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1. Introducció: L’impacte dels incendis forestals sobre els 
habitatges i urbanitzacions en contacte amb el bosc

En moltes zones mediterrànies, l’abandonament dels conreus i la pèrdua del paisatge en mosaic 
per la recolonització natural del bosc en les darreres dècades està comportant un nou escenari 
de risc d’incendis forestals, amb l’aparició de focs cada vegada més virulents. Aquest fet es veu 
agreujat pels efectes del canvi climàtic, i afavoreix la aparició dels anomenats Grans Incendis 
Forestals (GIF), que poden afectar àmplies superfícies de bosc en poques hores, movent-se a 
grans velocitats. En aquesta situació, independentment de si la superfície que abasten és més 
gran o menys, es parla d’incendis d’alta intensitat o catastròfics i que  superen l’anomenada  
capacitat d’extinció dels serveis d’emergència. 

En paral.lel a aquesta dinàmica d’expansió del bosc, moltes regions de l’arc mediterrani han 
experimentat un important desenvolupament urbà dins de zones forestals o en contacte amb el 
bosc,  ja sigui en forma d’urbanitzacions o amb cases aïllades. Aquestes àrees de contacte entre el 
bosc i les vivendes, són les anomenades Zones d’interfase urbana-forestal, i estan especialment 
exposades al risc d’incendi forestal. Quan l’incendi impacte amb una zona d’interfase, genera una 
situació d’emergència degut a la capacitat del foc per penetrar dins la trama urbana i propagar-hi 
pel seu interior, així com als problemes derivats d’un ambient dominat pel fum com són la manca 
de visibilitat, dificultats respiratòries, sobre estrès i alts nivells d’incertesa per part de la població. 
Exemples d’aquestes situacions de crisi són presents arreu de la conca Mediterrània, havent 
suposat, malauradament en algunes ocasions, la pèrdua de vides humanes.  

Pel que fa a la capacitat de l’incendi per accedir dins la interfase, la problemàtica no es restringeix 
únicament als primers habitatges en contacte directe amb el bosc (els quals queden exposats 
a l’impacte de les flames), sinó que també l’interior de la urbanització on el foc pot propagar 
cremant les vivendes o elements del jardí. Aquest fet es deu a que els incendis amb alta intensitat 
tenen la capacitat d’emetre les anomenades xàldigues, materials vegetals incandescents i de 
petites dimensions que són transportades per la columna de fum a desenes i fins i tot centenars 
de metres de distància. La pluja de xàldigues pot ocasionar nous focus d’incendi a molta distància 
del front principal de l’incendi. Amb l’aparició de nous focus, per tant, la distribució dels habitatges 
entre sí pot afavorir la propagació del foc per l’interior de la urbanització, a través dels elements 
incendiables dels edificis i dels jardins (mobles, cortines, piles de llenya, vegetació de jardineria, 
etc.).  

Exemple de l’afectació d’un incendi forestal a una urbanització. Aquesta es veu directament afectada tant pel front de l’incendi 
com per la pluja de xàldigues emeses per l’incendi quan crema en alta intensitat.
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Com a resultat de tot plegat, ens  trobem davant d’un nou paradigma on els incendis ja no només 
afecten la massa forestal, sinó que també repercuteixen sobre les vivendes i les persones. 
Conseqüentment, els mitjans d’extinció han de prioritzar i protegir a la població i els seus béns 
davant el bosc, condicionant un gran nombre de mitjans i recursos d’extinció per a aconseguir-
ho; recursos que deixen d’actuar en la propagació de l’incendi dins el bosc.  

Així doncs, els reptes que es plantegen per a millorar la gestió del risc d’incendi forestal i per 
a mitigar la incidència dels GIFs es centren en actuar, per un costat, sobre la capacitat de 
propagació de l’incendi (relacionada amb la quantitat de vegetació que pot cremar) i, per altra 
banda, en reduir la vulnerabilitat de les persones i béns exposats al risc d’incendis. En aquest 
sentit, sobre la capacitat de propagació de l’incendi es pot intervenir reduint la densitat d’arbres 
i la quantitat de vegetació forestal al sotabosc. Per a minimitzar el risc de les persones i els béns, 
cal reduir la vulnerabilitat dels habitatges a ser afectats per les flames, i saber com actuar en 
cas d’incendi. 

