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1. INTRODUCCIÓ
1.1. ANTECEDENTS
Els Plans de Prevenció d’Incendis Forestals (PPIF) són un instrument de planificació i
gestió definits a la Llei forestal que té com a objectius reduir el risc d’incendi i
propagació dels focs i facilitar-ne l’extinció.
Segons la Llei 6/1998, de 30 de març, forestal de Catalunya, Amer està considerat
com a municipi d’alt risc d’incendi forestal i, com a tal, ha de disposar d’un Pla de
Prevenció d’Incendis Forestals del seu àmbit territorial, el qual haurà de ser tramés al
Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca per a la seva aprovació. Aquest Pla
haurà de contenir les mesures orientatives i administratives a prendre i els equips i les
infraestructures a crear per a defensar-se dels incendis forestals i disminuir-ne el risc.
L’Ajuntament d’Amer, promotor del present document, ha estat treballant de forma
continuada per millorar la prevenció d’incendis forestals en el seu terme municipal.
La finalitat no es altre que procurar minimitzar els danys i protegir el seu patrimoni.
Entre les principals tasques que realitzen hi ha el de manteniment de camins,
desbrossades laterals de seguretat d’aquests, redacció de bans, requeriments de
neteja de parcel·les,...
Entre altres mesures complementàries al present PPIF, l’Ajuntament té aprovat el
Plànol de Delimitació i Document d’acompanyament, d’acord el que estableix la Llei
5/2003, de mesures de prevenció d’incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis
de població, les edificacions i instal·lacions situats en terrenys forestals o en els 500 m
que els envolta.

1.2. ÀMBIT TERRITORIAL I VIGÈNCIA.
L’àmbit territorial del Pla és el terme municipal d’Amer amb una extensió de 40,1 km²,
una població de 2260 habitants i localitzat a l’extrem septentrional de la Comarca
de la Selva, als límits amb la Garrotxa i el Gironès.
El termini de vigència del Pla serà de 4 anys (2018-2021), segons data d’aprovació
prevista. Un cop acabat el termini caldrà fer-ne la revisió d’acord amb les actuacions
realitzades, les necessitats del municipi i les recomanacions del Servei de Prevenció
d’Incendis Forestals.

1.3. METODOLOGIA i OBJECTIUS
L’objectiu del present document serà, a partir de la diagnosi actual, de les
actuacions realitzades amb anterioritat i en concordança amb altres plans i
documents aprovats, establir la planificació del conjunt d’actuacions a executar en
el temps per tal de minimitzar el risc d’incendi, limitar els seus efectes i facilitar-ne
l’extinció.
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Aquest Pla s’ha redactat seguint el document “Metodologia per a la redacció de
Plans de Prevenció d’Incendis Forestals” del Servei de Prevenció d’Incendis Forestals
de la Direcció General de Medi Natural.
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2. INFORMACIÓ TERRITORIAL
El coneixement del medi i dels principals factors que influeixen en l’inici d’un incendi
són imprescindibles per tal de poder dur a terme una planificació acurada i real de
les actuacions a executar en l’àmbit d’estudi.

2.1. DADES GENERALS
El municipi està emplaçat al nord de la Comarca de la Selva i és limítrofa amb els
municipis selvatans de Sant Julià del Llor i Bonmatí, la Cellera de Ter i Susqueda, amb
els garrotxins de Sant Aniol de Finestres i les Planes d’Hostoles i amb el del Gironès de
Sant Martí de Llémena.
El terme municipal fa 40.1 km² i és caracteritza per ser muntanyós, al emplaçar-se als
límit nord est de les Guillaries a excepció de la part central per on creua el Riu
Brugent formant un fons de vall obert i planer fins a desembocar al Ter. És
precisament en aquest sector central i més planer on es va desenvolupar el nucli i
cap del municipi, Amer, i per on creua la principal via de comunicació del terme, la
C-63.
Al conjunt del municipi hi ha empadronades 2.260 habitants (INE 2016) que suposen
una densitat de població de 56.3 hab./km². Bàsicament els trobem localitzats al nucli
d’Amer i a la Urbanització Solivent. I, en menor mesura, a les zones planeres o
pròximes a la C-63 del conjunt de veïnats del municipi. El municipi es subdivideix
amb els veïnats de Santa Brígida, la Jonquera, del Colomer, de Lloret Salvatge, del
Mont, de Palou, de Sant Genís Sacosta i de Sant Climent d’Amer.
La C-63 travessa el terme municipal de sud a nord oest tot creuant-se amb el Riu
Brugent i afluents. Amb un traçat gairebé paral·lel a la carretera hi trobem la via
Verda del Carrilet la qual aprofita el traçat de l’antic carrilet que unia Girona i Olot.
Des d’Amer, a través de la carretera GI-7525 és dona accés al nucli de Sant Martí
Sacalm cap del municipi de Susqueda.

Distribució de la població d’Amer
NUCLI DE POBLACIÓ / VEÏNAT / URBANITZACIÓ

POBLACIÓ

AMER

1912

URB. SOLIVENT

177

VEÏNAT COSTA DE SANTA BRÍGIDA

57

VEÏNAT LLORET SALVATGE

4

VEÏNAT DE PALOU

31

VEÏNAT DE SANT CLIMENT D’AMER

41

VEÏNAT DE SANT GENÍS SACOSTA

0

VEÏNAT DEL COLOMER

4

VEÏNAT DE LA JONQUERA

20

VEÏNAT DEL MÓNT

14

Font: Instituto Nacional de Estadística (2016)
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Mapa 1. Localització i topografia del municipi d’Amer

Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia de ICGC

Dins el terme municipal hi trobem diferències altitudinals rellevants entre els dos
extrems i el centre del terme. A la part oest hi ha el pic de Sant Bernat de 771 m i a
l’est destaca per la seva representativitat la muntanya i ermita de Santa Brígida de
440 m mentre que el nucli d’Amer està a uns 190 m respecte el nivell del mar. És
degut a l’orografia del municipi que bona part de la massa forestal s’emplaci en els
sectors muntanyencs i a les zones més planeres hi localitzem els conreus que
s’alternen amb vies de comunicació, assentaments, masies i els nombrosos torrents i
rierols que conflueixen al Riu Brugent.
La indústria és el sector econòmic predominant del terme seguit a molta distància
del sector serveis. Durant aquests anys de crisi econòmica el sector de la construcció
ha patit un retrocés important mentre que l’agricultura i la ramaderia tenen un pes
gairebé testimonial.
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2.1.1. DADES HISTÒRIQUES INCENDIS FORESTALS
El Servei de Prevenció d’incendis Forestals ha facilitat les dades històriques dels
incendis forestals del municipi en el període 1988 - 2016. Aquesta informació inclou
dade sobre la causa, les hectàrees, indret,... La relació d’incendis ocorreguts a Amer
en aquest període de temps és el següent:

CODI

DATA

PARATGE

CAUSA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

01/03/1988
06/07/1991
15/01/1994
02/07/1995
25/05/1996
04/03/1997
04/05/1997
10/02/1998
14/03/1998
02/07/1998
07/07/1999
25/08/1999
22/08/2000
30/06/2001
10/03/2007
07/02/2012
10/03/2013
12/11/2013
22/03/2014

COSTAT DEL POBLE
ABOCADOR
PLA DE LES BRUGUES
LLORET SALVATGE
FONT FÀBREGA
EL CASOT
LA FONTER
MAS PALOU
LES MAIOLES
LA BOADA
LA FONTER
LA GALIANA
PRESA DEL PASTERA
CRTA. PANTÀ DE SUSQUEDA
PLA DE SANT CORNE
CAMÍ DE SANT MARTÍ
LES MAIOLES
COSTA DE SANTA BRÍGIDA
CAN PUIG

DESCONEGUT
NEGLIGÈNCIA
NEGLIGÈNCIA
NEGLIGÈNCIA
NEGLIGÈNCIA
NEGLIGÈNCIA
NEGLIGÈNCIA
NEGLIGÈNCIA
NEGLIGÈNCIA
NEGLIGÈNCIA
NEGLIGÈNCIA
INTENCIONAT
NEGLIGÈNCIA
NEGLIGÈNCIA
NEGLIGÈNCIA
NEGLIGÈNCIA
NEGLIGÈNCIA
NEGLIGÈNCIA
NATURALS

TIPUS FOC
DE MATOLL
DE MATOLL
DE SUBSÒL
DE MATOLL
DE MATOLL
DE MATOLL
DE MATOLL
DE MATOLL
DE MATOLL
DE MATOLL
DE MATOLL
DE MATOLL
DE MATOLL
DE MATOLL
DE MATOLL
DE MATOLL
DE MATOLL
DE MATOLL
DE MATOLL
TOTAL

SUPERF
(Ha)
0.3
0.08
1.2
0.01
0.06
0.06
0.006
0.5
1
0.2
0.03
0.04
0.03
0.01
0.96
0.004
0.03
0.1
0.004
4,6 hac

Font: Servei Prevenció Incendis Forestals (Generalitat de Catalunya 2017)

Les dades ens mostren que dins el terme municipal d’Amer no s’han produït grans
incendis forestals ni s’ha vist afectat per cap incendi forestal iniciat en un municipi veí.
Durant aquest darrers 28 anys s’han produït un total de 19 incendis amb una
afectació inferior a les 5 ha. Majoritàriament s’han produït en els mesos d’estiu però
també se’n han produït a la primavera i en mesos més atípics com gener o
novembre. Dels 19 incendis. 16 han estat deguts a negligències, 1 a causes naturals,
1 intencionat i el restant a causes desconegudes. Val la pena mencionar que
únicament un dels 19 s’hagi produït de forma intencionada.
La seva distribució dins el terme municipal és molt heterogènia però sol estar
relacionada amb els espais de més freqüentació com masies i habitatges, vies de
comunicació o espais populars i coneguts. Pocs són els incendis que s’han produït
en llocs aïllats o de difícil accessibilitat.
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Mapa de localització dels incendis en el terme municipal

Font: Elaboració pròpia a partir de cartografia ICGC i dades del Servei de Prevenció d’Incendis

La poca superfície afectada per incendis forestals els últims anys ens indica per una
banda la bona i ràpida intervenció del equips d’extinció. Però per l’altre banda, que
el municipi té boscos cada cop més madurs, densos i carregats de sotabosc degut
a la manca de treballs silvícoles augmentant així la perillositat.
2.1.2. CONCEPTES GENERALS DELS INCENDIS FORESTALS
CAUSES
Un incendi forestal és la propagació d’un foc sense control a través d’una superfície
forestal ja sigui arbrada o no. El foc és un fenomen que es produeix quan s’aplica
calor a un cos combustible en presència d’aire.
Un incendi forestal pot ser produït per un origen natural o per un origen antròpic. Així
trobem que les principals causes d’inici d’un foc siguin:
• Causes naturals (llamps, irradiació,...)
• Negligències i causes accidentals (treballs agrícoles o forestals, ús de
maquinària o motor, fogueres o espurnes de llars,...)
• Intencionats
• Causa desconeguda
• Incendi reproduït
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TIPOLOGIA
Podem trobar 3 grans tipologies d’incendis forestals:
• Foc de superfície: Són aquells que es propaguen cremant l’estat herbaci i el
matollar. Són els més freqüents i els inicials que passen a ser dels altres tipus.
• Foc de capçades: Cremen la part alta dels arbres i avancen mol més de
pressa que l’anterior, ja que amb l’altura s’incrementa la velocitat del vent.
• Foc de subsòl: Es propaguen sota de la superfície i cremen matèria orgànica
seca, arrels o torba. El seu desplaçament és més lent, molt perillosos si no es
detecten a temps i poden durar més que els anteriors.
FASES D’UN INCENDI FORESTAL
Les fases d’un incendi forestal des de que s’inicia fins que s’extingeix són:
• Ignició: Fase inicial del procés de combustió deguda als efectes de l’energia
d’activació
• Creixement: El foc avança lentament però va alliberant energia que serveix per
escalfar el combustible circumdant afavorint d’aquesta manera el
desenvolupament del incendi
• Desenvolupament: Es formen corrents convectius i el foc avança
incontroladament incrementant de forma progressiva al seu perímetre.
• Apagament: La combustió entra en rescissió, disminuint la seva intensitat. Els
fronts del foc són controlats i el perímetre del incendi deixa de créixer
• Extinció: Deixen de produir-se gasos de combustió. La temperatura del material
que ha entrat en combustió baixa progressivament fins a la temperatura
ambient.
PROPAGACIÓ
Els factors que més influeixen en la propagació d’un incendi forestal són l’estat i tipus
de vegetació, la topografia del terreny i els factors climàtics: vent, humitat i
temperatura.
• Influència de la vegetació: La propagació d’un incendi forestal depèn del
contingut d’humitat del combustible vegetal i de la seva estructura. Així doncs,
com els combustibles vegetals es comporten de diferent forma davant el foc,
la composició i estructura vegetal d’un forest, influirà positivament o
negativament.
• Influència de la topografia: Quan un incendi es desplaça vessant amunt, el
pendent ascendent afavoreix l’avanç del foc augmentant la velocitat de
propagació d’un incendi. Altrament, si un incendi es desplaça vessant avall, el
pendent descendent frena la seva velocitat.
•

Influència de la meteorologia: La direcció i velocitat del vent influeixen en la
propagació d’un incendi, fent que vagi mol més ràpid si el vent és a favor o
frenar-lo si va en contra direcció. La probabilitat de propagació augmenta
amb les altes temperatures i el dèficit hídric motiu pel qual els estius són les
èpoques amb major perill i quan se’n produeixen més.
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PROHIBICIÓ DE FER FOC
La prohibició de fer foc en terrenys forestals s’estableix entre el 15 de març al 15
d’octubre per tal de prevenir els incendis forestals. Aquesta prohibició està recollida
en el Decret 64/1995, que regula que en els terrenys forestals, estiguin o no poblats
d’espècies arbòries, i en la franja de 500 m que els envolta no es pot encendre foc
sigui quina sigui la finalitat.

