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GLOSSARI DE TERMES 

Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (AVSRE): 
Creada per la Llei 4/2017, de 3 de febrer, sota la dependència de la 
Generalitat, té, entre altres, les finalitats següents: 

- L'efectiva direcció i gestió de les polítiques de la Generalitat en matèria 
de protecció civil i extinció d'incendis forestals. 

- La direcció i gestió de la participació de la Generalitat en els consorcis 
provincials de bombers. 

Conat: Incendis forestals que han afectat a menys d'una ha. 

Grans Incendis Forestals: Incendis forestals que superen les 500 ha de 
superfície. 

Serveis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament (SPEIS): Són serveis 
essencials d'intervenció enfront d'emergències tal com estableix la Llei 
13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat, de Protecció Civil i Gestió 
d'Emergències. 

A la Comunitat Valenciana, hi ha actualment sis Serveis de Prevenció, 
Extinció d'Incendis i Salvament, tres d'àmbit municipal, a Castelló, València 
i Alacant, i uns altres tres d'àmbit provincial constituïts sota la fórmula de 
consorcis dependents de les tres diputacions provincials de Castelló, 
València i Alacant. (Preàmbul de la Llei 7/2011, d'1 d'abril, de la Generalitat, 
dels Serveis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament de la Comunitat 
Valenciana). 

A continuació, es relacionen els Serveis de Prevenció, Extinció d'Incendis i 
Salvament: 

- Servei de Bombers de l'Ajuntament d'Alacant 

- Servei de Bombers de l'Ajuntament de Castelló 

- Servei de Bombers de l'Ajuntament de València 

- Consorci Provincial de Bombers d'Alacant 

- Consorci Provincial de Bombers de Castelló 

- Consorci Provincial de Bombers de València 
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ÍNDEX D’ABREVIATURES 

AEMET Agència Estatal de Meteorologia 

AVSRE Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les   
   Emergències 

CECOPI  Centre de Coordinació Operatiu Integrat 

CPA   Consorci Provincial de Bombers d'Alacant 

CPC   Consorci Provincial de Bombers de Castelló 

CPV   Consorci Provincial de Bombers de València 

DGMN  Direcció General del Medi Natural 

DGPIF  Direcció General de Prevenció d'Incendis Forestals 

EPRIF   Equip de Prevenció Integral d'Incendis Forestals 

GIF    Grans Incendis Forestals 

ITV   Inspecció Tècnica de Vehicles 

LCSP   Llei de Contractes del Sector Públic 

MAGRAMA Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient 

MAPAMA Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi Ambient 

ORN   Obligacions reconegudes netes 

PATFOR  Pla d'Acció Territorial Forestal 

PCAP   Plec de clàusules administratives particulars 

PDR   Programa de Desenvolupament Rural 

PEIF    Pla Especial davant del Risc d'Incendis Forestals 

SECF   Societat Espanyola de Ciències Forestals 

SPEIS   Serveis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament 

TRAGSA  Empresa de Transformació Agrària, SA 

TRLCSP  Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic 

VAERSA 	 Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus, SA 

ZAU    Zones d'actuació urgent 

SÍMBOLS 

ha   Hectàrea/hectàrees 
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1. CONCEPTES CLAU I FETS RELLEVANTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 320,3 milions d'euros és el cost directe d'extinció d'incendis forestals en el període 2011-
2015 per a la Generalitat. Els costos indirectes no han pogut ser estimats. 125,5 milions 
d'euros, un 36% de les despeses totals del programa 221.10, no es trobaven inicialment 
pressupostats. 

 685,7 milions d'euros gastats pels Serveis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament 
(SPEIS) en el període 2011-2015. No s'ha pogut estimar quin import correspondria a l'extinció 
d'incendis forestals. 50,8 milions d'euros no van ser disposats. 

 16,1 milions d'euros gastats en 2015 en prevenció d'incendis forestals. Dèficit de 24,7 milions 
d'euros respecte dels imports previstos en els plans de prevenció de demarcació. 

 Només 7 municipis han elaborat el pla d'actuació d'àmbit local davant del risc d'incendis 
forestals dels 128 municipis obligats a redactar-lo. 

 8,9 i 14,6 milions d'euros de cost estimat per restaurar la muntanya de titularitat pública i 
el de titularitat privada, respectivament, després dels grans incendis de 2012. 

 Absència d'un panell d'indicadors adequats que permeta mesurar o avaluar 
l'eficàcia dels mitjans d'extinció. 

 La superfície total cremada a la Comunitat Valenciana durant 2011-2015 ha sigut de 
65.098 ha. La causa principal de l'increment respecte a la dècada anterior són els 
grans incendis de 2012. 

 El 80% dels incendis forestals a la Comunitat no supera la fase de conat. A Espanya 
aquest percentatge se situa en el 67%. Eficàcia dels mitjans d'extinció amb 
indicadors positius en els temps d'arribada a l'incendi. 

 El 89% de les hectàrees cremades es va produir en dies d'alt risc. Alta influència de 
la climatologia. 

 El 91% de la superfície forestal cremada a la Comunitat correspon a grans incendis 
(> 500 ha). La mitjana estatal és del 43%. 

 Els incendis forestals provocats per causes humanes són els més destructius, el 71% 
dels incendis han cremat el 83% de les hectàrees. 

En relació amb l’eficàcia dels mitjans d’extinció d’incendis forestals a la Comunitat 
Valenciana 

En relació amb el cost dels incendis forestals a la Comunitat Valenciana 

• 3,3 milions d'euros, el 14% del total facturat en 2015 per TRAGSA per les brigades d'emergència 
terrestres, seria l'estalvi potencial si el servei es prestara de forma directa. 

• 3,2 milions d'euros facturats el 2015 per TRAGSA, el 14% del total, s'estableix a preu fet i per això han 
de tenir la consideració de pagaments no justificats. 

• 6,3 milions d'euros, el 28% de l'import facturat en 2015 per TRAGSA no es va formalitzar en encomanda 
de gestió. 

• El nombre de vacants del personal operatiu en els consorcis provincials de bombers representa de 
mitjana el 7% del previst en les seues plantilles. Aquest percentatge és especialment significatiu en el 
Consorci Provincial de Bombers de Castelló, 17%. 

• 24% del personal operatiu dels consorcis provincials de bombers pot optar a "segona activitat" en els 
propers 4 anys i es jubilarà en 10 anys. Cal planificar adequadament la seva reposició. 

• Significatius retards en la formalització dels encàrrecs de l’AVSRE amb els consorcis provincials de 
Bombers de Castelló i València. 

• El 33% de les autobombes forestals supera la seua vida útil. La seua renovació costaria entre 3,8 i 5,9 
milions d'euros. El 68% dels parcs de bombers del Consorci Provincial de Bombers de València no 
disposa d'autobomba forestal. 

• Investigacions judicials obertes pel contracte del servei d'avions (març de 2010 a febrer de 2014) per 
un import de 22,7 milions d’euros. 

• Diverses incidències relatives a la tramitació i execució dels contractes de prestació de mitjans aeris 
per a l'extinció d'incendis forestals. 

• El preu diari dels helicòpters tipus biturbina mitjà de disponibilitat anual contractats per la Generalitat 
és el més barat dels tres que s'han comparat. En canvi, els preus diaris per component de les brigades 
helitransportades són més elevats que els que mostra Galícia, que és la comunitat que disposa dels 
preus més baixos.  

En relació amb l’aplicació del criteri d’economia en la gestió i adquisició dels mitjans d’extinció 
d’incendis forestals a la Comunitat Valenciana
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2. OBJECTIUS I ABAST DE L’AUDITORIA 

L'article 6 de la Llei 16/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de 
modificació de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d'11 de 
maig, de Sindicatura de Comptes inclou entre les seues funcions, a 
més de les referides al control extern de la gestió economicofinancera 
del sector públic valencià i dels seus comptes, aquelles que d'acord 
amb l'ordenament jurídic, siguen convenients per assegurar 
adequadament el compliment dels principis financers, de legalitat, 
d'eficàcia i d'economia i de transparència, exigibles al sector públic, 
així com la sostenibilitat ambiental i la igualtat de gènere. D'altra 
banda, l'article 9.3 de la mateixa Llei determina que els informes 
hauran de pronunciar-se, entre d'altres, sobre si la gestió dels recursos 
humans, materials i dels fons pressupostaris s'ha desenvolupat de 
forma econòmica i eficient, i avaluar el grau d'eficàcia en l'assoliment 
dels objectius previstos. 

En conseqüència, el present Informe és el resultat del treball 
d'avaluació amb criteris d’eficiència, eficàcia i economia de la gestió 
dels recursos destinats a l'extinció d'incendis forestals en l'àmbit 
autonòmic, provincial i local. Per poder avaluar la gestió amb aquests 
criteris s'han definit els següents objectius concrets, formulats en 
termes de preguntes: 

 
Objectiu 1: Quant costa prevenir i extingir els incendis forestals a la 

Comunitat Valenciana així com restaurar els danys 
causats? 

 
Objectiu 2: Són eficaços els mitjans d’extinció d’incendis forestals a 

la Comunitat Valenciana? 
 
Objectiu 3: S’aplica el criteri d’economia en la gestió i adquisició dels 

mitjans adequats per a l’extinció d’incendis forestals a la 
Comunitat Valenciana? 

 

Per a facilitar l’obtenció de respostes a aquests objectius, hem 
desglossat cada un en diversos subobjectius i per a cada un d’aquests 
s’han definit els criteris d’auditoria que resumim en el quadre 
següent: 
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Quadre 1. Objectius, subobjectius i criteris d’auditoria 

Objectius Subobjectius Criteris 

1. Quant costa prevenir i 
extingir els incendis 
forestals a la Comunitat 
Valenciana així com 
restaurar els danys 
causats? 

1.1 Quin és el cost total dels mitjans 
d’extinció d’incendis forestals a la 
Comunitat Valenciana? 

Cost extinció/Cost total lluita contra incendis 

Es disposa dels plans d'actuació d'àmbit local davant del 
risc d'incendis forestals? Plans realitzats/Municipis 

Es fan els controls establits en el Pla Especial davant del 
Risc d'Incendis Forestals per mantenir l'operativitat? 