Són habituals disposicions legals que regulen mesures de prevenció d’incendis en zones 
d’iterfase urbana-forestal, com són la creació d’una franja exterior perimetral a les vivendes i 
la urbanització on es redueix la vegetació per tal d’atenuar la intensitat del foc al impactar amb 
les vivendes. Són menys habituals, en canvi, obligacions específiques dirigides a la propietat 
individual (habitatge) sobre la jardineria i els elements constructius exteriors dels habitatges 
que permetin reduir el risc d’incendi. Disposar d’eines que capacitin i facilitin l’avaluació del 
grau de vulnerabilitat a múltiples àmbits (des del nivell municipal fins a la propietat privada) pot 
facilitar l’aplicació de les mesures de protecció i prevenció més adients.  

Per a més informació general sobre el foc i la gestió del risc d’incendis forestals es pot 
consultar la publicació: Plana, E.; Font, M.; Serra, M.; Borràs, M.; Vilalta, O. 2016. El foc i els 
incendis forestals a la Mediterrània; la història d’una relació entre boscos i societat. Cinc mites i 
realitats per saber més. Projecte eFIRECOM. Edicions CTFC. 36pp. 
http://efirecom.ctfc.cat/?page_id=474 i http://www.lessonsonfire.eu/ 
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2. Elements per a l’avaluació de la vulnerabilitat al risc d’incendi 
forestal en zones d’interfase urbana-forestal

2.1. Guies per a l’avaluació del risc
 
Existeixen diverses guies per tal de facilitar l’avaluació de la vulnerabilitat social al risc d’incendi 
forestal a les zones d’interfase urbana-forestal. En ocasions les guies van adreçades a gestors 
del risc i tècnics municiapls, o estan pensades per ser usades directament pels residents. Les 
primeres guies varen sorgir a països amb una gran incidència d’incendis d’interfase (EUA, Canada 
o Austràlia), i amb el temps s’han posicionat com una bona eina de prevenció i conscienciació.
 

Exemples internacionals de guies per a la prevenció del risc d’incendi en la interfase als Estat Units d’Amèrica 
(esquerra), Canadà (centre) i Nova Zelanda (dreta).
Fonts: https://www.forestsandrangelands.gov/communities/documents/cwpphandbook.pdf (esquerra), 
https://www.firesmartcanada.ca/images/uploads/resources/chapter2_fr.pdf (centre),
https://marlboroughdistrictcouncil.sharefile.com/share?#/view/sae9941d06964e0db (dreta).

No obstant les particularitats pròpies de cada regió i context en que es formulen les guies, 
poden distar força de les de l’àmbit Mediterrani. Això fa necessari un procés d’adaptació en 
base a les característiques constructives locals o a les disposicions legals de cada cas. Per tant, 
és recomanable desenvolupar la guia adaptada a les característiques pròpies de cada zona, 
magrat algunes elements comuns presents en la majoria de guies d’avaluació poden ser tinguts 
en compte. 

A continuació es presenten els principals elements de risc amb major influència en l’anàlisi de la 
vulnerabilitat i la protecció efectiva de les persones i els habitatges front als incendis forestals.
Cal tenir en compte que moltes d’aquestes mesures també són efectives en el sentit invers, 
és a dir, que un foc originat dins una urbanització pugui sortir de la mateixa i afectar al bosc. 
Amb tot, s’han organitzat les consideracions dels elements claus a avaluar en base a dos nivells 
de planificació: el municipal i el d’habitatge, ja que els objectius perseguits en cadascun són 
específics tot i que complementaris. 

A l’apartat 3 del present document es proposa un model d’eina per a facilitar la informació i 
avaluació del risc d’incendi en zona d’interfase urbana-forestal que pot servir de referència i 
desenvolupar-se de forma adaptada a les característiques de cada lloc. 
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2.2. Escala física d’avaluació; des del nivell de municipi al d’habitatge

En general l’anàlisi de la vulnerabilitat de les àrees d’interfase es sol centrar en dos escales 
territorials diferenciades però complementaries; un a nivell del conjunt residencial (àmbit 
municipal o d’urbanització) i, l’altre, a nivell d’habitatge.