2.2. OROGRAFIA i HIDROLOGIA
El nucli d’Amer el trobem emplaçat al fonts de vall format pels últims contraforts de
les Guilleries, els vessants orientals del pla de Sant Martí Sacalm, per una banda i, per
les serres que separen la vall d’Amer de la del Llémena per l’altre. En el primer hi
destaquen el Serrat dels Crous, el Serrat de Folguerons i el Serrat de les Saleres Velles.
En el segon, hi destaca el Serrat d’Oliveres, la Costa de Santa Brígida, la Cinglera de
Sant Roc i el Serrat del Joncar. Entre els cims més rellevants hi trobem el Puig Bernat
de 771 m al sector oest, i el Puig Serrador de 483 m, Santa Brígida de 440 m, el Pic
dels Tres Rocs de 497 m i el Puigdalí de 492 m.
La presència del conjunt de serres separades pel recorregut del Brugent produeixen
pendents decreixents fins arribar a la zona planera i més antropitzada tot propiciant
la presència de moltes zones amb un pendent superior al 20 %. Recordem que les
pendents poden incrementar la propagació d’un incendi i condicionar l’accessibilitat
dels mitjans d’extinció.
Mapa de pendents del municipi

Elaboració pròpia a partir de les bases topogràfiques i del MDE 5x5 del ICGC
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Les vessants del contraforts de les Guilleries que llinden amb Susqueda i on les
pendents són més accentuades són principalment d’orientació nord i est i, per tant,
són més ombrívoles, exceptuant les vessants de Lloret Salvatge que tenen una
elevada irradiació. Per altre part, el conjunt de serres i forests de l’est del municipi
tenen una major irradiació i exposició solar en general al tenir orientacions de solell o
sud. Finalment, destacar que als límits amb Sant Julià del Llor i Bonmatí, en el Veïnat
de Sant Climent d’Amer, és on el pendent és menor, les ondulacions més suaus i on
s’hi combinen àmpliament diferents graus d’exposició.
La hidrologia està directament relacionada amb l’orografia i ens permet realitzar una
radiografia de les carenes i orientacions del municipi a través de les conques i
subconques que se’n deriven.
La totalitat del municipi forma part de la conca del Riu Ter el qual transcorre pel límit
sud del municipi fent de límit administratiu amb la Cellera de Ter. És justament en
aquest punt, aigües avall de la Presa de Susqueda i entre termes municipals, on hi
trobem els embassaments del Pasteral I i II. La part nord i central del terme forma part
de la subconca del Riu Brugent mentre que el sector de Lloret Salvatge i el sector sud
est al límit amb Sant Julià del Llor i Bonmatí aboquen directament al Ter.
El Riu Brugent creua el terme municipal de nord a sud tot passant pel fons de la vall
d’Amer i recollint les aigües dels nombrosos torrents i rieres que neixen a les vessants
immediates. Entre d’altres destaquen el Torrent de Can Catau, el de Can Colomer, el
de Roca Salva, el dels Terrats o el Torrent de la Blanquera. Entre cursos d’aigua que
aboquen directament al Ter trobem la Riera de Sant Climent, el Torrent de Rajolet o el
de Terrats.
Mapa hidrològic del municipi

Elaboració pròpia a partir de les bases del ICGC
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2.3. INVENTARI D’ELEMENTS DE RISC
En el territori es poden identificar elements, fenòmens i activitats, la majoria
relacionats amb l’acció humana, que per les seves característiques tenen una
probabilitat alta de ser la font o el causant d’un incendi forestal.
La majoria d’elements són fàcilment localitzables en el territori i és possible acotar-los
i realitzar mesures de prevenció. Aquest seria el cas per exemple de les línees
elèctriques, abocadors o certes activitats i assentaments. Però en d’altres els
elements de risc estan relacionats amb la freqüentació, amb pràctiques
agroforestals, d’oci o lleure i la seva delimitació és molt variable i en molts casos
difícil.

2.3.1. POBLAMENT I ACTIVITATS ANTRÒPIQUES
Des del nucli de població, a les urbanitzacions, la zona industrial, les masies i granges
o les activitats en disseminat són punts susceptibles de produir-se un incendi per
accident, intencionat o negligència. Sens dubte la presència humana i/o els treballs
que s’hi poden desenvolupar els fan ser considerats com a espais de risc. Les
casuístiques per les quals es pot produir un incendi són moltes però les més freqüents
solen ser els treballs agrícoles i forestals, l’ús de maquinària i motors així com espurnes
o incendis en habitatges o activitats.
En el cas del municipi d’Amer existeixen 2 urbanitzacions, Solivent i la Colònia de la
Hidroelèctrica, el nucli urbà i el polígon industrial, envoltats en bona part de massa
forestal.
En el sòl no urbà o disseminats trobem diferents escenaris i situacions de risc de
causar un incendi forestal depenen de la seva localització, ús i accessibilitat. De fet,
en el conjunt del terme municipal hi ha un elevat nombre de masies o habitatges,
granges i instal·lacions o activitats. Entre les instal·lacions i activitats n’hi ha que per la
seva tipologia d’activitat o per la freqüentació que generen són més susceptibles de
genera un incendi de forma accidental com les granges, les activitats extractives o
les serradores. La neteja del seu entorn amb la franja de prevenció de 25 m (Llei
5/2003) serà útil per evitar la propagació d’un incendi iniciat a la mateixa edificació i
al mateix temps per protegir-les d’un foc. (veure apartat 2.7.1. per veure el llistat
complert).
Finalment, dins el terme d’Amer no és té coneixement de punts d’abocament
incontrolats que puguin ser problemàtics des del punt de vista del risc d’incendi
forestal.

2.3.2. INFRAESTRUCTURES LÍNEALS
XARXA VIÀRIA
Al llarg de les principals vies de comunicació del terme i depenen de la seva
freqüentació augmentarà o no el risc d’incendi. Els incendis relacionats amb
carreteres solen ser per negligència, bàsicament cigarretes i per accidents varis, tot i
que per la seva accessibilitat solen ser punts on es generen incendis intencionats.
10
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Podem destacar amb un major risc la C-63, principal via de comunicació del
municipi, pel volum de trànsit i per estar envoltada aleatòriament per massa forestal i
conreus. També són destacables la carretera del pantà de Susqueda per la seva
freqüentació, així com els antecedents de punt d’iniciació d’incendis, la carretera de
Sant Martí Sacalm (GI-7525) i la carretera asfaltada de Sant Climent d’Amer.
A més dels camins asfaltats mencionats anteriorment també s’ha de tenir en
consideració el conjunt de camins i pistes forestals que vertebren el terme municipal
d’Amer, tot donant accés al conjunt de veïnats i a les seves masies, habitatges i
instal·lacions en disseminat (veure apartat 2.6 per a més informació sobre els
camins).
Entre els punts del municipi amb major freqüentació destaca l’ermita de Santa
Brígida i el seu camí d’accés. És un indret sovintejat per veïns, excursionistes i on s’hi
fan activitats com el parapent així com un aplec anual. També són destacables per
la seva concurrència de gent la Via Verda del Carrilet Olot – Girona i la Font Picant. És
precisament als voltants de la Font Picant i als entorns de Santa Brígida on
històricament ja s’han iniciat alguns incendis forestals.
INFRAESTRUCTURES ELÈCTRIQUES
Dins el terme municipal d’Amer no hi transcorre cap línea d’alta tensió i, únicament,
una de mitja tensió de 125 kV amb ramificacions. Es tracta d’una línea amb origen a
la subestació elèctrica del Pasteral que s’endinsa dins el terme municipal seguint en
bona part el traçat de la C-63 fins arribar al nucli urbà d’Amer. És aèria en els trams
no urbans, alternant zones forestals amb conreus, i parcialment soterrada en el nucli i
el polígon. A partir d’aquesta línea en surt dues derivacions rellevants, una que dóna
servei als disseminats de l’est del terme i una altre que connecta amb el nucli de
Sant Esteve de Llémena. Aquesta línea és també una reserva i suport a la línea que
alimenta Les Planes d’Hostoles.
De la línea de 125 kV també en sorgeixen petites ramificacions cap als
transformadors els quals, un cop reduïts els kV, l’energia es traslladada als habitatges i
activitats per línees de baixa tensió majoritàriament aèries. En total dins el sòl del
municipi d’Amer hi ha comptabilitzats 13 transformadors:

CODI

NOM

X

Y

MASSA
FORESTAL

1

Interior Serradora Domenech SL

466667

4651944

NO

2

Interior HIPRA (C/Borrell)

466323

4652219

NO

3

Interior Antiga Pedrera d'Amer

467084

4651555

NO

4

Interior HIPRA (c/Santa Brígida)

466690

4651438

NO

5

Urb. Solivent

467597

4651283

SI

6

Rambla Catalunya

467254

4651080

NO

7

C/ Jacint Verdaguer

467096

4650994

NO

8

Pg. del Firal amb C/Montse

466882

4651010

NO

9

Pavelló municipal

466651

4651104

NO

10

C/ Alcalde Domènech

467322

4650745

NO

11
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11

C/ dels Tres Rocs

467390

4650522

NO

12

Camí de Sant Climent

467379

4650257

SI

13

Camí de la Granja Aulina

467368

4649509

SI

Font: Base topogràfica 1:1000 ICGC

2.4. VEGETACIÓ, MODELS DE COMBUSTIBLE I INFLAMABILITAT
Els usos del sòl i la vegetació intervenen directament en el perill d’un foc segons la
seva capacitat d’ignició o inflamabilitat i en el comportament d’un incendi segons la
seva combustibilitat. La seva influència dependrà del tipus de vegetació, el seu
recobriment i distribució.
2.4.1. VEGETACIÓ
Amb la finalitat d’analitzar la vegetació, els usos del sòl i la seva distribució en el
municipi s’ha utilitzat la cartografia més recent del Mapa de Cobertes del Sòl de
Catalunya (versió 4 any 2009) a escala 1:5.000 elaborada pel Centre de Recerca i
Aplicacions Forestals (CREAF). Tot i que els descriurem per grans grups segons
l’espècie dominant la majoria de comunitats aquí descrites estan formades per
boscos mixtes on la combinació més freqüent és entre pins, alzines i suros.
La massa forestal, incloent-hi les plantacions d’arbres i el bosc de ribera, són les
cobertes del sòl més representatives superant el 80% de recobriment del terme
municipal. La massa forestal del municipi és diversa i està clarament dominada per
alzinars i suredes (43%) a les zones més assolellades de Lloret Salvatge i de les serres
que llinden amb la Vall del Llémena. A força distància però essent un 22% del sòl
municipal hi trobem boscos caducifolis variats (fagedes, rouredes, castanyedes,...)
localitzades en bona part a les serres que limiten amb Susqueda, terrenys més
baguenys. Les pinedes amb un 8,8% del recobriment del terme municipal tenen una
distribució més heterogènia i principalment als sectors amb pendents menys
pronunciats als límits amb Bonmatí. De forma quasi testimonial trobem les
plantacions d’arbres (eucaliptus, plàtans i pollancres) representant un 4,9% i de forma
més residual trobem el bosc de ribera amb un 2% i localitzat als marges de rieres i
torrents.
El 20% restant del sòl del terme municipal es distribueix entre conreus i fruiters, sòl
antropitzat, elements hidrològics i espais de matollar, prats o conreus abandonats
entre altres.
Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia del CREAF
Superfície
(Ha)

COBERTES DEL SÒL

%Superfície
Terme municipal

Alzinar i sureda

1725.50

43.0

Boscos caducifolis (fageda, roureda, castanyeda)

885.33

22.1

Pinedes (pi blanc, roig, pinastre,...)

353.78

8.8

Conreus, vinyes, vivers i horts

263.80

6.6

Plantacions d'arbres (pollancre, eucaliptus, plàtan)

194.90

4.9

Prats, herbassars, matollar, conreus abandonat, canyars,...

189.35

4.7

Fruiters

151.77

3.8
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Boscos de Ribera

79.73

2.0

Sòl urbà (nucli i urbanitzacions)

43.13

1.1

Rius, preses, embassaments, basses,...

41.04

1.0

Cases aïllades, granges, hivernacles, naus agrícoles i
altres construccions

29.5

0.7

Zones d'extracció minera

16.72

0.4

Activitats i iIndústries aïllades

10.94

0.3

Sòl nu, tarteres, roquissar

10.5

0.3

Vies de comunicació

10.30

0.3

Sòl urbà industrial

9.77

0.2

Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia del CREAF

Els conreus i fruiters suposen poc més del 10 % del sòl municipal i es distribueixen a
les zones centrals del terme, les més planeres al voltant del Riu Brugent. Destacables
són aquells sòls com prats, matollar, conreus abandonats, roquissars, tarteres,... que
distribuït de forma heterogènia pel terme suposen quasi el 5% del total municipal.
El 5% restant se’l reparteixen els espais antròpics i els elements hidrològics. Els sòls
antropitzats estan dominats pel nucli urbà, el sòl urbà industrial i les urbanitzacions
que suposen 1,3% del sòl, les masies, granges i activitats en disseminat que ocupen
un 1%, les vies de comunicació amb un 0.3% i les activitats extractives ocupen un
0,4% i principalment fan referència a l’explotació d’àrids del sector de Lloret Salvatge.
Finalment, els elements relacionats amb l’aigua com embassaments, preses, basses
agrícoles i rius ocupen el 1% restant.
Mapa cobertes del sòl de Amer

Font: Elaboració pròpia a partir de la cartografia del CREAF
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En general els boscos són molt densos i el seu sotabosc abundant, ajudat tan per la
climatologia com per la manca d’una explotació continuada. Les espècies més
comunes en el sotabosc del municipi entre d’altres són l’arboç, l’esbarzer, el ginebró,
el boix, el llentiscle, el bruc, l’heura, l’estepa, llistó, falgueres,...
Una de les principals problemàtiques de la vegetació del municipi, des del punt de
vista de la prevenció, és l’elevada càrrega de combustible, la continuïtat entre les
diferents masses forestals i l’accessibilitat degut a la seva localització en zones amb
elevat pendent.
La propietat forestal del municipi és bàsicament privada i molt dividida entre
propietaris. Aquesta elevada fragmentació de la propietat no en facilita l’explotació
forestal ni la coordinació entre propietaris per tal de millorar l’accessibilitat ni el
manteniment de camins degut als diferents interessos d’aquests.
2.4.2. COMBUSTIBILITAT I INFLAMABILITAT
La combustibilitat i la inflamabilitat són determinants per tal d’avaluar el risc d’incendi
forestal i la seva propagació al municipi. Els mapes definits pel Centre de Recerca
Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF,2006), basats en la inflamabilitat de les
espècies i el seu grau de recobriment, ens aproximen al risc de propagació i
d’ignició de la vegetació d’una determinada zona. Per a cada un dels mapes es
proposa una classificació del territori basat en models.
INFLAMABILITAT
La inflamabilitat d’una espècie depèn de factors propis com el grau d’humitat, les
substàncies inflamables que conté, la superfície/volum i també dependrà de
circumstàncies externes com el clima, la situació meteorològica o el tipus de sòl,... El
darrer factor a considerar és l’estacionalitat en el grau d’inflamabilitat agrupant les
espècies segons inflamables tot l’any, inflamables a l’estiu, moderadament
inflamables i poc inflamables. Així doncs, a partir dels criteris descrits s’assignen
diferents models d’inflamabilitat condicionats pel grau de fracció de cabuda
coberta (FCC) essent la relació de models la següent:

Model 0: FCC del 0 a 9 % d'espècies molt inflamables
Model 1: FCC del 10 a 19 % d'espècies molt inflamables
Model 2: FCC del 20 a 29 % d'espècies molt inflamables
Model 3: FCC del 30 a 39 % d'espècies molt inflamables
Model 4: FCC del 40 a 49 % d'espècies molt inflamables
Model 5: FCC del 50 a 59 % d'espècies molt inflamables
Model 6: FCC del 60 a 69 % d'espècies molt inflamables
Model 7: FCC del 70 a 79 % d'espècies molt inflamables
Model 8: FCC del 80 a 89 % d'espècies molt inflamables
Model 9: FCC del 90 a 99 % d'espècies molt inflamables
Model 10: FCC superior al 100 % d'espècies molt inflamables
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Mapa inflamabilitat d’Amer

Font: Elaboració pròpia a partir de les bases del CREAF, versió2

La inflamabilitat del conjunt del terme municipal és pot considerar de baixa o
mitjana a bona part del terme municipal tot coincidint amb aquelles àrees amb
menys exposició solar del municipi. De fet, els models d’inflamabilitat dominants al
terme municipal oscil·len entre els models 1 i 5, i el 6 es quasi testimonial, que es
combinen amb sectors de conreus i vinyes. També és cert, que de forma més
localitzada podem trobar el model 7 al sector de Lloret Salvatge i als límits amb Sant
Martí de Llémena, el model 9 als entorns de Can Figueres i, el model 10 entre els
veïnats de la Jonquera i de Santa Brígida.
El nucli urbà i les urbanitzacions del Solivent i de la Colònia de la Hidroelèctrica
presenten en el seu entorn models relativament baixos que es combinen amb
conreus i fruiters.

