
 
 

MOCIÓ QUE PRESENTA MOLLET EN COMÚ AL PLE DE 

L’AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS, PER A LA PREVENCIÓ        

D`INCENDIS I DESENVOLUPAMENT DEL MEDI RURAL A 

CATALUNYA  

En el si de la Unió Europea, Espanya és un dels països que es veu més 

afectat pels incendis forestals. Segons dades de l’Idescat, el nombre 

d'incendis forestals registrats l’any 2021 a Catalunya van ser 607, dels 

quals 151 van ser intencionats i 255 per negligències. Unes dades que 

l’any 2022 ja han superat. 

En el transcurs de l’any 2022, la quantitat d'hectàrees cremades ja ha 

sobrepassat l'anterior, el que suposa una catàstrofe en termes 

mediambientals, arribant a les 4.000 hectàrees cremades en la primera 

quinzena de la temporada d’alt risc d’incendi forestal. Unes dades que fan 

pensar que aquest any podria ser un any dramàtic pel que fa als incendis 

forestals, tenint en compte que venim d'una important sequera hivernal.  

Una de les conseqüències més visibles dels incendis forestals és la 

destrucció de l'ecosistema i del paisatge. Produeixen greus danys 

ambientals per la destrucció de la coberta forestal, la mort i fugida 

d'animals, la pèrdua del sòl fèrtil, la desaparició d'ecosistemes, augment 

en les emissions de CO₂ a l'atmosfera i desertificació, afavorint l'efecte 

hivernacle i, per tant, accelerant el canvi climàtic. Els incendis forestals 

també tenen impacte des del punt de vista de la salut pública, ja que les 



 
partícules de carbó i les cendres en suspensió tenen un efecte perjudicial 

en la salut de les persones. 

Els incendis forestals poden ser ocasionats per diferents circumstàncies. 

Primer, la incidència del canvi climàtic en el desenvolupament dels 

incendis; segon, l'alta intencionalitat i negligència a l'inici dels focs; tercer, 

fruit d'aquestes dues primeres qüestions, els cada cop més probables 

grans focs forestals, que arrasen grans superfícies, són molt difícils 

d'extingir i de conseqüències catastròfiques; i quart, molt important i 

fonamental, el despoblament rural, que ha portat com a conseqüències la 

reducció dels camps de cultiu i del pasturatge, el cessament de les 

activitats tradicionals de la muntanya i, en definitiva, l'abandonament de 

la massa forestal 

Evitar els incendis forestals ha de ser una prioritat per a les 

administracions públiques per evitar la desaparició de la fauna, la flora i 

desaccelerar el canvi climàtic. 

 

Els experts recomanen que el disseny dels boscos responguin a la 

diversificació del paisatge alternant zones de diferents espècies d'arbres, 

arbustos i territori agrícola per a tractar de generar  

 

millors condicions en els nostres boscos quan hagin incendis forestals i 

preservar d'aquesta manera la seva flora i la seva fauna. Això implica, al 

seu torn, la intervenció de l'administració per a tractar que els continus de 

bosc estiguin en bon estat. En aquest sentit, la ramaderia extensiva i el 



 
sector de l'agricultura és una bona manera de fomentar d'una banda la 

conservació dels boscos alhora que es promou la producció de productes 

de quilòmetre 0. És necessari, per tant, impulsar aquests sectors ja que 

s'han demostrat imprescindibles per a preservar la biodiversitat. 

Per tant, li reclamem al Govern que reorienti la lluita contra els incendis, 

que no només pot estar  basada en la millora gradual dels serveis 

d'extinció. Cal fer una prevenció activa, i per això considerem que s’ha de 

treballar en una triple direcció.  

En primer lloc assumint el lideratge per establir, d'acord amb el món local, 

una taula de treball per a la prevenció dels incendis forestals. Aquesta 

taula de treball ha de contemplar alguns aspectes importants: la prevenció 

des del disseny dels plans de restauració i recuperació de la superfície 

forestal; segon, l'ordenació forestal per fer masses més obertes, evitar la 

proliferació d'espècies piròfites i disminuir-ne la càrrega de foc i la 

continuïtat incontrolada de les masses forestals; i en tercer lloc establir 

programes de sensibilització i plans per evitar l’ús del foc en activitats 

agrícoles, dialogant amb totes les parts afectades.  

És també essencial desenvolupar i implantar criteris fonamentats en el 

millor coneixement científic, per avaluar el risc i les accions correctores 

per prevenir els focs forestals. I concretament l'establiment de directrius i 

criteris bàsics per a la definició i la identificació de les zones d'alt risc, i 

també el disseny de protocols d'avaluació i impactes generats pel foc per a 

cada àrea climàtica, definir els diferents tractaments de regeneració en 

funció dels riscos i disminuir la vulnerabilitat de la massa forestal. I 



 
finalment, impulsar amb caràcter transversal, polítiques de suport i aposta 

per la recuperació del medi rural que ha d'estar viu i ser productiu, perquè  

 

és l'única manera de tenir un medi natural segur i ordenat. Això no és una 

despesa,  és una inversió de vida. Per tot això el grup municipal de Mollet 

en Comú Proposa al ple els següents acords. 

ACORDS: 

PRIMER.- Instar la Generalitat a seguir desenvolupant l’Agenda Rural una 

eina clau per promoure la repoblació de tot el territori de Catalunya 

impulsant mesures i col·laboracions amb el món local que augmentin 

l'equitat, la qualitat dels serveis i la connectivitat interterritorial. 
 
SEGON.- Instar la Generalitat aprofundir especialment en el punt de la 

gestió dels nostres boscos fomentant la cultura forestal i promovent el 

paisatge en mosaic. 

TERCER.-  Instar la Generalitat a augmentar els recursos destinats al sector 

primari i a les dotacions de bombers que lluiten contra els incendis. 

QUART.- Instar la Generalitat a augmentar les campanyes de prevenció 

així com les multes per negligències. 

CINQUÈ.- Instar el govern de l'Estat i a la Generalitat a revisar les sancions 

i penes per delictes relacionats amb els incendis forestals. 

SISÈ.- Donar coneixement d'aquests acords al Departament d’Interior, al 

Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la 

Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya i a 

les entitats municipalistes de Catalunya. 



 
  

 

Mollet a 06 de Juliol del 2022 

 

 

 