1.2 Quina és la inversió en prevenció? 

Quina és la inversió/despesa en prevenció en l'exercici 
2015? S'han obtingut subvencions de l'Estat i/o de la UE? 
Cost en prevenció/Cost total lluita contra incendis 

S'identifiquen les zones d'alt risc d'incendi? I s'han 
dissenyat plans específics de prevenció? 

Necessitats d'inversió en prevenció 

1.3 Quina és la inversió en restauració 
de terrenys forestals cremats a la 
Comunitat Valenciana? 

Cost restauració/Cost total en la lluita contra incendis 

S'apliquen protocols d'avaluació de danys i riscos després 
de l'incendi? Es realitzen les tasques de restauració 
després de l'incendi previstes en el Decret 58/2003 Pla 
Acció Forestal? Articles 63, 64 i 65 

Quantificació dels treballs no realitzats pel que fa a 
restauració 

1.4 Altres costos dels incendis forestals Danys a les persones i pèrdues ambientals 

2. Són eficaços els mitjans 
d’extinció d’incendis 
forestals a la Comunitat 
Valenciana? 

2.1 S’ha minimitzat la superfície 
forestal afectada per incendis? 

ha cremades per any/ha forestals totals 

Nombre conats / Nombre incendis totals 

Nombre grans incendis forestals/Nombre incendis totals 

ha cremades en grans incendis/ha cremades totals 

Escalat de temps d'arribada als incendis 

2.2 S’ha minimitzat la superfície 
forestal cremada en els dies de risc alt? 
És adequat el funcionament de les 
preemergències? 

Nombre de sinistres en dies d'alt risc/Dies d'alt risc; ha 
cremades en dies d'alt risc/Dies d'alt risc 

Nombre de sinistres en dies d'alt risc/Nombre sinistres 
totals; ha cremades en dies d'alt risc/ha cremades totals a 
la Comunitat Valenciana 

Dies d'alt risc/365 

2.3 Ha disminuït el nombre d’incendis 
forestals per causes humanes? 

Nombre incendis per causes humanes / Nombre total 
d'incendis 

ha cremades en incendis per causes humanes/Nombre 
total ha cremades 

Nombre de persones condemnades per causar un incendi

3. S’aplica el criteri 
d’economia en la gestió i 
adquisició dels mitjans per 
a l’extinció d’incendis 
forestals a la Comunitat 
Valenciana? 

3.1 És més econòmica la prestació del 
servei de forma directa o per 
encomanda de gestió? 

Cost hora bomber-brigada de cada una de les 
administracions 

3.2 És disposa de mitjans terrestres 
adequats per a l’extinció d’incendis? 

Antiguitat dels vehicles i cost de renovació 

3.3 Els costos d’avions i helicòpters són 
d’acord amb els d’altres comunitats 
autònomes o amb els del MAGRAMA? 

Preus dels serveis adquirits per altres comunitats 
autònomes o pel MAGRAMA 

Font: Elaboració pròpia 
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L'apartat 3 conté les conclusions més rellevants que es formulen per 
a cada un dels objectius abans esmentats. L'apartat 4 recull les 
recomanacions per millorar la gestió dels incendis forestals a la 
Comunitat Valenciana. 

L'Informe també inclou cinc apèndixs: 

- En l'apèndix 1 es descriuen les característiques bàsiques dels 
incendis forestals a la Comunitat Valenciana, així com 
l'organització de la vigilància en situacions de preemergència i 
l'actuació dels recursos disponibles d'extinció en els incendis 
forestals, establits en el Pla Especial davant del Risc d'Incendis 
Forestals. 

- En l'apèndix 2, es descriu la metodologia aplicada per a dur a 
terme el treball realitzat, incloent-hi la naturalesa de les proves i 
l’obtenció d'evidència. 

- Els apèndixs 3, 4 i 5 contenen les observacions que es formulen 
per a cada un dels objectius abans esmentats. 

En particular, han sigut objecte de revisió en l'àmbit de la Generalitat 
el programa pressupostari 221.10, “Emergències, Protecció Civil, 
Prevenció i Extinció d'Incendis”, els tres consorcis provincials de 
bombers amb pressupost propi i els tres serveis de bombers dels 
ajuntaments de Castelló, València i Alacant, el pressupost dels quals 
es troba integrat en el de l'ajuntament corresponent. Totes aquestes 
entitats rendeixen comptes a la Sindicatura. El nostre treball en 
referència als serveis de bombers locals s'ha limitat a determinats 
aspectes de l'objectiu 1 a causa de l'escassa superfície forestal existent 
en els seus termes municipals. 

Quadre 2. Superfície forestal dels municipis d'Alacant, Castelló i 
València 

 

Municipi 

Superfície forestal  

Hectàrees 
Percentatge sobre 

el total CV 

Alacant 7.572 0,6% 

Castelló 1.457 0,1% 

València 1.311 0,1% 

Font: Pla Especial davant del Risc d’Incendis Forestals revisat el 20/06/2016 

L'àmbit temporal de referència ha cobert el període 2011-2015 en la 
mesura en què la informació s'haja trobat disponible. En les 
estadístiques d'incendis forestals s'han incorporat les dades de 
l'Avanç Informatiu del MAPAMA i el Butlletí Informatiu de Prevenció 
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d'Incendis Forestals de la Generalitat Valenciana corresponents a 
2016. 

El treball s'ha desenvolupat d'acord amb les directrius tècniques de 
fiscalització aprovades pel Consell de la Sindicatura, recollides en el 
Manual de fiscalització de la Sindicatura de Comptes, especialment en 
la secció 3200, Guia de fiscalització operativa. Aquesta Guia concorda 
en els seus aspectes rellevants amb les normes aprovades per les 
institucions de control extern sobre la fiscalització operativa, que 
estan basades en les normes ISSAI-ES 300, ISSAI-ES 3000 i ISSAI-ES 
3100. 

Per a dur a terme aquesta auditoria operativa s'ha realitzat 
prèviament una anàlisi de l'entorn relacionat amb els incendis 
forestals. Per a això s'ha consultat i analitzat la documentació que s'ha 
considerat més rellevant en aquest àmbit referida bàsicament a la 
legislació aplicable, articles d'opinió, estadístiques, informació 
econòmica i pressupostària, informes d'òrgans de control i estudis 
d'organitzacions ecologistes com ara WWF-Espanya. En l'annex I es 
detalla el marc normatiu relacionat amb la prevenció i extinció 
d'incendis. 

Agraïm la col·laboració prestada en la realització del treball al personal 
dels diferents organismes relacionats amb aquesta auditoria 
operativa. 

3. CONCLUSIONS 

D'acord amb les observacions detallades en els apèndixs 3 a 5, les 
conclusions més rellevants són les que assenyalem a continuació, un 
resum de les quals detallem en l'apartat 1 d'aquest Informe, 
“Conceptes claus i fets rellevants”. 

En relació amb el cost dels incendis forestals a la Comunitat 
Valenciana 

a) El cost dels mitjans d'extinció té dos components principals: els 
costos en què incorre la Generalitat i els costos en què incorren 
els Serveis de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS) 
que han participat en incendis forestals. 

 El cost directe total de l'extinció d'incendis forestals en què ha 
incorregut la Generalitat en el període 2011-2015 ha sigut de 
320.309.724 euros, amb el detall que es mostra tot seguit: 
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Quadre 3. Cost directe d’extinció d’incendis forestals Generalitat. 
Període 2011-2015. Euros 

Concepte Import 

Obligacions reconegudes capítol 2, Programa 221.10 menys OR Pla preventiu de vigilància 266.547.018

Obligacions reconegudes de despeses de TRAGSA incorregudes en 2008, 2009 i 2010 -64.302.211

Obligacions no reconegudes de despeses de TRAGSA incorregudes en 2014 i 2015 1.989.917

Aportacions als consorcis provincials de bombers incloses en el programa 221.10 66.000.000

Aportacions als consorcis provincials de bombers incloses en el programa despeses diverses 44.000.000

Obligacions no reconegudes amb el Consorci Provincial de Bombers de València  850.000

Transferències als ajuntaments dels grans incendis de 2012 5.225.000

Total costos directes de l’extinció 320.309.724 

Font: Registres comptables dels comptes retuts de la Generalitat de 2011 a 2015 

 En aquest import caldria afegir el cost de personal del servei 
d'extinció d'incendis del Servei de Prevenció i Extinció de 
l’AVSRE, així com un percentatge de costos indirectes com ara el 
telèfon 112, neteja de les instal·lacions, entre d'altres. Els imports 
derivats d'aquests conceptes no han pogut ser estimats atesa 
l'estructura del sistema comptable de la Generalitat i que 
l’AVSRE no disposa de comptabilitat analítica (vegeu apèndix 3, 
apartat 1). 

b) En l'àmbit de la Generalitat, els costos d'extinció d'incendis 
forestals estan inclosos en el programa 221.10, “Emergències, 
Protecció Civil i Extinció d'Incendis”. Aquest programa inclou a 
més dels costos dels incendis forestals, els d'emergències i 
protecció civil. Els crèdits inicials en el període 2011-2015 van ser 
de 344.861.970 euros i les obligacions reconegudes a 470.322.477 
euros. En conseqüència, 125.460.507 euros, un 36,4%, de les 
despeses no es trobava pressupostat inicialment. 

 Com a conseqüència d'incloure les despeses meritades no 
comptabilitzades en aquest programa i eliminar les obligacions 
de TRAGSA corresponents als exercicis 2008, 2009 i 2010 —vegeu 
el quadre 3— les obligacions reconegudes del programa 221.10 
van sumar 452.860.182 euros i el dèficit 107.998.212 euros, un 
31,3% dels crèdits inicials. 

c) En l'àmbit dels Serveis de Prevenció, Extinció d’Incendis i 
Salvament (SPEIS), l'import de les obligacions reconegudes en el 
període 2011-2015 ha sigut de 685.712.336 euros. La distribució 
d'aquest import es mostra a continuació: 
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Quadre 4. Obligacions reconegudes dels Serveis de Prevenció, 
Extinció d'Incendis i Salvament de la Comunitat 
Valenciana. Període 2011-2015. Euros 

SPEIS Obligacions 
reconegudes 

Percentatge 
s/total 

Consorci Provincial de Bombers d’Alacant 194.073.745 28,3% 

Consorci Provincial de Bombers de Castelló 73.980.797 10,8% 

Consorci Provincial de Bombers de València 216.989.069 31,6% 

Servei de Bombers de l’Ajuntament d’Alacant 49.162.844 7,2% 

Servei de Bombers de l’Ajuntament de Castelló 21.833.695 3,2% 

Servei de Bombers de l’Ajuntament de València 129.672.187 18,9% 

Total 685.712.336 100,0% 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes per cada un dels organismes a la Plataforma de Rendició de la 
Sindicatura de Comptes dels exercicis 2011 a 2015. 