COMBUSTIBILITAT
Per tal que es produeixi un incendi es necessari que s’iniciï el foc però també que es
propagui per la vegetació circumdant. La combustibilitat és el paràmetre que
s’utilitza per tipificar l’avenç del foc dins d’una estructura de vegetació. Per tal de
caracteritzar la propagació del foc s’ha d’associar determinades estructures de
vegetació amb el comportament del foc i la seva forma de propagació.
L’aproximació usada pel CREAF considera en total 13 models de combustibilitat
distribuïts en quatre grans grups: pastures (models 1,2 i 3), matollar (models 4,5,6 i 7),
fullaraca (models 8,9 i10) i restes silvícoles (models 11,12 i 13). El principal criteri és
determinar la classe de combustible que primer es crema dels 4 grups mencionats.
Els criteris secundaris acaben de definir el model segons l’estructura de la vegetació,
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la inflamabilitat, quantitat de combustible viu i mort, la compactació de la
fullaraca,...
El municipi presenta diferents graus de combustibilitat coincidint amb la seva
vegetació i recobriment. De forma molt clara predominen els models 4 i 6 de
combustible a diferents zones del terme, i en menor mesura, també hi podem trobar
els models 1, 2, 5, 7 i 9. El model 9 el trobem ubicat a la vessant de les Guilleries en
un sector considerat de poca inflamabilitat. Mentre que al sector que dóna el
Llémena és on es combinen els models de combustible 4, 5, 6 i 7.
Aquest fet ens mostra que Amer presenta una combustibilitat moderada i alta en
general. S’haurà de posar especial atenció a aquells indrets on coincideixen una
major inflamabilitat amb models de combustibilitat més alts com al sector de Lloret
Salvatge i el sector del sud est del terme municipal, als límits amb Bonmatí i Sant
Martí de Llémena.
Mapa combustibilitat d’Amer

Font: Elaboració pròpia a partir de les bases del CREAF, versió2

Definició dels models presents al municipi:
Model 1: Pastura fina, seca i baixa. Menys d’un terç de recobriment de plantes
llenyoses. Alguns conreus abandonats són representatius d’aquest model. Quantitat
de combustible (matèria seca): 1-2 t/ha.
Model 2: Pastura fina, seca i baixa. Entre un terç i dos terços de recobriment de
plantes llenyoses (matollar o arbrat). El combustible està format pel material herbaci,
la fullaraca i les branques caigudes de la vegetació llenyosa. S'observa en boscos
adevesats i en boscos de pi negre sense gaire matollar. Quantitat de combustible: 5-
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10 t/ha.
Model 4: Matollar madur o plantació jove molt densa (més de dos metres d'altura)
amb branques seques a l'interior. A més del fullatge inflamable, hi ha material llenyós
fi i mort. Les masses joves de coníferes i els matollars molt desenvolupats de bruc en
són un bon exemple. Quantitat de combustible:25-30 t/ha. Poden ser focs ràpids que
es propaguen per les capçades del matollar, que forma un estrat gairebé continu, i
consumeixen el fullatge i el material llenyós fi i mort, que contribueix significativament
a la intensitat del foc.
Model 5: Matollar dens i verd (menys d’un metre d’altura). El matollar és jove, amb
poc material mort i el fullatge conté poques substàncies volàtils. Generalment, no és
alt, però cobreix quasi totalment el sòl. Els boscos d’alta muntanya en són
representatius. Quantitat de combustible: 5-8 t/ha. El foc es propaga pel sòl i crema
la fullaraca i la pastura. Focs poc intensos a causa de la poca càrrega de
combustible.
Model 6: Espècies de fullatge més inflamable i amb plantes més altes o matollar
més madur, però no tan alt com en el model 4. Un ampli ventall de matollars
(estepes, brolles, etc.) i brolles arbrades s'inclouen en aquest model. També
s'inclouen restes de tales de planifolis que s'hagin assecat. Quantitat de combustible:
10-15 t/ha. El foc es propaga pel matollar, on el fullatge és inflamable, amb
velocitats de vent moderades. Si hi ha poc vent el foc pot baixar a ran de terra.
Model 7: Matollar d'espècies més inflamables que en el model 6, de mig metre a
dos metres d'alçada. Si el matollar està sota coníferes, les acícules retingudes pel
matollar augmenten la inflamabilitat del conjunt. Els matollars densos d'espècies molt
inflamables com la gatosa i altres, amb arbres o sense en són un bon exemple.
Quantitat de combustible: 10-15 t/ha. El foc es propaga pel matollar i la fullaraca
amb la mateixa facilitat. El matollar, més inflamable que en el model 6, propaga el
foc encara que tingui continguts d'humitat més alts a causa de la inflamabilitat més
alta del fullatge viu i altres materials vius
Model 9: Espècies amb fullaraca menys compacta: acícules llargues de coníferes o
fulles grans de planifolis. Les castanyedes, algunes rouredes i pinedes de pi roig sense
sotabosc en són un exemple. Quantitat de combustible: 7-9 t/ha. El foc es propaga
per la fullaraca més ràpidament que en el model 8 i amb una alçada de flama
superior. Les concentracions esporàdiques de material llenyós poden provocar un
augment de l'alçada de la flama, que pot provocar la inflamació esporàdica
d'algunes capçades (coronament). Velocitat de propagació elevada si la velocitat
del vent és gran

2.5. CLIMATOLOGIA
La climatologia és un factor influent en la probabilitat d’iniciar un incendi forestal. És
per aquesta raó que és important caracteritzar les condicions climàtiques del
municipi. Si l’estiu és sec i calorós la vegetació no retindrà la humitat i en
conseqüència augmentarà la capacitat d’ignició i de propagació.
Amer té un clima mediterrani temperat el qual es caracteritza per una estació freda
a l’hivern i per una de càlida a l’estiu, al trobar-se situat a la regió mediterrània
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prelitoral nord. Cal tenir en consideració la proximitat al Mar Mediterrani i a la
complexa orografia de la zona ja que la barrera natural que suposa les Guilleries, així
com el conjunt de la vall d’Amer, són factors que condicionen el clima local.
La temperatura mitjana anual oscil·la entre els 13 ºC i els 15 ºC de mitjana, essent
d’uns 9 ºC a l’hivern i d’uns 22 ºC a l’estiu. En els mesos més freds d’hivern les
glaçades hi freqüentegen i en els mesos més càlids no és estrany que les
temperatures superin els 30 ºC. El fet que bona part del municipi tingui
característiques de fons de vall propicia que les inversions tèrmiques siguin freqüents.
Les precipitacions es produeixen majoritàriament a la primavera i a la tardor i solen
oscil·lar entre els 800 i els 1.000 mm anuals, tot i que en els últims anys s’han produït
mitjanes al voltant dels 700 mm. Per contra, els mesos més càlids d’estiu és on el
règim pluviomètric és inferior, causant episodis de sequera i augmentant el risc
d’incendi. Risc, que es pot veure incrementat per la presència de vent càlid del sud
est o de l’oest, els més freqüents al municipi, augmentant així la falta d’hidratació de
la vegetació.
Dins el terme municipal d’Amer no existeix cap estació automàtica oficial del Servei
Meteorològic de Catalunya. És per aquesta raó que s’han emprat dades de l’estació
més pròxima i amb característiques territorials semblants, la del municipi d’Anglès. A
continuació mostrem les principals dades climàtiques de l’estació a mode
d’indicador per al municipi d’Amer per a les anualitats 2010 i 2016:
Temperatura:
2010

2016

T min
mensual

T màx.
mensual

T Mitjana
mensual

Dies de
glaçades

T min
mensual

T màx.
mensual

T Mitjana
mensual

Dies de
glaçades

Gener

-3,1

16,5

5,8

12

-5.8

Febrer

-6,9

20

6,9

13

-4.6

22.1

9

9

22.7

9

8

Març

-5,4

22,1

8,8

11

-1.1

Abril

1

29,1

13,3

0

2.3

24.8

9.8

7

27.1

12.8

0

Maig

4,2

30

15,1

0

1.5

29.2

15.4

0

Juny

7,6

32,8

20

0

8.5

35

20.4

0

Juliol

14

38,8

24,6

0

9.7

38

24.1

0

Agost

12,2

39,6

23,1

0

11.7

39.3

23

0

Setembre

5,9

35

19,1

0

8.8

36.9

20.9

0

Octubre

-0,8

26,9

14,2

1

4.3

26

15.3

0

Novembre

-3,2

23,8

9,3

6

-0.7

24

10.6

2

Desembre

-5,7

22,2

6,

16

-5.8

19.1

7.7

8

Font: Anuari de dades meteorològiques 2010 i 2016. Servei Meteorològic de Catalunya

2010
Pluja
Precipitació
maxmàx.
(mm)
24h
Gener

2016
Nº dies

Pluja
Precipitació
maxmàx.
(mm)
24h

NºNº
dies

36,7

18,1

12

4.3

3.6

5

Febrer

83

20,2

11

63.1

33.4

10

Març

93,4

45,2

10

26.5

10.1

10

Abril

47,7

19,3

13

113.7

49.5

14

18
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Maig

165

44,5

12

103.1

27.4

18

Juny

48,5

10,6

12

25.6

9.4

7

Juliol

4,3

2,1

4

3.3

1.6

3

Agost

84,3

37,9

7

91.1

73.4

6

Setembre

71,5

33,8

9

29.3

10.4

8

Octubre

81,4

33,6

8

111.2

43.2

19

Novembre

25,7

17,6

10

45.7

12.6

16

29,9

16,2

9

36.2

23.3

117

653.1

Desembre
ANUAL

771,2

15
131

Font: Anuari de dades meteorològiques 2010 i 2016. Servei Meteorològic de Catalunya

Altres dades climàtiques:

Velocitat mitjana del vent (10 m)
Direcció dominant
Humitat relativa mitjana
Mitjana irradiació solar

2010

2016

1,4 m/s

1,3 m/s

Sw

w

74 %

74 %

15,1 MJ/m² 14,9 MJ/m²

Font: Resum meteorològic per estació, 2010 i 2016. Servei Meteorològic de Catalunya

2.6. INVENTARI DE RECURSOS I MITJANS
2.6.1. XARXA VIÀRIA
Les vies de comunicació existents i l’accessibilitat al conjunt del terme municipal és
un factor importantíssim alhora d’actuar en un incendi forestal. Al mateix temps, en
molts casos els incendis estan directament relacionats amb la freqüentació de
carreteres, camins o senders.
La principal carretera que vertebra el terme municipal és la C-63, Lloret de Mar –
Olot, que transcorre el terme municipal de sud a nord pel centre de la vall i creuant
pel mig del nucli urbà d’Amer. És principalment des d’aquesta carretera o des del
nucli urbà on connecten les principals carreteres i camins municipals que vertebren
l’accessibilitat a la resta del territori.
Entre les carreteres asfaltades destaca la GI-7525, la principal connexió que té
Susqueda amb el seu nucli cap del municipi, Sant Martí Sacalm, i és el principal punt
d’accés a les vessants de les Guilleries del terme. També són rellevants la carretera
de Sant Climent d’Amer, que dona accés al sector est i sud est, i la carretera del
Pantà o embassament de Susqueda que segueix el traçat del Ter i que fa de límit
administratiu amb la Cellera de Ter. Dins el terme municipal hi ha dos camins més
asfaltats però amb una rellevància menor. Són la carretera de la Font Picant, i la
carretera de Santa Brígida que només és asfaltada parcialment.
La relació de les principals carreteres, titulars i trams quilomètrics és el següent:
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PUNTS QUILOMÈTRICS

CARRETERA

TITULARITAT

Pk inicial

Pk final

C-63

Generalitat de Catalunya

43,9

50,4

GI-7525

Diputació de Girona

0

7,1

La relació de les principals carreteres asfaltades del municipi és la següent:
CODI

LONGITUD
(km)

NOM

CARRETERA DE SANT CLIMENT D'AMER: Camí que des del nucli d’Amer dona accés a l’antiga
CA01 parròquia de Sant Climent d’Amer. Transcorre entre camps de conreu fruiters i massa forestal
Té un risc alt

3.65

CARRETERA DE SANTA BRÍGIDA (tram inicial): Camí que des del camp de futbol del municipi
porta a l’ermita de Santa Brígida. Aquest tram inicial és asfaltat fins a l’última masia abans
CA02
d’arribar a l’ermita. Carretera asfaltada però de caire terciari degut a la seva amplada i
pendent. Té un risc alt per la freqüentació i per la presència de de massa forestal.

1.8

CAMÍ DE LA FONT PICANT: Carretera que des de la C-63 dona accés a l’embotelladora
FONTER i a la coneguda Font Picant del municipi. Té un risc moderat.

