiomes)

• Campanyes de publicitat a premsa i xarxes

• Fulletó “autoprotegeix-te”

• Fulletó de pirojardineria

• Conte “Els tres senglars i el gran incendi 
forestal”.

MATERIAL DE COMUNICACIÓ I 
DIVULGACIÓ

https://youtu.be/dad-4hYwDyY
https://www.ddgi.cat/web/servei/1229/videos-informatius-de-prevencio-d-incendis-en-zones-habitades
https://www.ddgi.cat/web/document/10334
https://issuu.com/ddgi/docs/els_tres_senglars_i_el_gran_incendi_forestal


MOLTES GRÀCIES
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