 La informació facilitada per aquests organismes no ha sigut 
suficient per obtenir quin import d'aquestes obligacions 
reconegudes ha de ser computat com a cost d'extinció d'incendis 
forestals (apèndix 3, apartat 1). 

 Els crèdits inicials d'aquests serveis de prevenció, extinció 
d'incendis i salvament van pujar en el període 2011-2015 a 
736.558.153 euros i les obligacions reconegudes a 685.712.336 
euros. Per tant, aquests serveis van acumular en l'esmentat 
període un import de 50.845.817 euros de crèdits que no es van 
disposar. 

d) El pla d'actuació d'àmbit local davant del risc d'incendis forestals 
és obligatori en 128 municipis. No obstant això, solament set 
municipis l'han elaborat. Representen el 3,1% de la superfície 
forestal total de la Comunitat Valenciana (apèndix 3, apartat 1). 

e) L’any 2015, les despeses incorregudes en prevenció foren de 
16.083.255 euros. Els costos mitjans anuals previstos en els plans 
de prevenció de demarcació pugen a 40.747.538 euros (vegeu 
l'apartat f). Si considerem la planificació dels plans de 
demarcació com objectiu òptim que s’ha de realitzar, hi ha un 
dèficit de dotació pressupostària en l'any 2015 de 24.664.283 
euros. Per corregir aquest dèficit s'han obtingut 23.500.000 euros 
de subvenció mitjançant la "mesura 8.3.3" del Programa de 
Desenvolupament Rural 2014-2020, finançat amb fons europeus. 
Les actuacions corresponents a aquesta mesura no s'havien 
iniciat en l'octubre de 2016 i haurien d'estar finalitzades i 
pagades l'any 2020. En aquest sentit, s'ha sol·licitat una pròrroga 
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de dos anys per a escometre els treballs i no perdre els fons 
europeus. 

 A més a més, s'ha de considerar que si es tracta de sòl privat és 
necessari obtenir la seua disponibilitat per a realitzar les 
actuacions previstes en la subvenció. A la Comunitat Valenciana 
aproximadament 2/3 del sòl forestal és privat, de manera que cal 
buscar les fórmules d'accés que permeta la llei. La disponibilitat 
sol obtenir-se declarant la zona d'actuació urgent (ZAU) i signant 
posteriorment un conveni amb cada propietari. Els convenis 
considerats necessaris de les zones declarades ZAU actualment 
són 5.362. Aquest alt nombre comporta una elevada càrrega de 
gestió (veure apèndix 3, apartat 2).  

Quadre 5. Activitats desenvolupades en prevenció. Any 2015. 
Euros 

Concepte Cost Percentatge
Planificació i gestió 159.707 1,0%

Vigilància 10.625.486 66,1%

Formació, difusió i conciensciació 0 0,0%

Conciliació d’interessos 209.752 1,3%

Total prevenció de l’inici 10.994.945 68,4%
Infraestructura prevenció 675.361 4,2%

Xarxa viària forestal 2.717.041 16,9%

Xarxa hídrica 52.781 0,3%

Xarxa d’àrees tallafocs 1.643.095 10,2%

Total prevenció de la propagació 5.088.281 31,6%

Total prevenció 16.083.226 100,0%

 Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Memòria 2015 del Servei de Prevenció i Extinció 

 La despesa en tasques de prevenció d'incendis destinada a la 
disminució de la densitat de combustible en les muntanyes i a 
tasques d'educació i sensibilització va ser de 492.238 euros en 
2015 (vegeu el quadre 26), el que ha representat només un 3,1% 
de la despesa total en prevenció (apèndix 3, apartat 2). 

f) A la Comunitat Valenciana s'han aprovat plans de prevenció 
d'incendis forestals de demarcació, de parcs naturals i locals. 
L'import total de les actuacions previstes en els plans de 
demarcació puja a 611.213.067 euros per a un termini de vigència 
de 15 anys, la qual cosa comporta una despesa mitjana anual de 
40.747.538 euros. 

 Els plans de prevenció d'incendis forestals en parcs naturals 
inclouen actuacions per import de 72.841.925 euros per a 10 anys. 
Aquest import està inclòs en la seua gran part en els plans de 
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demarcació. Hem d'assenyalar respecte a aquests plans que el de 
Penyagolosa no ha sigut aprovat i en 2016 i 2017 ha finalitzat el 
període de vigència de 17 dels 21 plans aprovats. En octubre de 
2016 no se n'havia revisat cap. 

 Quant als plans locals de prevenció d'incendis forestals, estan 
pendents d'elaborar en el 85% dels municipis que han de 
disposar-ne (apèndix 3, apartat 2). 

g) La inversió necessària per a la restauració1 dels grans incendis 
forestals seria de 34.548.601 euros, 13.128.468 dels quals 
correspondrien a muntanyes de titularitat pública i la resta a 
muntanyes de titularitat privada. Els costos de regeneració 
estimats als 5 anys de l'incendi forestal es mostren a 
continuació:  

Quadre 6. Estimació anual de la inversió necessària en restauració 
de grans incendis forestals. Euros 

Any incendi 
forestal 

Any 
restauració 

(Any incendi 
forestal+5) 

Cost 
titularitat 
pública 

Cost 
titularitat 
privada 

Percentatge 

2000-2010 2005-2015 3.596.988 5.868.770 27,4% 

2011 2016 233.511 380.992 1,8% 

2012 2017 8.923.892 14.560.035 68,0% 

2013 2018 97.748 159.484 0,7% 

2014 2019 0 0 0,0% 

2015 2020 276.329 450.852 2,1% 

Total 13.128.468 21.420.133 100,0% 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per la Direcció General del Medi Natural 

 Tal com s'observa, les nostres muntanyes requereixen en 2017 
d'un esforç pressupostari significatiu per restaurar la superfície 
danyada en els grans incendis forestals de 2012. D'acord amb 
això, l'estimació de la inversió en la restauració per a la 
muntanya de titularitat pública seria de 8.923.892 euros. 
Addicionalment, cal una gestió activa per aconseguir que a la 
muntanya de titularitat privada es realitzen les actuacions 
necessàries de restauració l'import estimat de les quals pujaria a 
14.560.035 euros (apèndix 3, apartat 3). 

  

                                                            
1  La restauració té com a objectiu la protecció de la muntanya cremada per a recuperar-la i 

evitar que torne a incendiar-se en un futur. Per tant, inclou la planificació de l’ordenació 
territorial i no es limita solament a les tasques de repoblació i reforestació. 
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En relació amb l'eficàcia dels mitjans d'extinció d'incendis forestals 
a la Comunitat Valenciana 

h) El programa pressupostari 221.10, “Emergències, Protecció Civil, 
Prevenció i Extinció d'Incendis”2, descriu la problemàtica sobre la 
qual actua, els objectius en matèria d'incendis forestals, les línies 
d'actuació per aconseguir-los així com els indicadors per 
mesurar el seu grau d'assoliment. Hem d'assenyalar quant això 
que els indicadors esmentats no es consideren adequats ni 
suficients com a unitats de mesura per a comparar la situació 
real amb els objectius marcats. A més, tant l'Agència Valenciana 
de Seguretat i Resposta a les Emergències com els SPEIS no tenen 
un panell d'indicadors que els permeta mesurar o avaluar 
l'eficàcia dels seus mitjans d'extinció (apèndix 4, Introducció). 

i) La superfície total cremada a la Comunitat Valenciana durant el 
període 2011-2015 ha sigut de 65.098 ha. En els 10 anys anteriors 
van cremar, però, 34.725 ha. La causa principal d'aquest 
important augment es va deure als sis grans incendis ocorreguts 
l'any 2012. Només en els de Cortes de Pallars i Andilla es van 
cremar 48.944 ha, 14.219 ha més que en el decenni anterior. Tot 
i aquesta dada, el 80,3% dels incendis forestals a la Comunitat no 
supera la fase de conat, mentre que a Espanya aquest 
percentatge es redueix al 67,0% en el període 2011-2015. La 
mitjana del període 2011-2015 del nombre de conats a la nostra 
Comunitat per cada 10.000 hectàrees forestals és de 2,6, un 17% 
inferior a la dada d'Espanya. L'eficàcia dels mitjans de detecció i 
extinció de la Comunitat Valenciana permet que els conats es 
detecten i s'apaguen abans que superen 1 ha i els indicadors 
mostren que la Comunitat supera en 13,3 punts la dada 
d'Espanya (apèndix 4, apartat 1) . 

Gràfic 1. Hectàrees forestals cremades a la Comunitat Valenciana. 
Període 2011-2015 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades publicades pel MAGRAMA 

                                                            
2  Fitxa FP4 del programa pressupostari 221.10. Vegeu l’annex VII. 
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j) Els grans incendis forestals a la Comunitat Valenciana són un 
problema pendent de resoldre. L'eficàcia dels mitjans d'extinció 
ha aconseguit des dels anys 90 reduir a la meitat el nombre de 
grans incendis forestals. No obstant això, en l'actual context de 
canvi climàtic i abandó del medi rural, es tem que els grans 
incendis forestals continuaran cobrant protagonisme i no podran 
ser combatuts només amb mitjans d'extinció, sinó que també 
caldrà una aposta clara per fer els boscos més resistents al foc. El 
nombre de grans incendis forestals representa el 0,4% del total 
dels incendis forestals a la Comunitat durant el període 2011-
2015 (la mitjana espanyola és del 0,2%). No obstant això aquest 
baix percentatge, cal assenyalar que el 90,9% de la superfície 
forestal cremada a la Comunitat Valenciana correspon a grans 
incendis forestals en el període 2011-2015, sent la mitjana 
d'Espanya del 43,4%. 