0.6

CARRETERA DEL PANTÀ DE SUSQUEDA: Carretera que és el principal accés al Pantà de
CA04 Susqueda i a bona part del Veïnat de Lloret Salvatge, ermita inclosa. Està envoltada pel riu
per una banda i majoritàriament per massa forestal a l’altre. Presenta un risc moderat

7.4

CA03

Dins el terme existeixen un seguit de camins amb una amplada entre 3 i 5 metres
que acaben de vertebrar l’accés al conjunt del terme municipal. No tots els camins
poden ser usats per tot tipus de vehicles ates que no tots compleixen els requisits
mínims d’amplada i seguretat perquè hi circulin els equips d’extinció durant una
emergència. És per aquest motiu que els camins s’han agrupat segons la
classificació operativa dels mitjans d’extinció els quals diferencien entre camins
primaris, secundaris i terciaris:

Camins primaris: Són aquells camins que tenen una amplada mínima de 5
metres i que permeten el pas creuat de dos camions de tipus
Bomba Rural Pesada (BRP).
Camins secundaris: Són aquells camins i pistes forestals entre 3 i 5 metres
d’amplada amb sobre - amples cada 100 o 150 m i que
permeten el pas alternatiu de camions BRP
Camins terciaris: Són aquell conjunt de camins i pistes que no permeten el
pas creuat de camions tipus BRP, i no disposen de sobre –
amples, motiu pel qual no formen part de la xarxa bàsica de
camins per a incendis forestals.
El llistat global dels principals camins del municipi d’Amer són:
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CLASSIFICACIÓ CODI

NOM

LONGITUD
(km)

Primari

CAMÍ DE LA BARROCA: Camí que des de Sant Climent d’Amer comunica amb
PR01 el municipi veí de Sant Aniol de Finestres. Presenta un risc moderat o alt a l’estar
envoltat per massa forestal, matoll i conreus.

2

Primari

CAMÍ D´AMER A SANT JULIÀ DEL LLOR: Camí que des de la ctra. de Sant
PR02 Climent comunica el terme d’Amer amb el nucli de Sant Julià del Llor
pertanyent a Bonmatí. Presenta un risc moderat

2.5

Secundari

CAMÍ A L´ERMITA DE SANT AGUSTÍ DE LLORET SALVATGE: Camí que des de la
SC01 Ctra. del Pantà dona accés a l’ermita i veïnat de Sant Agustí de Lloret Salvatge.
Bàsicament envoltat de massa forestal en tot el seu recorregut.

0.5

Secundari

CAMÍ DE CAL XEC: Camí que comunica la Urb. Solivent amb la ctra. de Sant
SC02 Climent d’Amer (CA01). Es tracta d’un camí que transcorre una part entre
conreus i una part entre massa forestal. Presenta un risc moderat.

2,4

Secundari

CAMÍ DEL SERRAT DELS GATS: Camí que des de la ctra. de Sant Climent d’Amer
SC03 comunica amb el camí de Cal Xec. Transcorre entre conreus i masses forestals
de manera aleatòria. L’enllaç entre camins està limitat a veïns.

1,8

Terciari

CAMÍ DE SANT CLIMENT A BONMATÍ: Camí que des de Sant Climent d’Amer
TR01 comunica amb el nucli de Bonmatí. Camí poc emprat al no haver-hi masies ni
conreus en els entorns. Presenta un risc alt al estar envoltat de massa forestal.

2.4

Terciari

CAMÍ DEL PLA DE VERDAGUER: Camí que permet enllaçar el terme d’Amer amb
TR02 el terme de Sant Martí de Llémena des de Sant Climent d’Amer. Té un risc
moderat al estar envoltat de pastures, conreus i massa forestal.

2.7

Terciari

CAMÍ DE SANTA BRÍGIDA (tram final): Tram de terra final del Camí de Santa
TR03 Brígida. Tot i haver-hi algun sobre ample no es pot considerar com a secundari.
Igual que el tram asfaltat presenta un risc alt.

1.2

Terciari

TR04

CAMÍ DE SANT GENÍS: Camí que des de la C-63 dona accés a l’església de
Sant Genís d’Amer.

0.5

Mapa de la xarxa viària i de camins del del municipio

Font: Elaboració pròpia a partir de cartografia ICGC
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A més d’aquest conjunt de camins, a Amer n’existeixen un elevat nombre més de
característica terciària i privats que donen accés a masies, habitatges i activitats
varies, la majoria ubicats en les zones més planeres i pròximes a la C-63. Aquests es
caracteritzen per tenir un estat “òptim” fins a les edificacions però a partir d’allà o
desapareixen per falta de manteniment o únicament permeten la circulació
motoritzada a vehicles 4x4.
Les principals mancances dels camins d’Amer són la incapacitat de circulació
creuada de camions de bombers degut a l’amplada, la falta de manteniment del
ferm, el pendent, l’angle de gir o la falta de seguretat al ser camins majoritàriament
sense franges de seguretat o que no transcorren per carenes o punts segurs. La no
inclusió respon majoritàriament a que no vertebren el terme ni permeten connectar
amb altres camins si no fos amb unes inversions fora de la capacitat econòmica de
l’Ajuntament.
Aquest fet dona resposta al reduït nombre de camins que vertebren el municipi i la
poca accessibilitat pels vehicles d’extinció a determinats sectors del terme. Aquest fet
es produeix bàsicament al indrets més despoblats i amb majors pendents del
municipi, el sector oest i de ponent del terme. El fet que no hi hagi un interès
específic o particular pel seu manteniment, juntament amb la fragmentació de la
propietat, dificulta encara més una possible explotació forestal que en justifiqui
l’obertura d’aquests camins per part dels titulars.

2.6.2. XARXA PUNTS D’ABASTAMENT D’AIGUA
El nucli d’Amer i la zona urbanitzada del polígon industrial disposen de xarxa
d’hidrants distribuïda de forma més o menys homogènia donant així cobertura a les
zones més pròximes a la massa forestal. A la Urbanització Solivent únicament es té
coneixement d’un únic hidrant que no dona cobertura al conjunt de la urbanització
ni dona accés al conjunt de massa forestal que l’envolta. En el cas de la Urbanització
Colònia de la Hidroelèctrica no es té coneixement de que disposi de cap hidrant.
Fora de la trama urbana també hi podem trobar alguns hidrants com els de
l’empresa Fonter o els que trobem en els camins de Sant Climent d’Amer, en el de
Santa Brígida i el de Can Reverter, pròxim a tocar del camí d’Amer a Sant Julià del
Llor.
A Amer únicament trobem un punt d’aigua apte per subministrar aigua als equips
d’extinció, la bassa de Can Reverter. Tot i ser l’únic en els entorns immediats dels
municipis veïns trobem diferents basses, punts d’aigua naturals o dipòsits que poden
donar cobertura al municipi. Aquest és el cas per exemple de les preses i
embassaments del Pasteral I i II o fins i tot del de Susqueda. La relació de punts
d’aigua per a l’extinció d’incendis, localització i característiques és la següent:

CODI

NOM

PAB1 Bassa de Can Reverter
PAB2 Bassa de Can Serra del Bosc

ACCÉS

COORDENADES

MUNICIPI

TIPOLOGIA

Amer

Bassa

SI

SI

469855 4648016

Sant Julià del Llor
i Bonamtí

Bassa

SI

SI

470973 4646944
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PAB3 Panta del Pasteral II

Amer/Cellera

Embassament

SI

NO

467811 4648420

PAB4 Pantà del Pasteral I

Amer/Cellera

Embassament

SI

NO

467032 4647350

PAB5 Dipòsit d’agiua de Can Casic

Sant Martí de
LLémena

Dipòsit

SI

NO

472789 4650577

Susqueda

Embassament

SI

NO

459945 4647424

Amer

Bassa

SI

SI

469855 4648016

PAB6 Pantà de Susqueda
PAB1 Bassa de Can Reverter

La problemàtica dels punts d’aigua natural o basses és que no sempre poden
garantir l’aigua necessària i menys a l’estiu i que part d’ells únicament són aptes per a
helicòpters. En tot cas, aquest fet no hauria de ser un problema en cas d’incendi a la
zona atesa la presència dels embassaments.

2.6.3. FRANGES DE BAIXA CÀRREGA
Dins el terme municipal d’Amer no és té coneixement de la presència de franges de
baixa càrrega de combustible (espais amplis sense cap tipologia de combustible). Si
que s’han realitzat franges de seguretat en alguns camins però són actuacions de
seguretat d’aquests i no de trencament de la continuïtat forestal.

2.6.4. PUNTS DE GUAITA
A Amer no existeix cap punt de guaita específic i estratègic. Nobstant, en els
municipis veïns existeixen punts d’observació que donen cobertura al conjunt del
terme municipal. Es tracta del punt de guaita de Can Grau (codi I-310) dins el
municipi de Sant Gregori i del de Santa Bàrbara (Codi I-307) en el municipi d’Anglès.

2.7. ELEMENTS VULNERABLES
La vulnerabilitat determina quins elements es poden veure afectats en cas d’incendi
forestal. Entendrem com a element vulnerable els nuclis de població, les
urbanitzacions, les instal·lacions i edificacions on hi poden haver persones, animals o
bens però també els ecosistemes i elements patrimonials del terme.
El mapa de vulnerabilitat del Pla Infocat de Catalunya valora la superfície forestal
amb paràmetres com el poblament, elements especialment perillosos,
infraestructures, espais naturals protegits i models de combustible i situa la
vulnerabilitat d’Amer com a MODERADA.
Així mateix, els elements de risc o els sectors amb major probabilitat que es produeixi
un incendi per la freqüentació o pel seu ús poden ser al mateix temps elements
vulnerables i elements de risc. Elements de risc per la major probabilitat de produir-se
un incendi i vulnerables perquè en cas d’incendi seran zones on actuar i evacuar al
trobar-se en zona de perill
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2.7.1. POBLAMENT, MASIES I ACTIVITATS
La població del municipi d’Amer s’estructura a partir del nucli i cap del municipi,
Amer, les dos urbanitzacions i en el conjunt de masies i edificacions en sòl no
urbanitzable del terme municipal. L’activitat industrial es concentra majoritàriament al
polígon industrial tot i que trobem certes activitats en disseminat.
L’ajuntament d’Amer té realitzat i aprovat per Ple de la corporació el plànol de
delimitació i documentació adjunta segons la Llei 5/2003 de mesures de prevenció
d’incendis forestals en les urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i les
instal·lacions situats en terreny forestal o en els 500 m que els envolta. Tot i això, a
data de redacció del present document no es té coneixement que s’hagi realitzat la
franja de prevenció d’incendis forestals (25 m) al nucli de població ni a les
urbanitzacions ni a la zona industrial.
En la següent taula podem observar la totalitat d’elements identificats en el Plànol de
delimitació els quals seran considerats com a elements vulnerables havent de
realitzar i/o mantenir la franja de prevenció de 25 m. El llistat complet és el següent:

CODI

NOM

TIPUS

CODI

NOM

TIPUS

001

NUCLI D'AMER

NUCLI

092

CANADELL

EDIFICACIÓ

002

URB. SOLIVENT

URBANITZACIÓ

093

COBERTS J. QUESADA

EDIFICACIÓ

003

SECTOR INDUSTRIAL EL RIERAL (SS3)

URBANIT / POL

094

CAN CAU

EDIFICACIÓ

004

CAN BLANC

005

PEDRERA DE L'ALBÓ

EDIFICACIÓ

095

GRANJA D'EN MENUT

INSTAL·LACIÓ

INSTAL·LACIÓ

096

COBERT LLORENÇ COLLELL

EDIFICACIÓ

006

ERMITA DE SANT AGUSTÍ DE LLORET
SALVATGE

EDIFICACIÓ

097

COBERT PERE MINERO

EDIFICACIÓ

007

L'ILLA

EDIFICACIÓ

098

COBERTJOSEP CULLELL

EDIFICACIÓ

008

GRANJA COCCIDIES (HIPRA)

INSTAL·LACIÓ

099

COBERTS ROSA LOPEZ

EDIFICACIÓ

009

LA GULTRESA

EDIFICACIÓ

100

CAN XEC

EDIFICACIÓ

010

CAN PUIG

EDIFICACIÓ

101

CAN PALETA o CAN LLIBRESOLS

EDIFICACIÓ

011

GRANJA TONI CADET 1

INSTAL·LACIÓ

102

PINYANA

EDIFICACIÓ

012

GRANJA TONI CADET 2

INSTAL·LACIÓ

103

LA FARIGOLA

EDIFICACIÓ

013

CAN PINYANA

EDIFICACIÓ

104

LA CROSA

EDIFICACIÓ

014

CAN SALERO

EDIFICACIÓ

105

CASANOVA DE PINYANA / SOLIVENT 72

EDIFICACIÓ

015

CASES DE LA HIDROELÈCTRICA / ELS
CAMPAMENTS

INSTAL·LACIÓ

106

L'ANGLADA

EDIFICACIÓ

016

EL GALLISSÀ

EDIFICACIÓ

107

CA NOFRE o CA L'ORRI

EDIFICACIÓ

017

CAN LLORET

EDIFICACIÓ

108

CASANOVA DE L'OLIVAR

EDIFICACIÓ

018

GRANJA DEL MINYÓ

INSTAL·LACIÓ

109

ERMITA DE SANTA BRÍGIDA

EDIFICACIÓ

019

GRANJA TERRA BANC 1

INSTAL·LACIÓ

110

EL CASTELL

EDIFICACIÓ

020

GRANJA TERRA BANC 2

INSTAL·LACIÓ

111

DIPÒSITS AIGUA (MASIA D'AMER)

INSTAL·LACIÓ

021

LA CASILLA

EDIFICACIÓ

112

CAN MENCIÓ

EDIFICACIÓ

022

RESIDÈNCIA D'AMER

EDIFICACIÓ

113

CAL BORINOT

EDIFICACIÓ

023

EL GELABERT

EDIFICACIÓ

114

CAN MIQUELIC

EDIFICACIÓ

024

COLÒNIA DE LA HIDROELÈCTRICA

025

LA CASILLA DEL PEÓ

URBANITZACIÓ

115

NAU PORCS (JOSEP BRUC)

INSTAL·LACIÓ

EDIFICACIÓ

116

GRANJA D'EN GUSTET

INSTAL·LACIÓ

026

CAN TER

EDIFICACIÓ

117

EL GUSTET / CASANOVA DEL GUSTET

EDIFICACIÓ

027

CAN TEIXÓ

EDIFICACIÓ

118

CAMP DE FUTBOL

INSTAL·LACIÓ
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028

EL PATRIOL

EDIFICACIÓ

119

ANTIGA PEDRERA D'AMER

029

CAN SANT PARE

EDIFICACIÓ

120

CAN PAULÍ

INSTAL·LACIÓ
EDIFICACIÓ

030

COBERT D'EN QUEL

EDIFICACIÓ

121

BAIELLA NOU

EDIFICACIÓ

031

L'ARBUSSET

EDIFICACIÓ

122

CAN CARRETER

EDIFICACIÓ

032

GRANJA CA L'AULINA

INSTAL·LACIÓ

123

CAN XERA

EDIFICACIÓ

033

MANUFACTURES JONQUERA 2

INSTAL·LACIÓ

124

CADEMON o CASADEMON

EDIFICACIÓ

034

NAU DE POD (HIPRA)