2.2.1. Anàlisi a nivell municipal o d’urbanització (prevenció col·lectiva)

Aquest àmbit d’avaluació va fonamentalment dirigit als ens municipals i engloba l’anàlisi i 
planificació de totes les mesures preventives i de protecció de caire col·lectiu (escala assentament 
i de comunitat de veïns). En general, aquestes mesures estan enfocades a donar compliment a la 
normativa específica aplicable en cada regió en matèria d’incendis forestals i de responsabilitat 
municipal, així com garantir les infraestructures necessàries per a facilitar la gestió de l’emergència 
als actors corresponents (bombers, protecció civil, serveis sanitaris, etc.). Tanmateix es considera 
que el nivell administratiu local és molt apropiat per a informar i incentivar a la població en la presa 
de consciència del risc i la implementació de mesures correctores.

Algunes de les principals accions que l’administració local acostuma a executar en aquest nivell es 
centren en:
• Desenvolupament de les franges de protecció perimetrals al voltant de les urbanitzacions per 

generar una discontinuïtat física entre el bosc i els habitatges. 

• Reducció de la vegetació de les parcel·les sense urbanitzar i emplaçades a l’interior de les 
urbanitzacions.

• Garantir una senyalització adient per a implementar evacuacions ordenades en cas d’incendi, 
així com zones de confinament segures.

• Assegurar el bon funcionament de les infraestructures i serveis tant de suport als medis 
d’extinció com per als medis encarregats de la gestió de l’emergència (protecció civil).

• Fomentar la sensibilització social, informant als ciutadans afectats pel risc sobre les obligacions 
legals i recomanacions específiques a assumir en matèria de prevenció i protecció. 

• Facilitar una comunicació fluida del risc d’incendi així com de la seva evolució en el temps, que 
permeti la posada en alerta anticipada de tots els actors implicats. 

• La redacció dels plans de prevenció d’incendis i dels plans d’actuació municipal.

• Redacció dels plans d’ordenació urbanísitica municipal, que poden determinar els usos i 
activitats permeses al territori, incloent, per exemple, el manteniment de zones agrícoles com a 
franja de separació entre el bosc i les cases.

En ocasions, i en el cas de l’existència de boscos públics d’ens locals, la mateixa administració local 
es pot fer càrrec de la seva gestió per tal de reduir el risc d’incendi.

Cal tenir present que malgrat sovint l’ens municipal serà una escala administrativa molt vàlida per 
organitzar la prevenció d’incendis amb la comunitat de veïns, la propagació dels incendis ve regida  
per críteris físics relacionats amb la distribució de la vegetació, la orografia o la climatologia. L’àmbit 
municipal hauria de recollir, per tant, les disposicions d’un anàlisi del risc portat a terme d’acord 
amb els criteris físics de la propagació dels incendis. 
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La pluja de xàldigues sobre una urbanització del municipi, per exemple, podrà dependre de la 
distribució dels boscos situats a un municipi veí. 

L’organització d’aquesta i altra informació rellevant per a l’avaluació de la vulnerabilitat al risc 
d’incendi del municipi queda recollida en el model de guia estàndard de l’apartat 3.1.

Exemple d’un plànol amb el disseny dels tractaments de vegetació en zones sensibles (vials, residencies, etc.). Font: 
Pla de Prevenció d’Incendis Forestals del Perímetre de Protecció Prioritària Les Gavarres (PPP G4), Generalitat de 
Catalunya.

2.2.2. Anàlisi a nivell d’habitatge (prevenció individual): L’espai de defensa o zona 
d’ignició d’un habitatge

2.2.2.1. Espai de defensa o zona d’ignició d’un habitatge

A diferencia de l’àmbit municipal, aquest nivell d’anàlisi es centra en la vulnerabilitat a l’interior 
de les finques i parcel.les. Mitjançant aquesta anàlisi, l’usuari pot avaluar els elements propis 
que configuren tant la seva propietat (elements constructius de l’edifici i de jardineria) com de 
les propietats veïnes. L’objectiu principal d’aquest nivell es focalitza en identificar i diagnosticar 
els principals elements de risc (ja sia pel contacte directe de les flames com per l’arribada de 
xàldigues que generin noves ignicions) i que potencialment poden afectar la vivenda o propagar 
l’incendi a les cases veïnes.