Gràfic 2.  Percentatge d'hectàrees cremades en grans incendis 
forestals respecte de les totals cremades a la Comunitat 
Valenciana i Espanya 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades publicades pel MAGRAMA 

k) El temps d'arribada a l'incendi és un altre indicador de l'eficàcia 
dels mitjans d'extinció. La mida final dels incendis està 
directament relacionada amb els temps d'arribada dels primers 
mitjans d'extinció. Així una ràpida intervenció implica 
normalment —excepte els grans incendis forestals que estan 
afectats per causes addicionals— una menor grandària final de 
l'incendi. 

 A partir de les dades analitzades respecte dels temps d'arribada 
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Quadre 7. Temps d’arribada del primer mitjà terrestre, aeri i 
brigades helitransportades. Període 2011-2014 

Temps d’arribada 

% Incendis forestals a la  
Comunitat Valenciana 

% Incendis forestals a Espanya 

Mitjans 
terrestres

Mitjans 
aeris 

Brigades 
helitransportades

Mitjans 
terrestres 

Mitjans 
aeris 

Brigades 
helitransportades 

Arribada=<15 minuts 26,5% 11,6% 9,2% 33,5% 17,9% 15,4% 

Arribada=<30 minuts i >15 minuts 44,8% 34,7% 31,4% 32,9% 35,9% 36,5% 

En la primera mitja hora 71,2% 46,3% 40,6% 66,4% 53,8% 51,9% 

Arribada=<60minuts i > 30 minuts 22,8% 36,8% 39,4% 20,9% 25,7% 27,4% 

En la primera hora 94,0% 83,1% 80,0% 87,3% 79,5% 79,3% 

 Font: Elaboració pròpia a partir de les dades publicades pel MAGRAMA 

 Com s'observa, l'arribada dels mitjans terrestres als incendis a la 
Comunitat Valenciana —tant en la primera mitja hora com en la 
primera hora— mostra un indicador positiu en termes relatius a la 
resta de l'Estat. No obstant això, l'arribada dels mitjans aeris i les 
brigades helitransportades és inferior al d'Espanya en la primera 
mitja hora, però aquest percentatge millora quan s'analitza el grau 
de resposta a la primera hora (apèndix 4, apartat 1). 

l) En els dies considerats d'alt risc a causa de la influència de la 
meteorologia –els vents càlids de ponent, les altes temperatures i la 
falta de pluges– hi ha una major probabilitat que es produeixin 
grans incendis forestals. A la Comunitat Valenciana durant el 
període 2011 a 2015 la mitjana anual de dies considerats d'alt risc 
ha pujat a 97 dies. Durant aquests dies es va cremar el 89,2% de la 
superfície total afectada pels incendis forestals. Aquesta dada 
mostra no obstant això una elevada variabilitat a causa bàsicament 
als grans incendis forestals esdevinguts en 2012 i 2015. 

Gràfic 3. Hectàrees cremades en dies d'alt risc respecte de les 
hectàrees totals cremades a la Comunitat Valenciana 

 

Font: Elaboració pròpia amb les dades facilitades per l’AVSRE 
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m) L'organització de programes de prevenció eficaços requereix 
d'una anàlisi exhaustiva de les causes que produeixen els 
incendis forestals. A la Comunitat Valenciana s'ha determinat de 
forma certa la causa de l'incendi en un 79,6%, enfront d'un 51,5% 
de mitjana a Espanya. Aquest percentatge constitueix un 
indicador vàlid per avaluar l'eficàcia de l'equip responsable de la 
determinació de les causes dels incendis, integrat en el Servei de 
Prevenció d'Incendis Forestals de la Conselleria d'Agricultura, 
Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural. 

Gràfic 4.  Percentatge d'incendis en els quals s'ha determinat 
la seua causa de forma certa. Comunitat Valenciana-
Espanya 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades publicades pel MAGRAMA 
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Gràfic 5. Percentatge d’incendis intencionats sobre el total 
d’incendis provocats per causes humanes 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades publicades pel MAGRAMA 

Gràfic 6. Detinguts-imputats en relació amb el total 
d’incendis per causes humanes 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades publicades per la Fiscalia Coordinadora del Medi 
Ambient i Urbanisme i pel MAGRAMA 
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Resposta a les Emergències3 amb l'esmentada empresa pública. 
Les observacions més significatives que han sorgit del treball 
realitzat sobre aquesta encomanda són les següents: 

- El recurs a l'encomanda de gestió a mitjans propis s'ha de 
fer estrictament en els casos necessaris una vegada 
constatada la seua major idoneïtat4. En aquest sentit, 
considerem que l’AVSRE ha realitzat una justificació 
merament declarativa de circumstàncies que no estan prou 
acreditades en no estar documentades mitjançant els 
corresponents informes o estudis. L'encomanda de gestió 
amb TRAGSA és de caràcter recurrent i es destina a cobrir 
dèficits de personal de plantilla per a necessitats 
permanents de manera que es produeix una forta 
dependència dels mitjans instrumentals. 

- L'import de les factures de TRAGSA comptabilitzat en 
l'exercici 2015 per l’encomanda de gestió ha sigut de 
22.969.542 euros. Un import de 3.153.682 euros —un 13,8% del 
total de 22.794.876 euros analitzats— correspon a preus 
establits a preu fet i, per tant, ni l’AVSRE ni aquesta 
Sindicatura han pogut verificar si corresponen a costos 
efectius. 

- Realitzar el servei directament per l’AVSRE amb el mateix 
nombre de personal i mantenint la resta de costos 
representaria un estalvi potencial en l’exercici 2015 de 
3.260.676 euros, a causa principalment al 4% de despeses 
generals i al 10,6% de les quotes suportades de l’IVA que no 
són fiscalment deduïbles (apèndix 5, apartat 1, quadre 40).  

- El 2015 s'han formalitzat cinc encomandes de gestió per 
import de 16.838.656 euros. En els mesos de maig, setembre 
i octubre es va realitzar el servei sense formalitzar una 
encomanda de gestió. L'import facturat sense encomanda 
va ser de 6.284.761 euros (apèndix 5, apartat 1). 

o) Les activitats de gestió i direcció operativa i funcional de les 
brigades terrestres són exercides per les seccions forestals dels 
consorcis provincials de bombers de Castelló i València en les 
seues respectives províncies. El Consorci Provincial d'Alacant no 
ha formalitzat encomanda de gestió i no disposa específicament 

                                                            
3  Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Emergències en 2015 i Direcció General 

de l’Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències en 2016. 

4  Informe de fiscalització núm. 1088 del Tribunal de Comptes de les comandes de gestió de 
determinats ministeris, organismes i altres entitats públiques dutes a terme a l’empara de 
la legislació que habilita aquesta forma instrumental de gestió administrativa. 
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d'una secció forestal. Les observacions més significatives sobre 
aquestes encomandes són les següents: 

- En els exercicis 2015 i 2016 les encomandes es van 
formalitzar amb molt de retard. Aquesta circumstància ha 
implicat que el servei prestat per aquests consorcis s'ha 
realitzat durant una gran part d'aquests exercicis sense 
cobertura legal. 

- Els consorcis han disposat de tots els mitjans d'execució 
previstos en les encomandes de 2015 i 2016. 

p) Els mitjans personals dels consorcis provincials de bombers 
s'integren en les unitats d'intervenció segons el que disposa el Pla 
Especial davant del Risc d’Incendis Forestals (apèndix 5, apartat 1). 

 Les observacions més significatives que han sorgit de les 
comprovacions de tipus economicopressupostari realitzades 
(dotacions pressupostàries del capítol 1 i raonabilitat de les 
nòmines) es detallen a continuació: 

- No hem rebut informació dels serveis de bombers dels 
ajuntaments d'Alacant, Castelló i València. 

- No ha sigut possible conciliar la informació econòmica de 
les despeses de personal del Consorci Provincial de 
Bombers de Castelló, en tots els seus aspectes, amb les 
nòmines del seu personal a causa de les mancances que 
actualment presenta el programa informàtic de gestió de 
nòmines. 

- Les comprovacions relatives als consorcis provincials de 
bombers d'Alacant i València han donat resultat 
satisfactori. 

 Quant a l'anàlisi de les plantilles (estructura per edat, personal 
operatiu/no operatiu, vacants) els aspectes més significatius es 
descriuen a continuació: 

- El nombre de vacants del personal operatiu en els consorcis 
provincials de bombers representa de mitjana el 6,6% 
d'aquest personal previst en la relació de llocs de treball. 
Aquestes vacants són especialment significatives en el 
Consorci Provincial de Bombers de Castelló ja que suposen 
el 16,7% dels llocs del personal operatiu. 

- En els propers deu anys es jubilarà de mitjana el 24,3% de 
la plantilla dels consorcis provincials de bombers. En el 
Consorci Provincial de Bombers de València aquest 
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percentatge s'incrementa al 33,2% de la plantilla operativa. 
A més a més, el personal operatiu pot optar a la situació 
administrativa especial de segona activitat. A fi de poder 
seguir prestant el servei amb els mateixos estàndards de 
qualitat, s’han de realitzar els processos selectius amb la 
suficient antelació perquè les incorporacions s'efectuen 
sense retards. La plantilla del personal operatiu el 2015 per 
rang d'edats i consorci provincial es mostra a continuació: 

Quadre 8. Plantilla personal operatiu per edats. 2015 

Rang d’edat 
Consorci Provincial de Bombers 

Mitjana 
Alacant Castelló València 

Personal >=60 1,2% 2,6% 3,6% 2,5% 

Personal >=55<60 16,5% 11,3% 29,7% 21,8% 

Personal >=50<55 24,3% 27,8% 24,7% 25,0% 

Personal >=45<55 17,9% 25,8% 13,0% 16,8% 

Personal <45 40,1% 32,5% 29,0% 34,0% 
 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pels consorcis provincials de bombers 

q) La Diputació Provincial de València va formalitzar durant 2015 i 
2016 una encomanda de gestió amb IMELSA (actualment 
DIVALTERRA) per a la gestió i planificació de les brigades forestals, 
per a la contractació del personal, del vestuari i altres equipaments, 
dels vehicles i el seu manteniment i per a tots aquells elements i 
instruments necessaris per a desenvolupar amb eficiència la seua 
tasca. El pressupost de l’encomanda formalitzada el 2015 va pujar 
a 16.032.825 euros i la formalitzada el 2016 a 16.081.757 euros. Les 
observacions més significatives que han sorgit del treball realitzat 
sobre aquests encàrrecs són les següents: 

- En els exercicis 2015 i 2016 els encàrrecs es van formalitzar 
amb algun retard. Aquesta circumstància ha implicat que 
el servei prestat s'haja realitzat durant una part d'aquests 
exercicis sense cobertura legal. 