INSTAL·LACIÓ

125

CAN MAS

EDIFICACIÓ

035

CEYC (HIPRA)

INSTAL·LACIÓ

126

CAN DAMIÀ NOU

EDIFICACIÓ

036

CAN QUEL

EDIFICACIÓ

127

CAN CARRETÉ

EDIFICACIÓ

037

CASA JOSEP GUADALL

EDIFICACIÓ

128

CAN MARCÓ

EDIFICACIÓ

038

LA BARRACA

EDIFICACIÓ

129

CAN BALDIRI / CAN MILÀ

EDIFICACIÓ

039

LA GASALLA

EDIFICACIÓ

130

CAN DOCTOR VILA

EDIFICACIÓ

040

PALOU

041

CEMENTIRI D'AMER

EDIFICACIÓ

131

CASOT DE LA COSTA

EDIFICACIÓ

INSTAL·LACIÓ

132

CAN DAMIÀ

EDIFICACIÓ

042

COBERT EMILI CARBONES

EDIFICACIÓ

133

CAN MARC

043

MAS LLORICHS

EDIFICACIÓ

134

SERRADORA DOMENECH SL

EDIFICACIÓ
INSTAL·LACIÓ

044

LORICHS / XALET LLORICS

EDIFICACIÓ

135

EL RIERAL

EDIFICACIÓ

045

FRENDISA

INSTAL·LACIÓ

136

TERRACOTA

INSTAL·LACIÓ

046

GARDEN DOGS

INSTAL·LACIÓ

137

INDÚSTRIES ARAGONÈS

INSTAL·LACIÓ

CAN NONELL

EDIFICACIÓ

138

MANIVAC / CAN TEXEIRA

INSTAL·LACIÓ /
EDIF

048

TALLER MARTÍ / GRANJA J. BUSQUETS

INSTAL·LACIÓ

139

BELLES COLOMER (HIPRA)

EDIFICACIÓ

049

CASA CARME GIRALT

EDIFICACIÓ

140

CASA SERAFÍ BECERRA

EDIFICACIÓ

050

COBERT D'EN JULIO

EDIFICACIÓ

141

SERRADORA D'EN FUSSELLES

INSTAL·LACIÓ

051

COBERTS D'EN BALDIRI

EDIFICACIÓ

142

BOADA DE LES COSTES

EDIFICACIÓ

052

ÀRIDS CADET (MIQUEL OLIVERAS)

INSTAL·LACIÓ

143

DIPÒSIT MUNICIPAL D'AIGUA

INSTAL·LACIÓ

053

COBERTS D'EN PERE OLLER

EDIFICACIÓ

144

CAN QUELOT

EDIFICACIÓ

054

COBERT D'EN MANZANO

EDIFICACIÓ

145

EL CASOT

EDIFICACIÓ

055

CAN PITU CROUS

EDIFICACIÓ

146

COBERTS D'EN BERENGUERA

EDIFICACIÓ

056

CAN CREUET DE LES BRUGUERES

EDIFICACIÓ

147

EL MONT

EDIFICACIÓ

057

CASA NOVA DE CAN CREUET

EDIFICACIÓ

148

LA BERENGUERA

EDIFICACIÓ

058

LA PIULA

EDIFICACIÓ

149

EL MASSET

EDIFICACIÓ

047

059

LA CANOVA

EDIFICACIÓ

150

EL BASSAR

060

LA ROUREDA

EDIFICACIÓ

151

DEIXALLERIA D'AMER

INSTAL·LACIÓ

061

COBERT D'EN XUTRA

EDIFICACIÓ

152

LINDAMER

INSTAL·LACIÓ

153

LA CANOVA o CASANOVA DEL
BASSARIC

EDIFICACIÓ

062

GRANJA D'EN PANOSA

INSTAL·LACIÓ

EDIFICACIÓ

063

CAN MEL

EDIFICACIÓ

154

HIPRA / HERVEST

INSTAL·LACIÓ

064

CAN BETRA

EDIFICACIÓ

155

LA RAJOLERIA

EDIFICACIÓ
INSTAL·LACIÓ

065

CAN REJOLET

EDIFICACIÓ

156

FONDA SANT MARÇAL / BENZINERA
C63

066

ROQUES NEGRES

EDIFICACIÓ

157

EL BUSQUETS

EDIFICACIÓ

067

MAS REVERTER

EDIFICACIÓ

158

MANUFACTURES JONQUERA 1 (C-63)

INSTAL·LACIÓ

068

CAN BOADA

EDIFICACIÓ

159

LA FÀBREGA

EDIFICACIÓ

069

PUIGLLOBET

EDIFICACIÓ

160

LA BLANQUERA

EDIFICACIÓ

070

CAN FELIU

EDIFICACIÓ

161

RAMONET

EDIFICACIÓ

071

CAL SASTRE

EDIFICACIÓ

162

FIGAREDA

EDIFICACIÓ

072

CAN FELIU

EDIFICACIÓ

163

CA L'HEREU

EDIFICACIÓ

073

CAN NICOLA

EDIFICACIÓ

164

LA JONQUERA

074

CAN LARI o CAN MELARI

EDIFICACIÓ

165

VIVERS RIU BRUGENT 3

INSTAL·LACIÓ

075

CAL BURRO

EDIFICACIÓ

166

VIVERS RIU BRUGENT 2

INSTAL·LACIÓ
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076

CAN FERRIOL

EDIFICACIÓ

167

VIVERS RIU BRUGENT 1

INSTAL·LACIÓ

077

ESCOLES DE SANT CLIMENT

EDIFICACIÓ

168

FONTER

INSTAL·LACIÓ

078

CAN XEIA

EDIFICACIÓ

169

CAN FAUSICA

EDIFICACIÓ

079

REFUGI DE SANT CLIMENT

EDIFICACIÓ

170

GRANJA ELS CONCS

INSTAL·LACIÓ

080

BARANSELL

EDIFICACIÓ

171

CAN VILA

EDIFICACIÓ

081

CAN FUIXART

EDIFICACIÓ

172

EL COLOMER

EDIFICACIÓ

082

CAN SABATER / LA RECTORIA

EDIFICACIÓ

173

VERNATALLADA

EDIFICACIÓ

083

CAN MATES

EDIFICACIÓ

174

CAN MELITON

EDIFICACIÓ

084

LA CANOVA DE PEU DE ROCA (TANCAT
ANIMALS)

EDIFICACIÓ

175

OLIVERES

EDIFICACIÓ

085

EL VERDAGUER

EDIFICACIÓ

176

LA BLANQUERA DE DALT

EDIFICACIÓ

086

LA CANOVA DE PEU DE ROCA

EDIFICACIÓ

177

COBERTS ANIMALS (F. VILALTA)

INSTAL·LACIÓ

087

EL SUCURULL

EDIFICACIÓ

178

CAN TORRENT

EDIFICACIÓ

088

CAN PUIG

EDIFICACIÓ

179

FORNICHS RUINA

EDIFICACIÓ

089

LA TORRE DE ROCASALVA

EDIFICACIÓ

180

RUINA ELS TERRATS

EDIFICACIÓ

090

TORNER

EDIFICACIÓ

181

GRANJA DE TERRERS

INSTAL·LACIÓ

091

CAN PERE PETIT

EDIFICACIÓ

182

L'ÒBAC

EDIFICACIÓ

092

CANADELL

EDIFICACIÓ

183

TERRERS

EDIFICACIÓ

093

COBERTS J. QUESADA

EDIFICACIÓ

184

TERRERS DE DALT

EDIFICACIÓ

A més de realitzar la franja de les zones urbanes del municipi és molt important insistir
en la neteja i manteniment de totes aquelles parcel·les interiors per tal de minimitzar
els possibles efectes d’un incendi, evitant així que siguin punts d’iniciació o de
propagació.

2.7.2. CONCENTRACIÓ DE PERSONES
Al llarg de l’any, i principalment als mesos de més bonança, es produeixen un seguit
de festes i activitats que comporten una elevada concentració de gent al nucli urbà
i en altres sectors del terme municipal. En la següent relació d’actes s’hauran de
prendre les mesures adequades per a prevenció d’incendis i evacuació:

NOM DE L’ACTE

LOCALITZACIÓ

DATA

AFORAMENT

Ermita de Santa Brígida

1er diumenge de
febrer

500 – 700 aprox

Festa del Roser

Nucli d’Amer

1er diumenge de maig

1000 - 2000 aprox

Processo Setmana Santa

Nucli d’Amer

Setmana Santa

650 -750 aprox

Festa Major

Nucli d’Amer

Entre 14 i 17 juliol

3.500 aprox

Nucli d’Amer – Pl. de la Pietat

1er cap de setmana
de setembre

400 – 600 aprox

Sant Climent d’Amer

2on diumenge de
setembre

400 – 600 aprox

Nucli d’Amer

1er diumenge de
novembre

1.000 aprox

Aplec de Santa Brígida

Festa del Pedreguet
Aplec de Sant Climent i
Sant Corneli
Festa aniversari
(castanyada)
Fira del trasto

Nucli d’Amer

Maig

500 – 1.000 aprox

Cursa a peu

Bona part del terme municipal

Abans festa major

500 – 700 aprox

Marxa popular

Bona part del terme municipal

Primavera

500 – 700 aprox

Marxa BTT

Bona part del terme municipal

A definir

400 – 600 aprox
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2.7.3. ALTRES ELEMENTS VULNERABLES
En el terme municipal trobem espais naturals i elements de caire més social o
mediambiental amb diferents figues de protecció susceptibles a procurar la seva
preservació.
Els límits sud del municipi, coincidint amb el Ter, forma part dels límits del PEIN
Guilleries, el qual també ocupa part del Serrat de les Saleres Velles, i del PEIN de les
Ribes del Baix Ter. A més, tot el recorregut del Riu Brugent també es considerat espai
d’interès natural. La mateixa delimitació d’aquests espais són considerats espais
protegits de la Xarxa Natura 2000, i, el PEIN Guilleries és a més considerat una àrea
prioritària de reproducció, alimentació, dispersió i concentració local de les espècies
d'aus amenaçades. En aquest sentit, també és rellevant mencionar que part del PEIN
Guilleries dins Amer, el recorregut del Riu Ter, del Torrent d’en Colomer, el Torrent de
Can Catau i la Cinglera de Sant Roc són considerades Àrees d’Interès Faunístic i
Florístic
El Pla territorial Parcial de les Comarques Gironines (PTPCG) aprovat definitivament el
14 de desembre de 2010, protegeix bona part del terme d’Amer com a sòl de
protecció especial per la seva funció connectora i, en menor mesura, part del sector
més planer i agrícola com a sòl d’Interès agrari i/o paisatgístic. (Veure mapa 5,
elements vulnerables, per a la seva distribució exacta).
Dins el terme d’Amer trobem dos arbres protegits per la seva singularitat com a arbres
monumentals de Catalunya per la Generalitat. Es tracta del Roure de Can Puig i de
l’Alzinar de les Femades.
Finalment, tot i haver estat mencionats amb anterioritat, es bo esmentar que hi ha
certs elements d’interès local els quals s’hauria de procurar protegir pel seu interès
patrimonial, social i turístic. Són, entre altres, les ermites de Lloret Salvatge i de Santa
Brígida i la Font Picant d’Amer.

2.8. RECURSOS TÈCNICS I HUMANS DE VIGILÀNCIA I INTERVENCIÓ
La proximitat als equips d’extinció, el número de recursos tècnics i el nombre de
persones disponibles beneficia una ràpida intervenció i extinció del foc.
Dins el terme municipal d’Amer, concretament dins el nucli urbà, hi ha un parc de
bombers professional depenen de l’Àrea d’Emergències de Girona. Els altres parcs
de bombers més properes són el de Girona, Santa Coloma de Farners i el d’Olot.
Els municipis de Santa Coloma de Farners i de Girona tenen seu dels Agents Rurals a
les comarques de la Selva i el Gironès respectivament.
En el municipi d’Amer no hi ha constituïda l’Agrupació de Defensa Forestal (ADF).
Aquestes associacions, molt relacionades amb caçadors i propietaris forestals,
juntament amb la implicació dels ajuntaments, són importants en aspectes de
prevenció i intervenció en cas d’incendi pel seu elevat coneixement del territori. Les
més pròximes al municipi són l’ADF de les Planes d’Hostoles, l’ADF de Finestres, l’ADF
muntanyes del Llémena i l’ADF Giselva.
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Per altre part el municipi tampoc disposa d’excessiu material ni recursos humans
propis per tal de realitzar tasques de prevenció, havent de dependre de recursos
externs en molts casos. De fet, a part d’un camió i una furgoneta bàsicament
disposen d’eines manuals varies com xerracs, pales, tallants, desbrossadora,
balles,....
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3. AVALUACIÓ
En aquest apartat es realitzarà l’anàlisi de la informació descrita en els capítols
anteriors per tal d’avaluar el risc i perillositat d’un incendi forestal al municipi, respecte
la vulnerabilitat i la capacitat d’intervenció i així poder planificar el conjunt
d’actuacions a realitzar durant el període de vigència del present Pla.

3.1. MAPA DE PERILL BÀSIC
El mapa de perill bàsic d’incendi forestal elaborat per l’antic Departament
d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de
Catalunya l’any 2002 ens ajudarà a visualitzar les àrees de perill del municipi.
Aquest mapa elaborat mitjançant SIG (Sistemes d’Informació Geogràfica) és el fruit
de creuar i ponderar informació respecte el perill d’ignició i el perill de propagació
d’un incendi mitjançant dades històriques d’incendis forestals, de vegetació
(inflamabilitat i combustibilitat), orogràfics (pendents i orientacions), climàtics (dèficit
hídric anual, vent i sèries meteorològiques). D’aquesta forma s’obté un mapa del
territori dividit per celes de 100 x 100 m on cada cel·la se li atorga un valor estimatiu
del perill d’incendi forestal classificats en 4 categories: risc baix, risc moderat, risc alt,
risc molt alt.
Mapa risc bàsic incendi forestal d’Amer

Font: Cartografia del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
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En el cas d’Amer, tot i ser un mapa poc precís degut a l’escala de treball, podem
observar que majoritàriament el municipi té un risc moderat i baix a bona part del
terme combinat amb algunes zones catalogades de risc alt. Les zones amb un risc
alt les localitzem al sector de Lloret Salvatge i en diferents clapes a l’oest del terme, a
les muntanyes que llinden amb la Vall del Llémena.