Les guies d’avaluació defineixen en primera instància l’espai de defensa de l’habitatge. L’espai 
de defensa o zona d’ignició d’una vivenda es pot definir com l’àrea al voltant de l’habitatge sobre 
el que cal actuar per reduir el risc d’afectació de l’incendi a la vivenda. Conceptualment es tracta 
de generar una discontinuïtat física entre l’habitatge i la vegetació del seu entorn per a reduir 
la capacitat de transferència de calor de l’exterior a l’interior de la vivenda. La mida d’aquesta 
àrea és variable, en funció de cada territori, les característiques pròpies dels incendis o les 
tipologies de construccions (materials de fusta, formigó, etc.). Les dimensions més freqüents es 
mouen entre els 25 y 50m, prenent com a punt de referència el centre de l’habitatge. Pel que 
fa a la morfologia de l’espai de defensa, aquest acostuma a ser circular tot i que pot adquirir 
altres formes en funció del pendent del terreny (la calor es transmet de forma més intensa de 
baix cap a dalt, i per tant, en terrenys ascendents). Sovint les àrees de defensa es divideixen en 
diferents subzones concèntriques, en les que s’hi realitza diferents intervencions preventives, 
que normalment seran més intenses en l’àrea més propera a la vivenda. 
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Generalment en la primera anella les actuacions es centraran sobre els elements propis de la 
construcció de la vivenda, altres elements constructius dels voltants i en la pròpia  vegetació 
del jardí. A les subàrees més allunyades del habitatge s’actua sobre la vegetació reduint tant el 
nombre d’arbres com el de matolls del sotabosc. 

Exemple d’una guia del Regne Unit, que mostra la 
dimensió d’una zona de defensa i de les subàrees 
concèntriques que la composen. Font: http://www.
forestry.gov.uk/pdf/FCPG022.pdf/$FILE/FCPG022.pdf

Exemples de la morfologia òptima 
de la zona de defensa d’una vivenda 
en funció del grau de pendent en 
que s’emplaça. Cas d’aplicació d’una 
guia del Canadà. Font: https://www.
firesmartcanada.ca/images/uploads/
resources/chapter3_fr.pdf

Exemple d’una guia dels EUA que mostra les diverses 
intensitats d’actuació segons la proximitat de la subàrea 
a l’habitatge. Font: https://fireadaptednetwork.org/
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2.2.2.2. Principals elements vulnerables dins l’àrea de defensa de l’habitatge

Dins la zona més propera a l’habitatge, l’avaluació de la vulnerabilitat es centra en elements propis 
de la construcció, els quals, segons la seva tipologia i estat, poden ser més o menys susceptibles a 
patir danys, ja sigui per contacte directe de les flames o per l’arribada de xàldigues i les potencials 
ignicions que es puguin produir. Així doncs en aquesta àrea els esforços aniran destinats a “aïllar” 
l’habitatge de l’exterior que l’envolta per tal de minimitzar les possibilitats que el foc penetri a l’interior 
i, a ser possible, generar un espai segur per a realitzar un confinament (quedar-se a l’habitatge en 
cas que sobrevingui l’incendi i no hi hagi temps de desplaçar-se a un lloc més segur) si fos necessari.

Els principals elements de risc a ser considerats per a l’avaluació de la vulnerabilitat són:

Teulada: Es tracta d’un dels elements més vulnerables de la casa ja que intercepta les xàldigues 
emeses per l’incendi forestal, que poden encendre per exemple la resta de pinassa o fulles seques 
acumulades a la teulada i facilitar que el foc propagui cap a l’interior del llosat i l’habitatge. Usar 
materials poc inflamables (teules, lloses o xapes metàl·liques entre d’altres), que aquestes estiguin 
perfectament encaixades i evitar les acumulacions de vegetació seca (també en els canalons 
d’acumulació d’aigua) en redueix la vulnerabilitat. 

Parets exteriors: El material de revestiment de les parets és també un element vulnerable. De 
forma anàloga a la teulada, caldria utilitzar materials poc combustibles (totxanes, formigó, pedra...) 
davant d’altres que sí ho són, com la fusta o els plàstics.