- No ens ha sigut possible concloure sobre si el cost de les 
encomandes en què ha incorregut la Diputació Provincial de 
València es correspon amb el cost efectiu derivat de la 
prestació del servei per part de les brigades de DIVALTERRA, 
ja que la Diputació Provincial de València no ens ha facilitat 
la informació necessària (vegeu l’apèndix 5, apartat 1). 

r) Els mitjans terrestres d'extinció els componen les autobombes. 
L’AVSRE i els consorcis provincials de bombers disposen 
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d'autobombes forestals. El treball realitzat ha posat de manifest 
els aspectes significatius següents: 

- La dotació d'autobombes dels consorcis provincials de 
bombers d'Alacant i Castelló puja a 23 i 14, respectivament. 
El Consorci Provincial de Bombers de València només en 
disposa de 8. Amb referència al percentatge d’autobombes 
respecte a la flota total de vehicles del Consorci Provincial de 
Bombers de València se situa en el 5,1%, per sota de la meitat 
de la mitjana dels tres consorcis que representa el 10,4%. 

- El 68% dels parcs del Consorci Provincial de Bombers de 
València no disposa de cap autobomba forestal. En el 
Consorci Provincial de Bombers de Castelló, aquesta dada 
se situa en el 55,0%. Tots els parcs del Consorci Provincial 
de Bombers d'Alacant disposen almenys d'una autobomba 
forestal. El detall de la ubicació d'aquestes autobombes es 
mostra a continuació: 

Quadre 9. Ubicació de les autobombes forestals als parcs de 
bombers dels consorcis provincials 

Concepte 
 Consorci Provincial de Bombers 

Alacant Castelló València 

Nombre d’autobombes forestals  23 14 8 

Nombre de parcs de bombers  12 20 25 

Percentatge nombre de parcs de 
bombers sense autobombes 

 0,0% 55,0% 68,0% 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’anàlisi de dades facilitades 

- L’antiguitat de les autobombes forestals per cada 
organisme es mostra tot seguit: 

Quadre 10. Antiguitat de les autobombes forestals 

Organisme 
Més de 
20 anys 

Entre 15 i 
20 anys 

Entre 10 i 15 
anys 

Entre 5 i 
10 anys 

Menys de 
5 anys Total 

CP Alacant 4 0 8 6 5 23 

CP Castelló 4 0 8 0 2 14 

CP València 5 3 0 0 0 8 

AVSRE 9 5 11 19 2 46 

Total 22 8 27 25 9 91 

Percentatge 24,2% 8,8% 29,7% 27,5% 9,9% 100,0% 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades 
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 Atès que la vida útil estimada de les autobombes que ens 
ha facilitat cada un dels organismes no ha sigut homogènia, 
hem considerat 15 anys com la vida útil de referència. En 
virtut d'això, caldria renovar el 33,0% de les autobombes, el 
24,2% de les quals supera els 20 anys. Addicionalment, el 
29,7% té una antiguitat superior a 10 anys i inferior a 15 i 
conseqüentment en els pròxims anys també hauran de ser 
substituïdes.  

- L'import que comportaria renovar les autobombes amb més 
de 15 anys —prenent com a referència els preus 
d'adquisició de 2016— pujaria entre 3.781.694 euros i 
5.941.620 euros depenent del model que se’n triara. En 
qualsevol cas, l'organisme que requeriria d'una major 
inversió per a la renovació de les autobombes amb una vida 
útil superior a 15 anys seria l’AVSRE (vegeu l’apèndix 5, 
apartat 2). 

s) L’AVSRE disposa de 50 tot terrenys per al transport de les 
brigades de TRAGSA. D'acord amb la informació facilitada, tres 
vehicles superen actualment els 10 anys de vida útil i en els 
propers cinc anys serà superada per 34 vehicles. El cost de 
renovació dels 37 vehicles sumaria 1.087.171 euros (vegeu 
l’apèndix 5, apartat 2). 

t) Els mitjans aeris d'extinció d'incendis forestals estan compostos 
per avions, helicòpters i brigades helitransportades. Aquests 
mitjans són contractats a empreses privades en aplicació del 
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s'aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic 
(TRLCSP). 

 En el quadre següent es mostra un detall dels mitjans aeris 
disposats per la Generalitat el 2016: 
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Quadre 11.  Mitjans aeris d'extinció d'incendis forestals disposats 
per la Generalitat el 2016 

Mitjà aeri 
Disponibilitat 

anual 

Reforç 

Nombre Període 

Helicòpter biturbina tipus mitjà (Bell 212/412) 3 3 16/06 a 15/10  

Helicòpter gran capacitat (Kamov- Ka-32) - 1 01/05 a 30/09  

Helicòpter coordinació 1 1 Juny a agost  
 

 

Brigades Helitransportades 3 3 16/03 a 30/11  
 

Avions terrestres 3 4 Maig a octubre  

Avions amfibis - 2 Març a octubre  

Font: Informe “Mitjans d’extinció d’incendis forestals 2016. Direcció General de l’Agència Valenciana 
de Seguretat i Resposta a les Emergències” i  Plec d’especificacions tècniques de la contractació del 
servei helicòpters i brigades destinades a les tasques d’extinció d’incendis forestals. 

 Els aspectes més significatius que s'han posat de manifest com 
a conseqüència del treball realitzat es descriuen a continuació: 

- L'Advocacia General de la Generalitat ens ha informat que 
el contracte de serveis per a l'ús d'avions destinats a les 
tasques d'extinció d'incendis forestals formalitzat amb 
AVIALSA T-35, SL, l'1 de març de 2010 per import de 
22.657.852 euros, està sent investigat judicialment per 
defraudacions i maquinacions per alterar el preu. Per això 
no hem realitzat una anàlisi comparativa del cost d'ús dels 
serveis d'avions amb la resta de comunitats autònomes, ja 
que la investigació judicial afecta empreses amb influència 
en pràcticament tot Espanya i Portugal. 

- El servei d'avions per a l'extinció d'incendis forestals s'ha 
prestat sense cobertura contractual des de l'1 de març de 
2016 fins el 31 d'agost de 2016 pels retards en la licitació del 
nou contracte. Així mateix, la tramitació d'emergència amb 
l'empresa AVIALSA dels dos contractes —des l'1 de 
setembre de 2016 al 28 de febrer de 2017— no es correspon 
amb els supòsits de l'article 113 del TRLCSP, ja que 
l'emergència s'hauria pogut evitar duent a terme una gestió 
més previsora. 

- El contracte del servei d'helicòpters i brigades 
helitransportades destinades a les tasques d'extinció 
d'incendis forestals es formalitza amb la UTE INAER-
FORESMA el 28 de febrer de 2013 i posteriorment es 
modifica el 2 de juliol de 2014. Aquest contracte i la seua 
modificació va ser fiscalitzat per aquesta Sindicatura en 
l'informe del Compte General dels anys 2013 i 2014 on es 
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posaven de manifest determinades incidències relatives a 
la seua tramitació i execució. 

- El preu diari dels helicòpters tipus biturbina —mitjà de 
disponibilitat anual de la Comunitat Valenciana—, és el 
més barat dels tres preus que hem comparat. El preu 
obtingut pel Consorci Provincial de Bombers d'Alacant és 
un 20,4% més car que el de la Comunitat Valenciana. 

- L'estudi comparatiu5 dels helicòpters tipus biturbina mitjà 
de reforç, ha posat de manifest que el preu diari a la 
Comunitat Valenciana, si apliquem la reducció del 
pressupost d'adjudicació als preus unitaris de licitació, és 
més econòmic que a Andalusia i que en el MAGRAMA 
(vegeu quadre 67). 

- Quant a l'helicòpter de gran capacitat, el cost diari a la 
Comunitat Valenciana és un 33% més car que a Andalusia, 
si bé cal tenir en compte que la disponibilitat i les hores de 
vol contractades són diferents. 

- Els preus diaris per component de les brigades 
helitransportades de disponibilitat anual i de reforç de la 
Comunitat Valenciana són un 59,9% i un 48,8%, 
respectivament, més elevats que a Galícia, que és la que 
mostra els preus més baixos en la comparació realitzada 
(vegeu apèndix 5, apartat 3). 

4. RECOMANACIONS 

En relació amb el cost dels incendis forestals a la Comunitat 
Valenciana 

a) La Generalitat ha de dotar els recursos pressupostaris necessaris 
perquè els pressupostos anuals puguen recollir, en major mesura 
del que actualment ho fan, les despeses incorregudes en la 
prevenció i extinció dels incendis forestals. Així mateix, s'ha de 
millorar la coordinació amb els SPEIS en l'àmbit pressupostari 
per evitar que, al contrari de la insuficiència de crèdit que es 
dóna en els pressupostos de la Generalitat, hagen crèdits no 
disposats en les liquidacions dels pressupostos d'aquestes 
entitats (apèndix 3, apartat 1). 

b) La Generalitat ha d'incentivar l'elaboració dels plans d'actuació 
d'àmbit local davant del risc d'incendis forestals. Així mateix, ha 

                                                            
5  Les anàlisis comparatives dels preus de les aeronaus i de les brigades helitransportades 

s’han realitzat amb les comunitats autònomes de les quals hem tingut dades homogènies 
suficients per a poder realitzar la comparança.  
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d'actualitzar els 17 plans de prevenció d'incendis forestals dels 
espais naturals protegits, la vigència dels quals va finalitzar en 
els exercicis 2016 i 2017, i aprovar el Pla de Penyagolosa (apèndix 
3, apartat 2). 

c) D’acord amb el que hem descrit en l'apartat a) anterior, ha 
d'haver una dotació pressupostària suficient que permeta el 
compliment de les actuacions previstes en els plans de prevenció 
de demarcació. Així mateix s'han de realitzar totes les actuacions 
necessàries per complir amb els requisits de la subvenció del 
programa de desenvolupament rural per un import de 23,5 
milions d'euros per evitar la pèrdua d'aquests fons (apèndix 3, 
apartat 2). 

d) Potenciar les mesures necessàries a fi de realitzar en la 
muntanya de titularitat privada totes les actuacions de prevenció 
i restauració necessàries, ja que la restauració de la muntanya 
cremada és fonamental per a la seua recuperació i una 
oportunitat per evitar que torne a cremar-se en el futur. Així 
mateix, s'han d'incrementar els esforços pressupostaris  
—actualment poc significatius— en activitats de conscienciació i 
sensibilització, i també els esforços en la reducció del 
combustible en les muntanyes (apèndix 3, apartat 2). 

