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Superfície forestal afectada pels 
incendis de 1994 i 2005 

Municipi Superfície total (ha) % 
Castellbisbal 1.157,25 61,1 

Abrera 261,88 13,8 
Ullastrell 247,57 13,1 

Rubí 228,22 12,0 
TOTAL 1.894,92 100 

 



Superfície afectada pels incendis 
de 1994 i 2005



Tipologies de vegetació de la zona afectada 



Pi blanc, densitat molt excessiva



Pi blanc, densitat excessiva



Pi blanc, densitat adequada



Alzina i roure, densitat adequada



Densitat insuficient



Estat actual de la regeneració

Tipus de vegetació Superfície (ha) % 
Zones amb regeneració molt excessiva de pi blanc, amb alzina i altres 
planifolis (>20.000 peus/ha) 364,55 34,6 

Zones amb regeneració excessiva de pi blanc, amb alzina i altres 
planifolis (de 2.000 a 20.000 peus/ha) 171,11 16,3 

Zones amb regeneració de pi blanc amb densitat adequada (de 500 a 
2.000 peus/ha) 66,32 6,3 

Zones amb regeneració d’alzina i altres planifolis amb densitat 
adequada  (de 500 a 1500 peus/ha) 99,86 9,5 

Zones amb regeneració insuficient (<500 peus/ha) 350,57 33,3 
TOTAL 1.052,41 100,0 
 



Tipologies de vegetació de la zona afectada 



Actuació prioritària

Tipologia Descripció Superfície (ha) % 

1 Regenerat de pi blanc amb una densitat superior a 20.000 peus/ha, amb 
presència d’alzina i altres planifolis. Alçada del regenerat entre 2 i 6 m. 364,55 68,1 

2 Regenerat de pi blanc amb una densitat d’entre 2.000 i 20.000 peus/ha, amb 
presència d’alzina i altres planifolis. Alçada del regenerat entre 2 i 6 m. 171,11 31,9 

 TOTAL 535,66 100,0 
 





Descripció dels treballs
Distància entre pins seleccionats de 3 x 3 m = 1.100 peus/ha

Els pins seleccionats seran els de major qualitat, 

Els talls es realitzaran sota la primera branca, arran de terra i hauran de ser nets i plans.

Els arbres seleccionats de més de 0,5 m s'esporgaran fins a l'alçada de l'espatlla, en cap cas més 
de 1/3 de la totalitat de l'arbre.

Les restes de tallada i esporga es deixaran in situ, trossejades en parts d'aproximadament 1 m de 
longitud, i evitant que caiguin o quedin en camins, camps o filats elèctrics.

No es deixaran restes fins a 2 m a les vores dels camins

Deixar-les repartides homogèniament i ben assentades al terreny. 



Descripció dels treballs
En cap cas les restes acumulades a terra podran superar una alçada de 0,5 m.

Només es realitzaran estassades puntuals d’espècies arbustives que suposin alguna dificultat per 
a l’execució de les feines de tallada o per al desenvolupament del regenerat.

En zones on es trobin altres espècies barrejades amb el pi blanc, la direcció d’obra indicarà
quina/es és/són l’/les espècie/s prioritària/es.

Es tallaran tots els arbres que estiguin dins de la secció de servei dels camins (entenent per secció
de servei una amplada d’1,5 metres a banda i banda del camí). Es respectaran els arbres singulars.

A la secció de servei s'eliminaran completament per trituració les restes de tallada i l’estrat 
arbustiu.

Es tallarà la fusta de pi cremada que encara resti en peu.









Altres experiències (1999-2015)



Propietaris 
forestals

Els convenis amb els ajuntaments i 
les associacions de propietaris



1. Fer un grup de propietaris interessats per tirar endavant el projecte (llista)

2. Contractar els serveis d’una gestoria per redactar estatuts i  registrar l’associació

3. Formalitzar el conveni Ajuntaments-DIBA-Associació

4. Seleccionar una enginyeria per portar la gestió d’una associació

5. Establir el programa d’actuacions per a iniciar els treballs del 2016 (50.000 €)

6. Signar els acords propietaris – associació per tenir permís per fer les feines

7. Contractar les feines a empreses forestals

8. Executar les feines (seguiment i certificació)

9. Altres temes que s’encarreguin a l’enginyeria

10. Interessant fer una visita tècnica a zones treballades

Com comencem?



Més de 23.000 ha treballades!



http://www.diba.cat/web/incendis/pdf
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