3.2. AVALUACIÓ LOCAL
De l’anàlisi del risc bàsic i del conjunt de descripcions realitzades en apartats anteriors
podem avaluar amb major concreció i detall la realitat del municipi en matèria de
prevenció d’incendis.
Com s’ha especificat en les dades històriques d’incendis forestals del municipi entre
el principal motiu trobem la negligència. Bona part d’ells s’han produït en els mesos
d’estiu tot i que també se’n n’han produït en mesos més atípics com novembre o
gener. La seva distribució dins el terme municipal és molt heterogènia però en molts
casos estan relacionats amb indrets de major pressió o freqüentació humana. És el
cas dels incendis al voltant de la Font Picant, a la carretera del pantà de Susqueda o
en els entorns de la C-63. Sortosament, la magnitud dels incendis produïts els últims
anys han estat petits i controlats ràpidament. La seva localització a prop de les vies
de comunicació facilitaren la intervenció dels equips d’emergència. El fet que molts
dels incendis siguin deguts a negligències ens indica que fora bo potenciar
campanyes de conscienciació entre la població.
El perill d’ignició i propagació d’un incendi a Amer es pot considerar moderat tal i
com mostren els models de combustibilitat i inflamabilitat. Aquest perill és superior en
els veïnats de Lloret Salvatge, de la Jonquera, de Santa Brígida i de Sant Climent
d’Amer ates que són zones on hi ha massa forestal densa i una major exposició solar.
En cas de situació extrema, amb forta sequera i vents del sud o de ponent (els més
freqüents al terme) el perill propagació en cas d’incendi s’incrementarà notablement.
La combinació d’espècies inflamables, l’elevada càrrega de combustible dels
boscos, les orientacions sud i les pendents són una combinació molt perillosa per al
municipi d’Amer. Així mateix, la manca de franges de baixa càrrega i/o d’elements
que fragmentin la continuïtat de la massa forestal poden facilitar l’aparició de grans
incendis.
Respecte a la capacitat d’intervenció, el municipi presenta una accessibilitat al
territori força deficient. El sector amb més mancances és tota la vessant de les
Guillaries on bàsicament hi trobem la GI-7525 com a únic punt d’accés a la massa
forestal de tota la carena. El Veïnat de la Jonquera, al nord est del terme i amb una
perillositat elevada, tampoc disposa de camins que permetin l’accés als equips
d’intervenció. El Veïnat de Sant Climent d’Amer és el sector del terme municipal que
presenta una millor accessibilitat i on localitzem un elevat nombre de masies i
granges al ser la zona més planera del terme municipal.
Al municipi hi ha un elevat nombre de camins que es podrien arranjar per tal de
millorar l’accessibilitat al conjunt del terme municipal. Tot i això, les elevades
pendents que hi ha a bona part del terme, el despoblament d’aquestes zones, la
fragmentació de la propietat forestal i la poca explotació d’aquests així com l’elevat
cost que tindria en dificulten el consens i viabilitat de la seva obertura. La principal
problemàtica és que són camins de característica secundària o terciària fins a la
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masia o activitat i a partir d’allà o desapareixen o només són aptes per 4x4.
Els punts de subministrament d’aigua per als mitjans d’intervenció del municipi en
termes generals es pot considerar acceptable però millorable. Únicament trobem un
punt d’aigua per bombers accessible també per helicòpters en tot el terme
municipal. Nobstant, als municipis veïns existeixen diferents punts d’aigua que poden
donar cobertura al municipi i, a més, parcialment dins el terme trobem els
embassaments del Pasteral I i II. En el cas dels hidrants fora bo millorar-ne el nombre
a la Urb. Solivent, a la Colònia de la Hidroelèctrica i al carrer de la Pujada de l’Estació
del nucli urbà.
Per tal de minimitzar el risc serà important instar a les administracions responsables de
les principals vies de comunicació del terme municipal que realitzin la neteja de
cunetes així com les franges de seguretat. En el mateix sentit s’haurà de vetllar per tal
que les companyies elèctriques compleixin les seves obligacions de neteja de les
línees i el seu entorn i evitar l’aparició de punts d’abocament incontrolats atès que
són punts susceptibles de generar-s’hi un foc.
Pel que fa al poblament, el trobem distribuït bàsicament a les zones més planeres i a
les zones més pròximes a la C-63 i al nucli urbà. L’Ajuntament d’Amer no ha realitzat
la franja de prevenció d’incendis forestals de 25 m al nucli urbà, ni al polígon
industrial ni a la Urb. Solivent tot i tenir aprovat el plànol de delimitació i document
d’acompanyament segons al Llei 5/2003, de prevenció d’incendis forestals a les
urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions en sòl forestal o en els
500 m que els envolta. En aquest sentit són poques les masies i instal·lacions en
disseminat que tenen generada la seva pròpia franja de prevenció.
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4. PLANIFICACIÓ DE LES ACTUACIONS
A continuació es realitzaran un recull d’actuacions en diferents direccions per tal de
millorar la prevenció en matèria d’incendis forestals posant especial èmfasis a les
mancances del territori, millorar l’estat de les infraestructures i camins existents i la
penetrabilitat del territori en general, però també en d’altres com la conscienciació
ciutadana o vetllar perquè és compleixi la normativa vigent en diferents àmbits en
matèria de prevenció d’incendis.

4.1. VIES DE COMUNICACIÓ
S’instarà, en cas de ser necessari, als titulars o concessionaris de les carreteres a obrir
o mantenir la franja de prevenció i seguretat a banda i banda de les seves
infraestructures. Aquesta actuació està regulada pel Decret 64/1995, de 7 març.
Les vies i línees afectades, el seu titular i els punts quilomètrics són:
CARRETERA

TITULARITAT

C-63
GI-7525

PUNTS QUILOMÈTRICS
Pk inicial

Pk final

Generalitat de Catalunya

43,9

50,4

Diputació de Girona

0

7,1

4.2. LÍNEES ELÈCTRIQUES
Tal i com s’ha explicat en capítols anteriors dins el terme municipal d’Amer hi
localitzem diferents línees elèctriques de mitja i baixa tensió. Els seus titulars hauran de
tenir les línees en bon estat i els seus traçats degudament netejats tal i com està
regulat en els Decrets 64/1995 i el 268/1996. L’Ajuntament haurà de procurar que les
companyies compleixin amb les seves obligacions.

4.3. CAMINS DEL TERME MUNICIPAL
4.3.1. XARXA GLOBAL DE CAMINS
Les actuacions en matèria de camins aniran encaminades a millorar i consolidar la
xarxa actual i a garantir la seguretat en el seu ús. La relació de camins segons la
classificació operativa dels mitjans d’extinció entre primaris, secundaris i terciaris del
municipi, així com dels asfaltats és la següent:

CLASSIFICACIÓ CODI
Asfaltat

NOM

LONGITUD
(km)

CARRETERA DE SANT CLIMENT D'AMER: Camí que des del nucli d’Amer dona accés a l’antiga
CA01 parròquia de Sant Climent d’Amer. Transcorre entre camps de conreu fruiters i massa forestal
Té un risc alt

3.65

CARRETERA DE SANTA BRÍGIDA (tram inicial): Camí que des del camp de futbol del municipi
porta a l’ermita de Santa Brígida. Aquest tram inicial és asfaltat fins a l’última masia abans
CA02
d’arribar a l’ermita. Carretera asfaltada però de caire terciari degut a la seva amplada i
pendent. Té un risc alt per la freqüentació i per la presència de de massa forestal.

1.8
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CAMÍ DE LA FONT PICANT: Carretera que des de la C-63 dona accés a l’embotelladora
FONTER i a la coneguda Font Picant del municipi. Té un risc moderat.

0.6

CARRETERA DEL PANTÀ DE SUSQUEDA: Carretera que és el principal accés al Pantà de
CA04 Susqueda i a bona part del Veïnat de Lloret Salvatge, ermita inclosa. Està envoltada pel riu
per una banda i majoritàriament per massa forestal a l’altre. Presenta un risc moderat

7.4

CA03

TOTAL
CAMÍ DE LA BARROCA: Camí que des de Sant Climent d’Amer comunica amb el municipi
PR01 veí de Sant Aniol de Finestres. Presenta un risc moderat o alt a l’estar envoltat per massa
forestal, matoll i conreus.

Primari

Secundari

Terciari

13,45
2

CAMÍ D´AMER A SANT JULIÀ DEL LLOR: Camí que des de la ctra. de Sant Climent comunica
PR02 el terme d’Amer amb el nucli de Sant Julià del Llor pertanyent a Bonmatí. Presenta un risc
moderat

2.5

TOTAL

4,5

CAMÍ A L´ERMITA DE SANT AGUSTÍ DE LLORET SALVATGE: Camí que des de la Ctra. del Pantà
SC01 dona accés a l’ermita i veïnat de Sant Agustí de Lloret Salvatge. Bàsicament envoltat de
massa forestal en tot el seu recorregut.

0.5

CAMÍ DE CAL XEC: Camí que comunica la Urb. Solivent amb la ctra. de Sant Climent d’Amer
SC02 (CA01). Es tracta d’un camí que transcorre una part entre conreus i una part entre massa
forestal. Presenta un risc moderat.

2,4

CAMÍ DEL SERRAT DELS GATS: Camí que des de la ctra. de Sant Climent d’Amer comunica
SC03 amb el camí de Cal Xec. Transcorre entre conreus i masses forestals de manera aleatòria.
L’enllaç entre camins està limitat a veïns.

1,8

TOTAL

4,7

CAMÍ DE SANT CLIMENT A BONMATÍ: Camí que des de Sant Climent d’Amer comunica amb
TR01 el nucli de Bonmatí. Camí poc emprat al no haver-hi masies ni conreus en els entorns.
Presenta un risc alt al estar envoltat de massa forestal.

2.4

CAMÍ DEL PLA DE VERDAGUER: Camí que permet enllaçar el terme d’Amer amb el terme de
TR02 Sant Martí de Llémena des de Sant Climent d’Amer. Té un risc moderat al estar envoltat de
pastures, conreus i massa forestal.

2.7

CAMÍ DE SANTA BRÍGIDA (tram final): Tram de terra final del Camí de Santa Brígida. Tot i
TR03 haver-hi algun sobre ample no es pot considerar com a secundari. Igual que el tram asfaltat
presenta un risc alt.

1.2

CAMÍ DE SANT GENÍS: Camí que des de la C-63 dona accés a l’església de Sant Genís
d’Amer.

0.5

TOTAL

6,8

TR04

Especificar que la totalitat de camins aquí descrits són preexistents en el territori i que
alguns tram d’ells tot i no tenir les característiques de camí primari o secundari se’ls ha
classificat com a tals degut a la seva funció vertebradora, i, amb la perspectiva que
amb el pla d’actuacions s’acondicionaran degudament. Respecte els camins
terciaris es deixaran per a més endavant atesa la impossibilitat d’afrontar la totalitat
de les actuacions necessàries a realitzar per a ser aptes per a la prevenció
d’incendis, a excepció del Camí de Santa Brígida (TR03) al ser l’únic accés a l’ermita i
prioritari per l’Ajuntament. La relació de camins d’aquest PPIF és la següent:

4.3.2. ACTUACIONS DE CAMINS
L’Ajuntament d’Amer anualment realitza un esforç econòmic per tal de mantenir i
conservar el conjunt de camins que vertebren el municipi. És per aquest motiu que
les actuacions en els camins es plantegen bàsicament com a una continuïtat i reforç
dels treballs realitzats amb anterioritat al municipi. Aquestes s’encaminen en dues
direccions que són la millora o manteniment de camins i manteniment de les
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franges de seguretat. Així mateix, es prioritzaran les actuacions en els camins asfaltats
i en els camins més freqüentats.
FRANGES DE SEGURETAT:
L’obertura o manteniment de franges de seguretat consisteix en la neteja de
vegetació, mínim 1 m a banda i banda, de determinats camins per tal de
garantitzar una circulació més segura, i al mateix temps, minimitzar el risc d’inici d’un
foc. La franja consistirà en aclarir i/o eliminar la massa forestal per evitar el contacte
entre copes dels arbres i trencar la continuïtat vertical de la vegetació, podar els
arbres adults a uns 3 m d’alçada, estassada del sotabosc i eliminació de les restes.
Ates que el municipi d’Amer ja té realitza la franja de seguretat en diferents camins
de forma periòdica que es proposa el manteniment d’aquests. La relació de franges
de seguretat de camins a mantenir, la periodicitat i les unitats són les següents:
CODI
CAMÍ

UNITAT
(Km)

PRIORITAT

ACTUACIÓ

PERIODICITAT

Alta

Manteniment franja de seguretat

Anual

3,65

CA01
CA02

Alta

Manteniment franja de seguretat

Anual

1,8

PR01

Alta

Manteniment franja de seguretat

Anual

2

PR02

Alta

Manteniment franja de seguretat

Anual

2,5

SC02

Alta

Manteniment franja de seguretat

Anual

2,4

ADEQUACIÓ DE CAMINS:
Les actuacions aquí proposades s’han realitzat segons l’estat dels camins a data de
redacció del present Pla tot incorporant aquelles actuacions que el municipi realitza
de forma periòdica i d’altres de necessàries.
Les actuacions variaran d’un camí a un altre depenen de les seves característiques,
del pendent, de la longitud, el drenatge, el tipus de terreny, la intensitat de trànsit,...
Un altre factor que pot condicionar l’actuació és la titularitat del camí. Els camins
presents en el present PPIF o són de titularitat pública o d’ús públic. En tot cas,
aquestes hauran de garantir la circulació creuada de camions (5 m els primaris i
entre 3 i 5 m els secundaris amb sobreamples cada 100 – 150 m), un bon estat del
ferm, un angle de gir suficient i disposar d’elements drenants (cunetes, trencaigües,...)
sempre que sigui possible.
S’han establert la següent relació d’actuacions:
1. Transformació: ampliació o modificació de camí primari
2. Transformació: ampliació o modificació de camí secundari
3. Manteniment/Reparació amb aportació de sauló o de tot-u reciclat.
4. Manteniment bàsic
PERIODE
INDICATIU

CODI
CAMÍ

PRIORITAT

ACTUACIÓ

UNITAT
(Km)