Obertures (finestres): Normalment les finestres són un element molt vulnerable al pas d’un foc 
d’alta intensitat ja que el vidre és un material mal conductor de la calor i amb augments bruscs de 
temperatura fàcilment es trenca, generant una obertura directa cap a l’interior de l’habitatge (tant 
per a les flames, les xàldigues i el fum). Caldrà tenir en compte que les corrents d’aire facilitaran la 
propagació de l’incendi dins l’habitatge. Es recomana prioritzar l’ús de finestres amb doble o triple 
vidre. En tots els casos, caldria  protegir les finestres amb la instal·lació de persianes o porticons en 
base a materials poc inflamables i evitar aquells altament combustibles, doncs en cas d’encendre’s 
representarien una sobre càrrega de calor per la resistència de la finestra. 

Xemeneies: Les xemeneies poden facilitar l’entrada a l’interior de l’habitatge de les xàldigues 
però sobretot  poden ser un focus de generació d’incendis de l’interior a l’exterior (a causa d’una 
xàldiga). En aquest sentit es recomana netejar periòdicament el sutge de la xemeneia i instal·lar un 
mataguspires al final de la mateixa. Aquest element de seguretat deté o minva la velocitat de les 
partícules que surten a alta velocitat per la xemeneia evitant que puguin caure a la teulada o al jardí 
i provocar l’inici d’un incendi. 

Material combustible circumdant: Independentment dels elements constructius vulnerables, 
dins la zona en contacte directe amb l’habitatge cal analitzar també la presència i distribució 
dels materials combustibles. La combustió d’aquests materials podria facilitar i amplificar 
la transferència del foc exterior cap a l’interior, raó per la qual es recomana que cap tipus 
d’element combustible (pila de llenya, garrafes de gasolina, plàstics diversos, etc.) s’emplacin a 
les immediacions d’algun element constructiu vulnerable, amb especial atenció a les obertures 
com finestres i portes.
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Vegetació: La distribució i tipus de vegetació és un dels aspectes més importants a tenir en 
compte, ja que actua de forma anàloga als materials combustibles, facilitant la transferència 
del foc fins a l’habitatge. Es recomana que a les immediacions de l’estructura s’eviti la presència 
de vegetació i s’estableixi una distància entre les capçades dels arbres i l’habitatge. En el cas de 
voler disposar d’algun matoll puntual, parterre vegetal i/o tanques vegetals, serà recomanable 
prioritzar aquelles espècies amb alta dificultat per a inflamar-se i amb alt contingut d’aigua 
(plantes grasses i gespes verdes o heures per exemple) davant espècies molt combustibles 
(romaní, lavanda, o xiprers i tuies en el cas de les tanques vegetals.) En aquest sentit existeixen 
diverses guies especialitzades en “piro-jardineria” (jardineria compatible amb el risc d’incendi) 
que analitzen i classifiquen les espècies vegetals més recomanables així com la seva distribució 
en el disseny del jardí. 

Exemples de guies amb recomanacions sobre els elements del jardí per a la prevenció d’incendis a França (esquerra) 
i als EUA (dreta). Fonts: http://www.irstea.fr/sites/default/files/ckfinder/userfiles/files/feu-interfaces_int.pdf; http://
www.unce.unr.edu/publications/files/nr/2007/eb0701.pdf

2.2.2.3. Principals elements vulnerables fora de l’àrea de defensa

Normalment aquestes àrees corresponen a zones no enjardinades i per tant la vegetació 
present respon a estructures pròpies de boscos o matollars. Les accions i mesures 
preventives a implementar aniran encaminades a disminuir la capacitat de l’incendi de 
propagar-se per les capçades dels arbres (situació que propicia la generació de grans 
flamarades i emissió de xàldigues). Així doncs s’avaluarà la quantitat i distribució de la 
vegetació present (arbòria i arbustiva) i se’n reduirà la quantitat fins als llindars adients. 
Una mesura estàndard correspon a distanciar els arbres entre si, evitant el contacte entre 
les capçades i eliminant el sotabosc que podria facilitar la propagació del foc sota l’arbrat. 
També s’aconsella fomentar espècies arbòries amb menor grau d’inflamabilitat com els 
fruiters, l’olivera, el clop, el roure o la surera, respecte a espècies resinoses com el cas dels 
pins que, tot i tenir menys poder calòric s’encenen més fàcilment.

Resulta molt important considerar el grau de pendent en que es troba la zona de defensa, ja 
que aquest incideix directament en el comportament del foc i la seva capacitat de propagació. 
El foc propagarà molt més de pressa en vessants amunt i a major grau d’inclinació, que en 
zones planes o vessant avall, per exemple. Quan l’àrea de defensa es troba en una zona 
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planera, en termes generals s’aconsella distanciar els arbres uns 6m. En situacions de 
pendent  aquesta distància entre arbres haurà d’augmentar, així com disminuir tant mateix 
la concentració del matollar.