En relació amb l'eficàcia dels mitjans d'extinció d'incendis forestals 
a la Comunitat Valenciana 

e) Els organismes o entitats públiques —Generalitat i SPEIS—han 
d’elaborar un panell d'indicadors que permeta mesurar o avaluar 
l'eficàcia dels mitjans d'extinció dels incendis forestals. Els 
indicadors actualment existents no es consideren adequats i 
suficients com unitats de mesura per comparar la situació real 
amb els objectius marcats (apèndix 4, Introducció). 

f) Mantenir i millorar els temps d'arribada als incendis forestals 
amb els mitjans d'extinció actualment existents. Una ràpida 
intervenció implica normalment una menor grandària final de 
l'incendi (apèndix 4, apartat 1). 

g) S'ha de continuar treballant perquè en el cas dels incendis 
intencionats s'identifique els causants i se'ls pose a disposició 
dels tribunals de justícia. En aquest sentit, WWF-Espanya en el 
seu informe "Els boscos després del foc de 2014" proposa les 
mesures següents per a reduir el nombre de sinistres causats per 
l'home: 

- Modificar conductes per a reduir l'ús del foc en el medi 
rural. 
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- Potenciar l'efecte dissuasiu amb un règim sancionador 
proporcionat al delicte, millorar la identificació de causants 
i l'aplicació efectiva de sancions i condemnes per acabar 
amb l'actual impunitat. 

- Reforçar el compromís de la societat mitjançant programes de 
sensibilització i divulgació ambiental (apèndix 4, apartat 3). 

En relació amb l'aplicació del criteri d'economia en la gestió i 
adquisició dels mitjans d'extinció d'incendis forestals a la 
Comunitat Valenciana 

h) En relació amb les encomandes de gestió —especialment les 
realitzades amb TRAGSA per la seua importància— s'han 
d'efectuar les tasques següents (vegeu l’apèndix 5, apartat 1): 

- Realitzar els estudis comparatius previs necessaris que 
justifiquen la seua major idoneïtat davant de la realització 
d'aquest servei de forma directa o mitjançant un altre tipus 
de contractació. 

- Fixar els seus costos en relació amb els costos efectivament 
incorreguts per la comendatària. 

- Formalitzar una sola encomanda anual de manera que es 
reduïsquen les tasques administratives. 

- Simplificar el sistema de tarifes de les brigades. 

- Formalitzar les comandes de gestió amb anterioritat a l'inici 
de la prestació del servei. 

i) A fi de poder seguir prestant el servei amb els mateixos 
estàndards de qualitat, els SPEIS han de realitzar els processos 
selectius pertinents per cobrir les seues vacants de personal 
operatiu amb la suficient antelació perquè les incorporacions es 
realitzen sense dilacions que comporten una insuficiència dels 
efectius previstos en les relacions de llocs de treball (apèndix 5, 
apartat 1). 

j) Per millorar la gestió actualment existent del seu parc de 
vehicles, el Consorci Provincial de Bombers de Castelló i l’AVSRE 
s'han de dotar d'una aplicació informàtica de gestió adequada 
que els permeta disposar d'un inventari actualitzat dels seus 
vehicles, de la seua valoració i la seua amortització (apèndix 5, 
apartat 2). Així mateix, el CPC ha d'actualitzar/modificar l'actual 
aplicació informàtica de gestió de recursos humans, ja que 
presenta determinades insuficiències que no permeten, entre 
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altres aspectes, conciliar les dades dels registres comptables i les 
nòmines del seu personal (apèndix 5, apartat 1 ). 

k) Planificar l'adquisició de autobombes forestals i, en 
conseqüència, dotar el crèdit suficient en els pressupostos 
anuals dels diferents organismes, tant perquè el seu nombre 
actualment és escàs —Consorci Provincial de Bombers de 
València—, com perquè necessiten renovar-les per haver complit 
en un percentatge significatiu seua vida útil, com és el cas de 
l’AVSRE. 

l) La contractació dels mitjans aeris d'extinció d'incendis forestals         
—avions, helicòpters i brigades helitransportades— és un 
aspecte molt significatiu en la gestió de la prevenció i extinció 
d'incendis forestals, tant pel seu elevat import econòmic com per 
la importància que tenen en les tasques d'extinció. Per això, 
s’han de realitzar els estudis i les anàlisis pertinents previs i amb 
l'antelació suficient que permeten que la contractació es porte a 
terme atenent els principis d'eficiència i economia. Amb això es 
coadjuvarà també a millorar l'eficàcia en el control i extinció dels 
incendis forestals. 

  



Auditoria operativa dels serveis d’extinció d’incendis forestals. Àmbit provincial i autonòmic. 
Exercicis 2011-2015 

29 

APÈNDIX 1.  ANÀLISI DE L’ENTORN 

1. Els incendis forestals a la Comunitat Valenciana6 

En el període 1968-2013 més de 780.000 hectàrees forestals de la 
Comunitat Valenciana s’han vist afectades pels incendis, el que ha 
representant aproximadament el 60% de la seua superfície forestal. 
Això no obstant, una de les característiques de la vegetació 
mediterrània és l’adaptació al foc i, en conseqüència, la capacitat de 
regeneració, però també la de tornar a cremar-se en períodes de temps 
relativament curts. D’aquesta manera, es poden trobar zones que 
assoleixen altes recurrències. Igualment, cal destacar el que s’esdevé 
en anys que es poden considerar catastròfics i que perduren en el 
subconscient col·lectiu de la societat valenciana: el gran incendi 
d’Aiora de 1979, els grans incendis de 1994 i el que s’esdevingué l’any 
2012 (grans incendis forestals en els termes de Cortes de Pallars, 
Andilla i Xulilla, entre d’altres). 

A més, les condicions meteorològiques i el combustible forestal en què 
es desenvolupen els incendis forestals estan patint importants canvis. 
Pel que fa a les condicions meteorològiques, els models que preveuen 
els investigadors pel que fa al canvi climàtic i a la seua afecció en les 
zones del mediterrani no són encoratjadors, ja que els diferents 
models projecten un increment del període de risc d’incendis 
forestals, en un escenari en el qual els incendis seran més freqüents i 
més intensos i afectaran a zones més vulnerables, circumstàncies que 
accelerarien un canvi dràstic en els ecosistemes forestals que 
coneixem actualment. 

El combustible també ha experimentat un canvi profund, motivat pel 
canvis socioeconòmics del segle passat. D’una muntanya plena de 
discontinuïtats amb zones en cultiu, amb aprofitaments ramaders i 
productor de biomassa per a usos energètics en indústries locals 
(terrissaires, fàbriques de taulells, d’algeps, rajolars, forns de pa, forns 
de calç) i aprofitament domèstic de llenyes, s’ha passat a un 
abandonament pràcticament generalitzat dels aprofitaments 
tradicionals. Aquest abandonament ha afavorit la colonització per la 
vegetació forestal d’espais tradicionalment agrícoles i la densificació 
de les zones forestals. El resultat d’aquest procés ha sigut un paisatge 
forestal amb predomini de la continuïtat vertical i horitzontal, amb 
espècies inflamables, extenses superfícies arbrades coetànies i amb 
una enorme càrrega de combustibles morts. En aquest escenari, els 
treballs d’extinció són especialment complexos i és bàsic poder 
disposar d’unes infraestructures de suport adequades i suficients que 
permeten l’actuació ràpida, segura i eficaç dels mitjans d’extinció. 

                                                            
6  Apartat elaborat d’acord amb la informació que sobre l’anàlisi de la situació dels incendis 

forestals s’inclou en el programa de desenvolupament rural de la Comunitat Valenciana 
2014-2010. 
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Hi ha també una forta atomització i fraccionament de la propietat 
privada –a Castelló, el 45% de la superfície privada està ocupada per 
explotacions forestals menors de 25 ha, a València ocupa el 18,4% i a 
Alacant, el 23,3%– el que dificulta la planificació i gestió dels recursos. 
Els propietaris privats i els municipals són actors clau en les zones 
forestals, ja que són els principals responsables del patrimoni natural 
que ha arribat fins als nostres dies, ja que posseeixen més del 80% del 
total de la superfície forestal. Si bé de manera general podem distingir 
dos grups, aquells que gestionen les seues finques mobilitzant tot 
tipus de recursos i aquells altres, la gran majoria, que té les seues 
propietats en situació d’abandonament a causa, entre altres raons, de 
les dimensions de la parcel·la, la nul·la rendibilitat econòmica, la falta 
d’informació o l’escàs reconeixement social d’aquesta activitat. El 
principal problema és com mobilitzar el propietari minifundista, que 
té abandonades les finques i que posseeix més de la meitat del terreny 
forestal privat. 

A més, el sòl forestal valencià ha patit un abandonament quant a la 
gestió durant les últimes dècades. Aquest sòl, generador històric de 
béns i serveis a la societat rural i urbana, ha perdut una important 
funció social en el medi rural que és necessari recuperar. 
L’abandonament agrícola de secà en l’interior i la falta de gestió 
forestal sostenible provoquen la pèrdua de biodiversitat, així com la 
formació de paisatges amb molt poca varietat d’ecosistemes. Tot això 
fa que s’incremente de manera significativa el perill de grans 
catàstrofes naturals, les quals assolen el ric patrimoni natural que els 
nostres avantpassats ens van llegar amb gran esforç. És completament 
necessari recuperar els sistemes agroforestals en l’interior valencià 
que generen agrosistemes rellevants per a la conservació de la 
biodiversitat i diversificar els hàbitats presents en el territori, que 
alhora són molt eficaços per a la defensa contra grans incendis, ja que 
creen discontinuïtats en la massa forestal. 