2018

PR01

ALTA

3. Reparació del ferm amb aportació de sauló o de tot-u reciclat (0,7 km)
4. Manteniment bàsic (1,3 km)

2
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PR02

2019

2020

2021

ALTA

4. Manteniment bàsic

2,5

SC002

ALTA

2. Transformació: ampliació o modificació de camí secundari (0,2 km)
4. Manteniment bàsic (2,2 km)

2,4

TR03

MITJA

4. Manteniment bàsic

1,2

PR01

ALTA

4. Manteniment bàsic

2

ALTA

3. Reparació ferm amb aportació de sauló o de tot-u reciclat (0,83 km)
4. Manteniment bàsic (1,67 km)

2,5

PR02
SC002

ALTA

4. Manteniment bàsic

2,4

TR03

MITJA

4. Manteniment bàsic

1,2

PR01

ALTA

4. Manteniment bàsic

2

PR02

ALTA

4. Manteniment bàsic

2,5

SC002

ALTA

4. Manteniment bàsic

2,4

TR03

MITJA

4. Manteniment bàsic

1,2

PR01

ALTA

4. Manteniment bàsic

2

PR02

ALTA

4. Manteniment bàsic

2,5

SC002

ALTA

4. Manteniment bàsic

2,4

TR03

MITJA

4. Manteniment bàsic

1,2

4.3.3. RESUM ACTUACIONS CAMINS
En el proper quadrienni 2018 – 2021 el municipi de Amer realitzarà el següent recull
d’actuacions per anualitat:
ANUALITAT 2018:
Es repararan amb aportació de sauló o tot- u 0,7 km de camins primaris
Es mantindran 3.8 km de camins primaris
S’ampliaran 0,2 km de camins secundaris
Es mantindran 2,2 km de camins secundaris
Es mantindran 1,2 km de camí terciari
Es mantindran 12,35 km de franja de seguretat en camins
ANUALITAT 2019:
Es mantindran 3,67 km de camins primaris
Es repararan amb aportació de sauló o tot-u 0,83 km de camins primaris
Es mantindran 2,4 km de camins secundaris
Es mantindran 1,2 km de camí terciari
Es mantindran 12,35 km de franja de seguretat en camins
ANUALITAT 2020:
Es mantindran 4,5 km de camins primaris
Es mantindran 2,4 km de camins secundaris
Es manitndran 1,2 km de camí terciari
Es mantindran 12,35 km de franja de seguretat en camins
ANUALITAT 2021:
Es mantindran 4,5 km de camins primaris
Es mantindran 2,4 km de camins secundaris
Es manitndran 1,2 km de camí terciari
Es mantindran 12,35 km de franja de seguretat en camins
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4.4. POBLAMENT, ACTIVITATS I INDÚSTRIES
Les actuacions referides en aquest apartat van encaminades en diferents direccions
depenen del responsable de la seva realització i es deriven directament del Plànol
de delimitació i el document d’acompanyament elaborat segons el que estableix la
Llei 5/2003, de mesures de prevenció dels incendis forestals en els nuclis de
població, les urbanitzacions, les edificacions i instal·lacions situats en terreny forestal o
en els 500 m que els envolten. D’aquest document aprovat per l’Ajuntament se’n
deriven les següents actuacions:
• Obertura/manteniment per part de l’Ajuntament o entitat gestora de la franja
de prevenció d’incendis forestals de 25 m del nucli de població, de les
urbanitzacions i del polígon industrial. La relació de franja a realitzar o
mantenir i la superfície estimada sobre la que actuar és la següent:

CODI

NOM

TIPUS

SUPERFÍCIA
ESTIMADA (Hac)

ACTUACIÓ

001

NUCLI D'AMER

NUCLI

2.28

Obertura

002

URB. SOLIVENT

URBANITZACIÓ

1.36

Obertura

003

SECTOR INDUSTRIAL EL RIERAL (SS3)

URBANIT / POL

1.06

Obertura

024

COLÒNIA DE LA HIDROELÈCTRICA

URBANITZACIÓ

0.60

Obertura

RESPONSABLE
Ajuntament /
Entitat gestora
Ajuntament /
Entitat gestora
Ajuntament /
Entitat gestora
Ajuntament /
Entitat gestora

• Notificar a la resta d’elements o subjectes obligats identificats de la
obligatorietat de realitzar la franja de 25 m a l’entorn de les seves edificacions.
• Notificar als propietaris de parcel·les urbanes brutes de vegetació que realitzin
la neteja i el manteniment d’aquestes en les mateixes condicions que la
franja.
El llistat d’habitatges, masies i activitats que han de realitzar la franja de prevenció de
25 m són:
CODI

NOM

004

CAN BLANC

005

PEDRERA DE L'ALBÓ

006
007

TIPUS

CODI

NOM

TIPUS

EDIFICACIÓ

094

CAN CAU

EDIFICACIÓ

INSTAL·LACIÓ

095

GRANJA D'EN MENUT

INSTAL·LACIÓ

ERMITA DE SANT AGUSTÍ DE LLORET
SALVATGE

EDIFICACIÓ

096

COBERT LLORENÇ COLLELL

EDIFICACIÓ

L'ILLA

EDIFICACIÓ

097

COBERT PERE MINERO

EDIFICACIÓ

008

GRANJA COCCIDIES (HIPRA)

INSTAL·LACIÓ

098

COBERTJOSEP CULLELL

EDIFICACIÓ

009

LA GULTRESA

EDIFICACIÓ

099

COBERTS ROSA LOPEZ

EDIFICACIÓ

010

CAN PUIG

EDIFICACIÓ

100

CAN XEC

EDIFICACIÓ

011

GRANJA TONI CADET 1

INSTAL·LACIÓ

101

CAN PALETA o CAN LLIBRESOLS

EDIFICACIÓ

012

GRANJA TONI CADET 2

INSTAL·LACIÓ

102

PINYANA

EDIFICACIÓ

013

CAN PINYANA

EDIFICACIÓ

103

LA FARIGOLA

EDIFICACIÓ

014

CAN SALERO

EDIFICACIÓ

104

LA CROSA

EDIFICACIÓ

015

CASES DE LA HIDROELÈCTRICA / ELS

INSTAL·LACIÓ

105

CASANOVA DE PINYANA / SOLIVENT 72

EDIFICACIÓ
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CAMPAMENTS
016

EL GALLISSÀ

EDIFICACIÓ

106

L'ANGLADA

EDIFICACIÓ

017

CAN LLORET

EDIFICACIÓ

107

CA NOFRE o CA L'ORRI

EDIFICACIÓ

018

GRANJA DEL MINYÓ

INSTAL·LACIÓ

108

CASANOVA DE L'OLIVAR

EDIFICACIÓ

019

GRANJA TERRA BANC 1

INSTAL·LACIÓ

109

ERMITA DE SANTA BRÍGIDA

EDIFICACIÓ

020

GRANJA TERRA BANC 2

INSTAL·LACIÓ

110

EL CASTELL

EDIFICACIÓ

021

LA CASILLA

EDIFICACIÓ

111

DIPÒSITS AIGUA (MASIA D'AMER)

INSTAL·LACIÓ

022

RESIDÈNCIA D'AMER

EDIFICACIÓ

112

CAN MENCIÓ

EDIFICACIÓ

023

EL GELABERT

EDIFICACIÓ

113

CAL BORINOT

EDIFICACIÓ

025

LA CASILLA DEL PEÓ

EDIFICACIÓ

114

CAN MIQUELIC

EDIFICACIÓ

026

CAN TER

EDIFICACIÓ

115

NAU PORCS (JOSEP BRUC)

INSTAL·LACIÓ

027

CAN TEIXÓ

EDIFICACIÓ

116

GRANJA D'EN GUSTET

INSTAL·LACIÓ

028

EL PATRIOL

EDIFICACIÓ

117

EL GUSTET / CASANOVA DEL GUSTET

EDIFICACIÓ

029

CAN SANT PARE

EDIFICACIÓ

118

CAMP DE FUTBOL

INSTAL·LACIÓ

030

COBERT D'EN QUEL

EDIFICACIÓ

119

ANTIGA PEDRERA D'AMER

INSTAL·LACIÓ

031

L'ARBUSSET

EDIFICACIÓ

120

CAN PAULÍ

EDIFICACIÓ

032

GRANJA CA L'AULINA

INSTAL·LACIÓ

121

BAIELLA NOU

EDIFICACIÓ

033

MANUFACTURES JONQUERA 2

INSTAL·LACIÓ

122

CAN CARRETER

EDIFICACIÓ

034

NAU DE POD (HIPRA)

INSTAL·LACIÓ

123

CAN XERA

EDIFICACIÓ

035

CEYC (HIPRA)

INSTAL·LACIÓ

124

CADEMON o CASADEMON

EDIFICACIÓ

036

CAN QUEL

EDIFICACIÓ

125

CAN MAS

EDIFICACIÓ

037

CASA JOSEP GUADALL

EDIFICACIÓ

126

CAN DAMIÀ NOU

EDIFICACIÓ

038

LA BARRACA

EDIFICACIÓ

127

CAN CARRETÉ

EDIFICACIÓ

039

LA GASALLA

EDIFICACIÓ

128

CAN MARCÓ

EDIFICACIÓ

040

PALOU

EDIFICACIÓ

129

CAN BALDIRI / CAN MILÀ

EDIFICACIÓ

041

CEMENTIRI D'AMER

INSTAL·LACIÓ

130

CAN DOCTOR VILA

EDIFICACIÓ

042

COBERT EMILI CARBONES

EDIFICACIÓ

131

CASOT DE LA COSTA

EDIFICACIÓ

043

MAS LLORICHS

EDIFICACIÓ

132

CAN DAMIÀ

EDIFICACIÓ

044

LORICHS / XALET LLORICS

EDIFICACIÓ

133

CAN MARC

EDIFICACIÓ

045

FRENDISA

INSTAL·LACIÓ

134

SERRADORA DOMENECH SL

INSTAL·LACIÓ

046

GARDEN DOGS

INSTAL·LACIÓ

135

EL RIERAL

EDIFICACIÓ

047

CAN NONELL

EDIFICACIÓ

136

TERRACOTA

INSTAL·LACIÓ

048

TALLER MARTÍ / GRANJA J. BUSQUETS

INSTAL·LACIÓ

137

INDÚSTRIES ARAGONÈS

INSTAL·LACIÓ

049

CASA CARME GIRALT

EDIFICACIÓ

138

MANIVAC / CAN TEXEIRA

INSTAL·LACIÓ /
EDIF

050

COBERT D'EN JULIO

EDIFICACIÓ

139

BELLES COLOMER (HIPRA)

EDIFICACIÓ

051

COBERTS D'EN BALDIRI

EDIFICACIÓ

140

CASA SERAFÍ BECERRA

052

ÀRIDS CADET (MIQUEL OLIVERAS)

INSTAL·LACIÓ

141

SERRADORA D'EN FUSSELLES

EDIFICACIÓ

053

COBERTS D'EN PERE OLLER

EDIFICACIÓ

142

BOADA DE LES COSTES

EDIFICACIÓ

054

COBERT D'EN MANZANO

EDIFICACIÓ

143

DIPÒSIT MUNICIPAL D'AIGUA

INSTAL·LACIÓ

055

CAN PITU CROUS

EDIFICACIÓ

144

CAN QUELOT

EDIFICACIÓ

056

CAN CREUET DE LES BRUGUERES

EDIFICACIÓ

145

EL CASOT

EDIFICACIÓ

057

CASA NOVA DE CAN CREUET

EDIFICACIÓ

146

COBERTS D'EN BERENGUERA

EDIFICACIÓ

058

LA PIULA

EDIFICACIÓ

147

EL MONT

EDIFICACIÓ

059

LA CANOVA

EDIFICACIÓ

148

LA BERENGUERA

EDIFICACIÓ

060

LA ROUREDA

EDIFICACIÓ

149

EL MASSET

EDIFICACIÓ

061

COBERT D'EN XUTRA

EDIFICACIÓ

150

EL BASSAR

062

GRANJA D'EN PANOSA

INSTAL·LACIÓ

151

DEIXALLERIA D'AMER

INSTAL·LACIÓ

INSTAL·LACIÓ

EDIFICACIÓ

063

CAN MEL

EDIFICACIÓ

152

LINDAMER

INSTAL·LACIÓ

064

CAN BETRA

EDIFICACIÓ

153

LA CANOVA o CASANOVA DEL

EDIFICACIÓ
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BASSARIC
065

CAN REJOLET

EDIFICACIÓ

154

HIPRA / HERVEST

INSTAL·LACIÓ

066

ROQUES NEGRES

EDIFICACIÓ

155

LA RAJOLERIA

EDIFICACIÓ

156

FONDA SANT MARÇAL / BENZINERA
C63

INSTAL·LACIÓ

067

MAS REVERTER

EDIFICACIÓ

068

CAN BOADA

EDIFICACIÓ

157

EL BUSQUETS

EDIFICACIÓ

069

PUIGLLOBET

EDIFICACIÓ

158

MANUFACTURES JONQUERA 1 (C-63)

INSTAL·LACIÓ

070

CAN FELIU

EDIFICACIÓ

159

LA FÀBREGA

EDIFICACIÓ

071

CAL SASTRE

EDIFICACIÓ

160

LA BLANQUERA

EDIFICACIÓ

072

CAN FELIU

EDIFICACIÓ

161

RAMONET

EDIFICACIÓ

073

CAN NICOLA

EDIFICACIÓ

162

FIGAREDA

EDIFICACIÓ

074

CAN LARI o CAN MELARI

EDIFICACIÓ

163

CA L'HEREU

EDIFICACIÓ

075

CAL BURRO

EDIFICACIÓ

164

LA JONQUERA

EDIFICACIÓ

076

CAN FERRIOL

EDIFICACIÓ

165

VIVERS RIU BRUGENT 3

INSTAL·LACIÓ

077

ESCOLES DE SANT CLIMENT

EDIFICACIÓ

166

VIVERS RIU BRUGENT 2

INSTAL·LACIÓ

078

CAN XEIA

EDIFICACIÓ

167

VIVERS RIU BRUGENT 1

INSTAL·LACIÓ

079

REFUGI DE SANT CLIMENT

EDIFICACIÓ

168

FONTER

INSTAL·LACIÓ

080

BARANSELL

EDIFICACIÓ

169

CAN FAUSICA

EDIFICACIÓ

081

CAN FUIXART

EDIFICACIÓ

170

GRANJA ELS CONCS

INSTAL·LACIÓ

082

CAN SABATER / LA RECTORIA

EDIFICACIÓ

171

CAN VILA

EDIFICACIÓ

083

CAN MATES

EDIFICACIÓ

172

EL COLOMER

EDIFICACIÓ

084

LA CANOVA DE PEU DE ROCA (TANCAT
ANIMALS)