Xemeneia
Es recomana netejar periòdicament 
el sutge de la xemeneia i instal·lar 
un mataguspires al final de la 

mateixa. 

Obertures (finestres)
Es recomana usar doble 
vidre i acompanyats de 
persianes de material 

poc inflamable.

Teulada
Es recomana l’ús de materials 
constructius gens o poc inflamables 
(teules, xapes metàl·liques, etc.) i 
mantenir neta tant la teulada com 
els canalons d’evacuació d’aigües. 

Parets exteriors
Es recomana utilitzar materials no 
combustibles (totxanes, formigó, 
pedra, etc.) o en cas d’utilitzar 
fusta, fer-hi tractaments ignífugs.

Vegetació exterior
Es recomana reduir la densitat de 
la vegetació  tenint en compte el 

grau de pendent del terreny. 

 Elements del jardí
Es recomana evitar el contacte 
directa de la vegetació amb  
l’habitatge i reduir-ne la densitat 
(espaiant els arbres i reduint el 
sotabosc) al voltant d’una zona 
perifèrica d’entre 25-50m. No 
acumular material inflamable a 
les immediacions de la vivenda 
i especialment sota de les 

obertures.

Resum d’actuacions preventives del risc d’incendis forestals en la vivenda i les seves immediacions.
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3. Eines d’avaluació de la vulnerabilitat al risc d’incendi 
forestal en zones d’interfase urbana-forestal

En el marc del projecte “Comunicació eficient del risc d’incendi forestal” (eFIRECOM), s’han 
desenvolupat dues eines per l’avaluació i informació del risc d’incendi forestal a nivell de 
municipi i a nivell d’habitatge per un cas pilot a França i que poden ser d’aplicació dins l’àmbit 
geogràfic del Mediterrani. 

Aquestes guies pretenen millorar la comprensió del risc d’incendi en la interfase urbana-forestal 
d’aquelles comunitats exposades, i fomentar la presa de consciència i el grau d’autoprotecció 
dels seus usuaris. En aquest sentit es presenten dues tipologies específiques d’eines segons 
l’àmbit territorial en que es centra l’anàlisi de vulnerabilitat; un document informatiu sobre 
el risc d’incendi a nivell municipal i una guia per a l’avaluació de la vulnerabilitat a nivell 
d’habitatge. El primer document va destinat als gestors municipals encarregats de la prevenció 
del risc incendis forestals, mentre que el segon es dirigeix als residents de les zones d’interfase 
urbana-forestal. Ambdues s’han dissenyat tenint en compte la diversitat i particularitats de 
cada regió mediterrània, raó per la qual a continuació es presenta un model estàndard i genèric 
de cadascuna en format editable (indesign), oferint la possibilitat de personalitzar i adaptar el 
contingut específic de cada context. 

A continuació es resumeix l’estructura i contingut principal de les eines i es detalla la seva 
disponibilitat.

Les dues eines que han estat adaptades pel cas particular del Sud de França porten per títol “Le 
riques d’incendi dans la commune; Recommendations & points clés à destination des services 
techniques municipaux” i “J’habite dans un massif forestier ou à proximité : Ma maison est-elle 
vulnérable en cas de feu de forêt ?”, i estan disponibles a http://efirecom. ctfc.cat/?page_id=515 
i http://efirecom.ctfc.cat/?page_id=518 respectivament.
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3.1. Exemple de document informatiu del risc d’incendi forestal per 
als tècnics municipals

El document vol ser una eina al servei dels tècnics municipals 
per a la prevenció del risc d’incendi forestal.

Els principals aspectes que s’analitzen són: l’avaluació del risc 
d’incendi forestal existent al territori, la normativa vigent en  
matèria de prevenció i protecció d’incendis forestals tant pels 
ens supramunicipals com municipals i finalment, la identificació 
dels principals elements que influeixen en la reducció de la 
vulnerabilitat de les comunitats presents al municipi.