L’Estratègia Forestal Europea aprovada en 2013 estableix com a 
principi director la gestió forestal sostenible i el paper multifuncional 
dels boscos que proporcionen de manera equilibrada béns i serveis i 
asseguren la conservació d’aquests. Com a objectiu per a 2020, 
l’Estratègia Forestal Europea pretén assegurar i demostrar que tots els 
boscos a la Unió Europea es gestionen de manera sostenible, a fi 
d’assegurar la competitivitat i sostenibilitat del sector forestal, a més 
de proporcionar beneficis socials. 

2. L’extinció dels incendis forestals a la Comunitat Valenciana 

La competència de l’extinció dels incendis forestals correspon a la 
Generalitat, i en particular a l’Agència Valenciana de Seguretat i 
Resposta a les Emergències (AVSRE) segons estableix el decret 
103/2015, de 7 de juliol, del Consell. 
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El Pla Especial davant del Risc d’Incendis Forestals estableix 
l’organització de la vigilància en situacions de preemergència i 
l’actuació dels recursos disponibles en situacions d’emergència. Tot 
seguit s’indiquen els aspectes més significatius d’aquest Pla Especial. 

El risc d’incendi forestal és alt a la Comunitat Valenciana, per això 
s’estableix la necessitat de fixar diàriament un nivell de 
preemergència per a les distintes zones del territori. Els nivells de 
preemergència s’estableixen en funció d’una sèrie de paràmetres que 
influeixen en la possibilitat que l’incendi s’inicie i de la probable 
evolució futura que tindria. Els nivells de preemergència són: 

Quadre 12. Nivells de preemergència 

NIVELL 1 
 

Risc baix-mitjà d’incendi forestal 

   

NIVELL 2 
 

Risc alt d'incendi forestal 

   

NIVELL 3 
 

Risc extrem d’incendi forestal 

Font: Pla Especial contra el Risc d’Incendis Forestals revisat el 20/06/2016 

Les emergències es produeixen una vegada s’ha iniciat l’incendi 
forestal. Amb l’objectiu d’una mobilització de mitjans eficaços i 
coordinada i per a prioritzar en situacions de simultaneïtat, els 
incendis forestals es classifiquen segons el seu índex de gravetat 
potencial i la seua evolució més desfavorable. 

Per a determinar l’índex de gravetat potencial es considera la 
topografia, la meteorologia, el combustible de la zona i l’existència 
d’infraestructures de defensa. En el quadre següent es descriuen les 
situacions de gravetat potencial: 
  



Auditoria operativa dels serveis d’extinció d’incendis forestals. Àmbit provincial i autonòmic. 
Exercicis 2011-2015 

32 

Quadre 13. Índex de gravetat potencial 

Incendi en la seua 
evolució més 
desfavorable 

 
ÍNDEX GRAVETAT 

POTENCIAL 0 
ÍNDEX GRAVETAT 

POTENCIAL 1 
ÍNDEX GRAVETAT 

POTENCIAL 2 
ÍNDEX GRAVETAT 

POTENCIAL 3 

      
Dany forestal 
(per extensió de 
l’incendi o per les 
característiques de 
la massa afectada) 

 

Molt reduït Considerable Molt important 

      

Afecció a la 
població 

 
No Previsió de mitjans de 

protecció 
Adopció immediata de mesures de 
protecció i auxili 

      

Afecció a béns no 
forestals 

 

No 

Amenaça a béns aïllats 
(infraestructures sensibles, 
xarxes de 
subministraments, etc.) 

Amenaça seriosa a nuclis de població o 
infraestructures d’importància especial 

      

Afecció al 
dispositiu 
d’extinció 

 

- - - 

Afecció que 
impossibilita la 
continuació de la 
seua labor 
encaminada a 
controlar l’incendi 

Font: Pla Especial davant del Risc d’Incendis Forestals revisat el 20/06/2016 

Les situacions operatives s’estableixen tenint en compte l’índex de 
gravetat potencial, la disponibilitat de mitjans i recursos per a 
l’extinció i per a l’atenció i auxili de la població afectada, així com 
qualsevol altra circumstància que puga afectar la capacitat de 
resposta dels mitjans i recursos del Pla Especial davant del Risc 
d’Incendis Forestals. Els mitjans que intervenen en els incendis 
forestals es determinen en funció de les situacions operatives. Tot 
seguit es detalla en la taula resum la classificació dels incendis i els 
mitjans intervinents: 
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Quadre 14. Situacions operatives 

  SITUACIÓ 0 SITUACIÓ 1 SITUACIÓ 2 SITUACIÓ 3 

      

Afecció a béns de 
naturalesa forestal 

 
Sí Afecció greu Afecció lleu o greu 

      

Afecció a la 
població 

 
No Afecció lleu 

Afecció greu (adopció 
immediata de mesures de 
protecció i auxili) 

      

Afecció a béns no 
forestals 

 
No Afecció lleu Afecció lleu 

      

Mitjans 
intervinents 

 - Mitjans del Pla 
Especial davant del 
Risc d’Incendis 
Forestals 

- Mitjans de l'Estat (en 
la seua zona 
d'actuació preferent) 

- Mitjans del Pla Especial 
davant del Risc 
d’Incendis Forestals 

- Mitjans de l'Estat (en la 
seua zona d'actuació 
preferent) 

- Mitjans extraordinaris

- Mitjans del Pla Especial davant 
del Risc d’Incendis Forestals 

- Mitjans de l'Estat (en la seua 
zona d'actuació preferent) 

- Mitjans extraordinaris 

      

Interés nacional 

 

No No 

Situacions que 
poden derivar 
cap a l’interés 
nacional 

Sí 

      

CECOPI 
 

No No Sí Sí 

Font: Pla Especial davant del Risc d’Incendis Forestals revisat el 20/06/2016 

El post de comandament avançat assumeix la direcció tècnica de 
l’extinció. Aquest l’exerceix el comandament de la unitat que 
accedisca en primer lloc a l’incendi, i segons s’hi incorporen 
comandaments superiors, segons la següent prelació ascendent, 
l’assumiran aquests: 

- Responsable de la Brigada d’Emergència 

- Responsable de la Brigada d’Emergència Helitransportada 

- Agent mediambiental 

- Capatàs coordinador forestal/coordinador forestal 

- Sergent/altres comandaments superiors de bombers 

Els mitjans d’extinció del Pla Especial davant del Risc d’Incendis 
Forestals s’organitzen en unitats bàsiques sota la direcció i 
coordinació del post de comandament avançat. Cadascuna d’aquestes 
unitats es compon pels mitjans humans i materials que intervenen en 
l’emergència, amb unes funcions concretes cadascuna. Les unitats 
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bàsiques previstes en el Pla Especial davant del Risc d’Incendis 
Forestals són les següents: 

Gràfic 7. Unitats bàsiques 

 
Font: Pla Especial davant del Risc d’Incendis Forestals revisat el 20/06/2016 

Les principals funcions de les unitats d’intervenció es mostren en el 
quadre següent: 

Quadre 15. Funcions de les unitats bàsiques 

Unitats bàsiques 
       

Unitat bàsica 
d’intervenció  

Unitat bàsica de seguretat 
 

Unitat bàsica de suport 
 

Unitat bàsica sanitària 

      

- Rebre en primera 
instància la notificació de 
l'emergència. 

- Combatre l'incendi, 
auxiliar les víctimes si és 
el cas i aplicar les 
mesures de protecció per 
a les persones i els béns 
que es puguen veure 
amenaçats pel foc. 

- En la fase inicial, assumir 
funcions i agrupar 
components de totes les 
unitats bàsiques. 

 

- Establir les previsions 
necessàries a fi d'atendre 
totes les necessitats que 
sorgisquen pel que fa a: 

 La seguretat ciutadana. 

 El control d'accessos a la 
zona d'intervenció 

 Control de la circulació vial. 

 Els avisos a la població. 

 La coordinació i execució 
d'una possible evacuació. 

- La centralització de la 
informació sobre qualsevol 
indici sobre l'origen de 
l'incendi o les seues causes, 
lesions personals i danys 
existents en ser responsable 
de la instrucció de diligències 
judicials. 

 

- El transport, alberg i 
assistència als afectats. 

- Facilitar l'abastiment de 
combustible i altres 
materials necessaris per a 
l'extinció d'incendis 
forestals. 

Aquestes funcions es 
coordinaran i recolzaran en 
els plans sectorials del Pla 
Territorial d'Emergència de 
la Comunitat Valenciana. 

Avituallament: a partir de 
les 24 hores d'incendi dels 
grups d'acció sobre el 
terreny. 

 

- Constituir el lloc 
d'assistència sanitària i el 
centre sanitari d'evacuació 
si és procedent. 

- Realitzar les funcions 
pròpies de classificació de 
les víctimes i assistència i 
evacuació sanitària. 

Font: Elaboració pròpia a partir del Pla Especial davant del Risc d’Incendis Forestals revisat el 20/06/2016 

La composició d’aquests grups i les administracions que aporten els 
distints mitjans es resumeixen en el quadre següent: 
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Quadre 16. Composició de les unitats bàsiques 

  Grup d’intervenció 
Grup de 

seguretat 
Grup logístic i de 

suport  
Grup sanitari 

         

G
en

er
al

it
at

 

- Tècnics i agents forestals/mediambientals de 
guàrdia d'incendis de la Conselleria de Medi 
Ambient (adscrits en funcions durant els 
incendis). 

- Unitats Brigades Forestals (UBF) i capatassos 
coordinadors contractats per la Conselleria 
de Presidència a la Província d'Alacant. 

- Mitjans aeris de la Conselleria de 
Presidència. 

 Policia 
Autonòmica 

    

- Equip/s SAMU. 

- Recursos sanitaris 
d'Atenció Primària. 
Aquests recursos són, per 
proximitat al lloc de 
l'emergència, recursos de 
resposta immediata. 

- Recursos de transport 
sanitari. 

- Hospitals. 
         

C
on

so
rc

i 
Pr

ov
in

ci
al

 d
e 

B
om

be
rs

 

Mitjans, comandaments i capatassos dels 
consorcis provincials de bombers 

         

         

D
ip

u
ta

ci
ó 

Pr
ov

in
ci

al
 

Brigades forestals de la Diputació Provincial de 
València 

    
Personal de la 
Diputació de la 
província afectada 

   

         

M
u

n
ic

ip
i a

fe
ct

at
 

Voluntaris i/o grups de primer auxili 
municipals  

La Policia 
Local   

El personal dels 
ajuntaments que té 
assignades les 
funcions 
d'abastiment 

   

         

Es
ta

t Mitjans aeris de la Direcció General de 
Conservació de la Naturalesa del Ministeri de 
Medi Ambient 

 
Cos Nacional 
de Policia i 
Guàrdia Civil 

      

         

M
it

ja
n

s 
ex

tr
ao

rd
in

ar
is

 - Maquinària o altres recursos privats. 