EDIFICACIÓ

173

VERNATALLADA

EDIFICACIÓ

085

EL VERDAGUER

EDIFICACIÓ

174

CAN MELITON

EDIFICACIÓ

086

LA CANOVA DE PEU DE ROCA

EDIFICACIÓ

175

OLIVERES

EDIFICACIÓ

087

EL SUCURULL

EDIFICACIÓ

176

LA BLANQUERA DE DALT

EDIFICACIÓ

088

CAN PUIG

EDIFICACIÓ

177

COBERTS ANIMALS (F. VILALTA)

INSTAL·LACIÓ

089

LA TORRE DE ROCASALVA

EDIFICACIÓ

178

CAN TORRENT

EDIFICACIÓ

090

TORNER

EDIFICACIÓ

179

FORNICHS RUINA

EDIFICACIÓ

091

CAN PERE PETIT

EDIFICACIÓ

180

RUINA ELS TERRATS

EDIFICACIÓ

092

CANADELL

EDIFICACIÓ

181

GRANJA DE TERRERS

INSTAL·LACIÓ

093

COBERTS J. QUESADA

EDIFICACIÓ

182

L'ÒBAC

EDIFICACIÓ

092

CANADELL

EDIFICACIÓ

183

TERRERS

EDIFICACIÓ

093

COBERTS J. QUESADA

EDIFICACIÓ

184

TERRERS DE DALT

EDIFICACIÓ

La franja, així com les parcel·les interiors, hauran d’estar lliure de vegetació seca i
amb la massa arbòria aclarida i podada segons les característiques que
s’estableixen als annexos 2 i 3 del Decret 123/2005, de14 de juny. A continuació es
mostren les principals característiques que hauria de tenir:

AMPLADA
25 metres a comptar des del límit exterior de les parcel·les, edificacions o instal·lacions
MASSES D’ARBRAT ADULT
Densitat d’arbrat adult (>15 cm de diàmetre) Màxim 150 peus/ha
Distància entre peus Mínim 6 m.
Distància entre capçades Mínim 5 m.
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Poda inferior dels arbres Fins a 2,20 m. d’alçada (fins a 1/3 de la seva alçada fins a 5m)
Distància entre capçades i el límit de les parcel·les edificades Mínim 5 m.
Cobertura de l’estrat arbustiu Fins a un màxim de 15% de la superfície.
Distància entre les mates Mínim 3 m.
Arrossegament dels arbres als carregadors Els troncs s’apilaran als carregadors en trossos d’1,20 m. de longitud.
Trituració de restes de poda i estassada Fins a obtenir restes menors de 20 cm. i repartiment uniforme sobre el
terreny
ZONES AMB MATOLLAR, BOSC DE REBROT I ARBRAT JOVE
Cobertura Es desbrossa fins obtenir un 35 % de cobertura màxima d’estrat arbustiu
Distància entre les mates Mínim 3 m.
Distància fins al límit de les parcel·les edificades Mínim 5 m.
Trituració de restes d’estassada Fins a obtenir restes menors de 20 cm. i repartiment uniforme sobre el terreny

L’amplada de la franja de protecció, així com les seves característiques, podrà ser
inferior a 25 m si es troba en zones amb un pendent superior al 40%. En tals casos
serà necessari l’assessorament d’un facultatiu forestal per tal de minimitzar l’efecte de
les actuacions sobre el terreny.

4.5. PUNTS D’AIGUA I HIDRANTS
En l’avaluació general s’ha considerat la cobertura de punts d’aigua i d’hidrants com
suficient però millorable. En aquest Pla no es proposaran actuacions sobre nous punts
d’aigua però si que es recomana a l’Ajuntament que reforci el nombre i la seva
distribució a la Urb. Solivent, a la Urb. Colònia de la Hidroèlectrica i al C/Pujada de
l’estació del nucli d’Anglès.
Finalment recordar que l’Ajuntament ha de procurar el degut manteniment dels
hidrants públics del terme i vetllar per tal que els nous desenvolupaments urbanístics
o les activitats de nova implantació compleixin la normativa vigent en matèria
d’hidrants. També en aquest sentit, l’Ajuntament i l’ADF han de vetllar pel degut
manteniment i neteja de vegetació dels punts d’aigua i realitzar les gestions
necessàries en cas de detectar problemes en algun d’ells.
4.7. MATERIAL i RECURSOS HUMANS
El municipi d’Amer no té constituïda l’Agrupació de Defensa Forestal (ADF) del
municipi ni està inclosa en alguna ADF dels municipis veïns. Fora bo que des de
l’Ajuntament liderés la seva formació o la inclusió en una d’existent ates que són
agrupacions importants en aspectes de prevenció i intervenció en cas d’incendi. A
més, aquest fet facilitaria l’accés a subvencions destinades a aquestes associacions
per material i equipament millorant així els recursos del municipi.
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4.8. MESURES D’INFORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ A LA POBLACIÓ
Per tal d’evitar l’aparició de focs dins el terme municipal es recomana a l’Ajuntament
fer difusió respecte la prevenció d’incendis en general així com la comunicar les
restriccions d’us de foc en els períodes establerts en el Decret 64/1995 (març a
octubre).
Els principals mitjans que es proposen són:
•
•
•
•
•

Bans municipals
Butlletins informatius
Ràdio i/o televisions locals
Pàgina web i xarxes socials
Distribució de fulletons o díptics de la Direcció General de Protecció Civil

Consells preventius bàsics:
• No llenceu burilles enceses ni llumins, ni caminant ni per la finestra del cotxe.
• No llanceu coets, petards o altres artefactes que continguin foc i no realitzeu
activitats de risc (especialment agrícoles i forestals), ni que sigui a camp ras, ni
en terrenys agrícoles ni, sobretot, en urbanitzacions envoltades per bosc.
• No utilitzeu barbacoes que no estiguin autoritzades. Recordeu que han de ser
d'obra i amb mataguspires.
• Les cremes de residus al jardí estan prohibides, cal portar-los a l'abocador o
triturar-los, i en faran compost.
• Elimineu les branques que toquin la façana i allunyeu de la casa les reserves
de llenya.
• Tingueu a punt eines bàsiques contra incendis (mànegues, destrals) i alguna
reserva d'aigua.
4.9. CALENDARI RESUM DE LES ACTUACIONS PER ANUALITAT

2018

ACTUACIÓ

EXECUTOR

MITJANS

PRIORITAT

Adequació de camins primaris (reparació i/o manteniment): PR01 i
PR02

Ajuntament

Propis /
Subvenció

ALTA

Adequació camins secundaris (transformació, reparació i/o
manteniment): SC02

Ajuntament

Propis /
Subvenció

ALTA

Adequació camí terciari (manteniment): TR03

Ajuntament

Propis /
Subvenció

MITJANA

Manteniment franja seguretat camins asfaltats i camins primaris.

Ajuntament

Propis /
Subvenció

ALTA

Notificació subjectes obligats a realitzar la franja de 25 m i titulars de
parcel·les urbanes de neteja de vegetació

Ajuntament

Propis /
Subvenció

ALTA

Ajuntament / Entitat
gestora

Propis /
Subvenció

ALTA

Control i/o notificació obligació realització franja a les carreteres (C63 i de la GI-7525)

Titular de la carretera

Propis

ALTA

Control i/o notificació obligació neteja traçat línees elèctriques

Titular línea elèctrica

Propis

ALTA

Ajuntament

Propis

ALTA

Obertura franja prevenció 25 m al nucli urbà, zona industrial i
urbanitzacions

Mesures d’informació i sensibilització (Bans, campanyes, butlletins,…)

41

Pla de prevenció d’incendis forestals d’Amer

Ajuntament / Altres
administracions

Control i manteniment hidrants i punts d’aigua

ACTUACIÓ

2019

EXECUTOR

MITJANS

PRIORITAT

Adequació de camins primaris (reparació i/o manteniment): PR01 i
PR02

Ajuntament

Propis /
Subvenció

ALTA

Adequació camins secundaris (manteniment): SC02

Ajuntament

Propis /
Subvenció

ALTA

Adequació camí terciari (manteniment): TR03

Ajuntament

Propis /
Subvenció

MITJANA

Manteniment franja seguretat camins asfaltats i camins primaris.

Ajuntament

Propis /
Subvenció

ALTA

Notificació subjectes obligats a realitzar la franja de 25 m i titulars de
parcel·les urbanes neteja de vegetació

Ajuntament

Propis /
Subvenció

ALTA

Ajuntament / Entitat
gestora

Propis /
Subvenció

ALTA

Control i/o notificació obligació realització franja a les carreteres (C63 i de la GI-7525)

Titular de la carretera

Propis

ALTA

Control i/o notificació obligació neteja traçat línees elèctriques

Titular línea elèctrica

Propis

ALTA

Ajuntament

Propis

ALTA

Manteniment franja prevenció 25 m al nucli urbà, zona industrial i
urbanitzacions

Mesures d’informació i sensibilització (Bans, campanyes, butlletins,…)

Ajuntament / Altres
administracions

Control i manteniment hidrants i punts d’aigua

ACTUACIÓ

2020

ALTA

ALTA

EXECUTOR

MITJANS

PRIORITAT

Adequació de camins primaris (manteniment): PR01 i PR02

Ajuntament

Propis /
Subvenció

ALTA

Adequació camins secundaris (manteniment): SC02

Ajuntament

Propis /
Subvenció

ALTA

Adequació camí terciari (manteniment): TR03

Ajuntament

Propis /
Subvenció

MITJANA

Manteniment franja seguretat camins asfaltats i camins primaris.

Ajuntament

Propis /
Subvenció

ALTA

Notificació subjectes obligats a realitzar la franja de 25 m i titulars de
parcel·les urbanes de neteja de vegetació

Ajuntament

Propis /
Subvenció

ALTA

Ajuntament / Entitat
gestora

Propis /
Subvenció

ALTA

Control i/o notificació obligació realització franja a les carreteres (C63 i de la GI-7525)

Titular de la carretera

Propis

ALTA

Control i/o notificació obligació neteja traçat línees elèctriques

Titular línea elèctrica

Propis

ALTA

Ajuntament

Propis

ALTA

Manteniment franja prevenció 25 m al nucli urbà, zona industrial i
urbanitzacions

Mesures d’informació i sensibilització (Bans, campanyes, butlletins,…)

Ajuntament / Altres
administracions

Control i manteniment hidrants i punts d’aigua
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ACTUACIÓ

2021

EXECUTOR

MITJANS

PRIORITAT

Adequació de camins primaris (manteniment): PR01 i PR02

Ajuntament

Propis /
Subvenció

ALTA

Adequació camins secundaris (manteniment): SC02

Ajuntament

Propis /
Subvenció

ALTA

Adequació camí terciari (manteniment): TR03

Ajuntament

Propis /
Subvenció

MITJANA

Manteniment franja seguretat camins asfaltats i camins primaris.

Ajuntament

Propis /
Subvenció

ALTA

Notificació subjectes obligats a realitzar la franja de 25 m i titulars de
parcel·les urbanes de neteja de vegetació

Ajuntament

Propis /
Subvenció

ALTA

Ajuntament / Entitat
gestora

Propis /
Subvenció

ALTA

Control i/o notificació obligació realització franja a les carreteres (C63 i de la GI-7525)

Titular de la carretera

Propis

ALTA

Control i/o notificació obligació neteja traçat línees elèctriques

Titular línea elèctrica

Propis

ALTA

Ajuntament

Propis

ALTA

Manteniment franja prevenció 25 m al nucli urbà, zona industrial i
urbanitzacions

Mesures d’informació i sensibilització (Bans, campanyes, butlletins,…)

Ajuntament / Altres
administracions

Control i manteniment hidrants i punts d’aigua
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5. PRESSUPOST ANUAL DE LES ACTUACIONS
Analitzades la tipologia d’actuacions previstes al municipi, s’han considerat els
següents preus unitaris expressats en €/unitat de mesura, IVA no inclòs, per al càlcul
del pressupost.
UNITAT

PREU UNITARI
(€ / Unitat – No IVA))

Transformació: ampliació o modificació de camí primari

km

2200

Transformació: ampliació o modificació de camí secundari

km

1500

Manteniment/Reparació ferm amb aportació de sauló o tot-u

km

1000

Manteniment bàsic de camí

km

600

Manteniment de franja seguretat camins (inclou 2 marges)

Km

250

Obertura franja prevenció 25 m nuclis, urbanitzacions i polígon

Ha

2200

Manteniment franja prevenció 25 m nucli, urbanitzacions i polígon

Ha

1200

DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ

Finalment especificar que el conjunt de preus aquí proposat és una mitja per a cada
actuació tipus, poden ser superior o inferior depenen de les característiques i situació
en cada cas, la qual s’haurà de valorar en major detall com a pas previ a qualsevol
de les actuacions. Afegir que no s’ha comptabilitzat el cost de les notificacions ni de
les possibles inspeccions que se’n puguin derivar.

5.1. COST TOTAL ACTUACIONS
El cost del conjunt de les actuacions previstes per anualitat és la següent:
ANUALITAT ACTUACIONS

COST ESTIMAT (€)

2018

19.150

2019

14.022

2020

13.690

2021

13.690

El pressupost total d’execució del període de vigència del pla és de SEIXANTA MIL
CINC CENTS CINUQUANTA DOS euros (60.552 €) IVA no inclòs.
5.2. FINANÇAMENT
El finançament del conjunt d’actuacions proposades en el present Pla dependran
del pressupost municipal i dels recursos propis de l’Ajuntament, de l’ADF, de les
entitats gestores de les urbanitzacions i de les ajudes que posin a disposició la
Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona o altres administracions. Aquestes
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ajudes i subvencions difícilment cobriran el 100 % d’una actuació motiu pel qual
l’ajuntament haurà de fer front a un percentatge del cost total el qual dependrà de
les bases de cada convocatòria.

Finalment, esmentar que si les aportacions econòmiques no són suficients o la
capacitat econòmica del municipi no permet executar el conjunt d’actuacions en
els terminis establerts, les actuacions no executades s’aplaçaran d’anualitat i, si fos
necessari, al següent quadrienni. Així mateix, durant la vigència del present Pla es
poden produir circumstàncies no previstes que alterin les necessitats del municipi i,
en conseqüència, la prioritat o tipologia de les actuacions proposades.

Amer, agost 2017
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ANNEX CARTOGRÀFIC
Mapa 1: Mapa situació i imatge aèria del municipi
Mapa 2: Mapa topogràfic del municipi
Mapa 3: Mapa d’infraestructures existents
Mapa 4: Mapa elements de risc del municipi
Mapa 5: Mapa elements vulnerables del municipi
Mapa 6: Mapa pla actuacions quadrienni 2018-2021
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