El document s’estructura en 3 apartats principals, el primer 
exposa breument la problemàtica o incidència dels incendis 
forestals al territori, els principals elements que intervenen en 

la definició del risc i l’anàlisi d’aquest a nivell territorial (escala municipal o superior), així com un 
resum de vocabulari específic comú i les principals estadístiques d’incendis de la regió. 

El segon apartat, recull i sintetitza la principal 
normativa (municipal i supramunicipal) vigent 
en matèria de prevenció i extinció d’incendis 
forestals, així com les principals figures 
de protecció, planificació i gestió del risc 
d’incendi forestal aplicables al territori que 
calen ser considerades (plans de prevenció i 
d’emergència per risc d’incendi, pla d’Actuació 
Municipal, etc.). 

El darrer bloc temàtic va orientat en el diagnòstic i reducció d’una 
part de la vulnerabilitat de les comunitats residents en zona 
de interfase urbana-forestal, mitjançant consells pràctics per 
informar i fomentar l’aplicació de mesures preventives d’obligat 
compliment així com accions recomanades des de l’àmbit de 
l’autoprotecció individual. Finalment, s’inclouen un seguit de 
recomanacions per millorar i fomentar les accions d’informació i 
sensibilització del risc d’incendis. 

En el marc del projecte eFIRECOM s’ha desenvolupat una matriu estàndard editable del document 
que pot ser descarregada a la següent direcció web: http://efirecom.ctfc.cat/?page_id=515 

Exemples de disposicions legals de prevenció d’incendis 
aplicables a França.

Exemple de figures i mesures  destinades a reduir la vulnerabilitat social al risc    
d’incendi aplicables a França.

Portada del document informatiu 
del risc d’incendi forestal per als 
tècnics municipals de França.
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3.2. Exemple de guia d’avaluació de la vulnerabilitat de l’habitatge al 
risc d’incendi forestal per als residents en zona d’interfase urbana-
forestal

En aquest cas, la guia d’avaluació del risc d’incendi forestal 
desenvolupada va dirigida als residents de la interfase 
urbana-forestal del municipi. De la mateixa manera que en el 
cas anterior, es recomana realitzar els ajustos necessaris de 
contingut per tal de poder ser aplicada a nivell d’usuari segons 
cada context.

La guia consta de 3 apartats, en primer lloc es contextualitza a 
nivell general la incidència del risc d’incendi forestal al territori, 
destacant les principals estadístiques d’incendis pròpies de la 
regió per tal de donar a conèixer la situació. Aquestes dades 
van acompanyades de casos concrets d’incendis rellevants 
succeïts al territori, mitjançant fotografies i una breu explicació 
dels mateixos. 

El segon apartat, comprèn la proposta metodològica d’avaluació de la  vulnerabilitat de l’habitatge 
al risc d’incendis forestals. Aquesta metodologia està basada en un sistema de puntuació en 
base a diferents situacions associades a diversos graus de vulnerabilitat, on cal identificar i 
associar la situació real avaluada a un dels casos més similars proposats i anar sumant les 
puntuacions obtingudes. La ponderació de cada factor d’avaluació ha d’estar formulada i 
validada per tècnics amb amplis coneixements en matèria de prevenció d’incendis forestals. 

Finalment en la darrera secció, es valora el resultat final del grau de vulnerabilitat que ha resultat 
de la suma de totes les valoracions intermèdies. El resultat obtingut quedarà inclòs dins algun 
rang de la classificació de la vulnerabilitat proposada oferint per a cada nivell una recomanació 
proporcionada a fi de millorar la situació actual.

Exemple d’alguns dels ítems de risc avaluats en la guia adaptada al context Francès (esquerra) i del grau de protecció 
obtingut al final de la avaluació, associat a una recomanació genèrica per a millorar el resultat (dreta).

En el marc del projecte eFIRECOM s’ha desenvolupat una matriu estàndard editable del document 
que pot ser descarregada a la següent direcció web: http://efirecom.ctfc.cat/?page_id=518

Portada de la guia d’avaluació de la 
vulnerabilitat del habitatge al risc 
d’incendis forestal per als residents 
de la interfase urbana- forestal per al 
context Francès.
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4. Annexes

4.1. Imatges de la matriu estàndard editable “El risc d’incendi 
forestal al meu municipi” 
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4.2. Imatges de la matriu estàndard editable “Visc en una zona 
forestal o a les seves proximitats. És el meu habitatge vulnerable 
davant un incendi forestal?”
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