- Unitats de Bombers dels Parcs Municipals 
d'Alacant, Castelló i València (mitjans 
extraordinaris). 

- Forces Armades (mitjans extraordinaris). 

- Altres recursos estatals no previstos en 
aquest Pla. 

         

Font: Elaboració pròpia a partir del Pla Especial davant del Risc d’Incendis Forestals revisat el 20/06/2016 

Com pot observar-se en el quadre anterior, la unitat bàsica 
d’intervenció està integrada pels recursos humans i materials de la 
Generalitat, els consorcis provincials de bombers i la Diputació 
Provincial de València, a més dels mitjans de l’Estat i de mitjans 
extraordinaris. 
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L’auditoria operativa que hem portat a terme s’ha centrat bàsicament 
en l’anàlisi de la gestió dels mitjans que componen la unitat bàsica 
d’intervenció del Pla Especial davant del Risc d’Incendis Forestals. 

L’esquema d’actuació en situacions d’emergència és el següent: 

Gràfic 8. Esquema d’actuació en situacions d’emergència 

 
Font: Pla Especial davant del Risc d’Incendis Forestals revisat el 20/06/2016 

Rebuda la notificació d’incendi en la Central de Coordinació del 
Consorci Provincial de Bombers, la persona encarregada de la 
Coordinació Provincial de Mitjans mobilitzarà els mitjans següents, 
amb caràcter de “despatx automàtic” de manera immediata i sense 
esperar confirmació del servei ni autorització:  

- Un capatàs coordinador forestal/coordinador forestal/cap de 
dotacions 

- Un helicòpter de la zona amb la seua brigada helitransportada o 
un avió 

- Dues unitats de personal de terra (normalment dues brigades 
d’emergència) 

- Dues autobombes 

A la província d’Alacant, sempre que es mobilitze un cap de dotacions, 
es mobilitzarà també un sergent de bombers.  
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APÈNDIX 2.  ENFOCAMENT METODOLÒGIC 

1. Avaluació del risc  

S’han aplicat procediments de valoració del risc –coneixement de 
l’entorn en què es desenvolupa l’activitat, inclòs el control intern– 
amb l’objectiu d’identificar i valorar els riscos relacionats amb 
l’activitat objecte de l’auditoria, i així delimitar aquelles àrees sobre 
les quals s’han desenvolupat procediments d’auditoria per a reduir el 
risc a un nivell adequat. Amb aquest objectiu s’ha aplicat la 
metodologia desenvolupada per a l’auditoria financera en les normes 
tècniques de l’ICAC i en el Manual de fiscalització d’aquesta Sindicatura, 
en la secció 1315 i següents, i que és plenament aplicable a l’auditoria 
operativa amb les adaptacions necessàries pels objectius particulars 
d’aquesta: l’eficiència, l’economia i l’eficàcia. 

En aquest sentit, l’equip d’auditoria ha valorat els riscos potencials 
que podrien derivar-se dels factors següents: 

- El nombre d’entitats analitzades que pot propiciar un retard a 
l’hora d’obtenir la informació necessària i que aquesta no siga 
homogènia. 

- La fiabilitat i integritat de la informació facilitada així com la 
dificultat per a verificar la raonabilitat d’aquesta. 

- L’absència d’objectius mesurables mitjançant indicadors 
establits en les entitats per a mesurar l’eficàcia i l’eficiència dels 
recursos invertits. 

- La insuficiència d’informació adequada per a calcular els 
indicadors de gestió. 

- Les investigacions judicials en procés en relació amb els 
contractes subscrits amb determinats contractistes dels mitjans 
d’extinció aeris. 

2. Criteris d’auditoria i les seues fonts 

Una vegada concretat l’objecte de l’auditoria, l’àmbit i l’abast, una part 
fonamental en el desenvolupament d’aquesta és la definició dels 
criteris d’auditoria que s’utilitzaran. Els criteris d’auditoria són unitats 
de mesura que serveixen per a avaluar l’eficiència, l’eficàcia i 
l’economia de l’àrea o activitat auditada, mitjançant la comparació 
amb la seua situació real. 

Com ja hem indicat anteriorment, les entitats no disposen 
d’indicadors apropiats per a ser utilitzats com a criteris d’auditoria. En 
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conseqüència, en el nostre treball de planificació hem definit 
indicadors per a cadascun dels subobjectius detallats en l’apartat 2. 

3. Enfocament i metodologia utilitzada. Naturalesa de les proves i 
obtenció d’evidència 

L’enfocament basat directament en els resultats es considera el més 
adequat per a donar resposta als objectius d’auditoria proposats en 
l’apartat 2 de l’Informe, ja que és factible recopilar informació referent 
als criteris d’auditoria desglossats en el dit apartat. 

Ara bé, davant la possibilitat de no disposar d’informació de gestió 
suficient, íntegra i homogènia, s’han definit indicadors alternatius, 
que han sigut elaborats per aquesta Sindicatura i que ens permeten 
obtenir una base objectiva per a concloure sobre el nivell d’eficàcia i 
economia. 

Determinats subobjectius d’auditoria no s’han pogut completar en 
totalment a causa de la incidència que sobre aquests han tingut els 
riscos detallats anteriorment. 

Les principals fonts de la informació que han sigut utilitzades per a 
realitzar proves numèriques de caràcter analític –tendències i 
coeficients– i proves descriptives basades en comparacions 
qualitatives han sigut: 

a) Fitxes del pressupost de la Generalitat, major de comptabilitat 
del programa 221.100 de la liquidació del pressupost i informació 
de la plataforma de rendició de comptes dels consorcis 
provincials de bombers i dels ajuntaments d’Alacant, Castelló i 
València. 

b) Estadístiques del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi 
Ambient, actualment Ministeri d’Agricultura i Pesca, 
Alimentació i Medi Ambient. 

c) Estadístiques i memòries facilitades per l’Agència Valenciana de 
Seguretat i Resposta a les Emergències. Així mateix ha sigut 
valuosa la informació publicada en el Butlletí Informatiu de 
Prevenció d’Incendis Forestals, “Espurna” disponible en la web 
de la Generalitat. En particular, el Servei de Prevenció d’Incendis 
Forestals tenia accessible via web gran part de la informació 
necessària per al nostre treball. 

d) Informes emesos pel Tribunal de Comptes i altres òrgans de 
control extern. Així com, altres informes d’associacions 
ecologistes, especialment Los bosques después del fuego i Bosques 
listos para arder, ambdós de WWF-Espanya publicats en 2014 i 
2015, respectivament. 
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e) Informació de licitacions de contractes relacionats amb els 
serveis publicades en els diaris oficials d’altres comunitats o de 
l’Estat i en el perfil de contractant corresponent en relació amb 
el cost dels serveis d’helicòpters contra incendis i brigades 
helitransportades. 

Els resultats de les comprovacions realitzades es detallen en els 
apèndixs 3, 4 i 5. 
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APÈNDIX 3. OBSERVACIONS SOBRE EL COST DELS INCENDIS 
FORESTALS A LA COMUNITAT VALENCIANA 

Objectiu 1: Quant costa prevenir i extingir els incendis forestals a la 
Comunitat Valenciana així com restaurar els danys 
causats?  

1. Subobjectiu 1.1: Quin és el cost total dels mitjans d’extinció 
d’incendis forestals a la Comunitat Valenciana? 

Cost dels mitjans d’extinció d’incendis forestals 

El cost dels mitjans d’extincions té dos components principals: els 
costos en què incorre la Generalitat i els costos en què incorren els 
Serveis de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS) que han 
participat en incendis forestals. 

El període d’anàlisi ha abraçat els exercicis 2011 a 2015. No s’han inclòs 
dades de l’exercici 2016 ja que a la data del treball de camp –novembre 
de 2016– aquest exercici no es trobava tancat. 

En l’àmbit de la Generalitat, els costos d’extinció d’incendis forestals 
estan inclosos en el programa 221.10, “Emergències, protecció civil i 
extinció d’incendis”. Aquest programa inclou a més dels costos dels 
incendis forestals, els d’emergències i protecció civil. L’import de les 
obligacions reconegudes del programa esmentat per al període 2011 a 
2015 és de 470.322.477 euros. El detall per capítol de despesa es mostra 
tot seguit.  

Quadre 17. Obligacions reconegudes del programa 221.10 per capítol 
de despesa. Període 2011-2015. Euros 

Programa 221.10 Obligacions 
reconegudes 

Percentatge 
s/total 

1. Despeses de personal 12.156.372 2,6% 

2. Despeses en béns corrents i serveis 363.832.978 77,4% 

4. Transferències corrents 73.372.641 15,6% 

6. Inversions reals 18.063.543 3,8% 

Resta de capítols 2.896.943 0,6% 
Total 470.322.477 100,0% 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Compte General dels exercicis 2011 a 2015 retut per la 
Generalitat. 

   



Auditoria operativa dels serveis d’extinció d’incendis forestals. Àmbit provincial i autonòmic. 
Exercicis 2011-2015 

41 

Gràfic 9. Obligacions reconegudes del programa 221.10 per capítol 
de despesa. Període 2011-2015. Euros 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Compte General dels exercicis 2011 a 2015 retuts per la 
Generalitat. 

Com pot observar-se, el capítol 2, “Despeses en béns corrents i 
serveis”, representa el 77,4% del total de les obligacions reconegudes. 
En aquest capítol s’inclou el cost de les brigades forestals, el cost dels 
mitjans aeris i el cost derivat de les encomandes de gestió amb els 
consorcis provincials de bombers de Castelló i València, entre altres. 
El capítol 4, “Transferències corrents”, representa el 15,6% del total. En 
aquest capítol s’inclouen principalment les aportacions als consorcis 
provincials de bombers. 

Hem realitzat una revisió analítica a partir dels registres comptables 
dels capítols 2 i 4 a fi de determinar els principals costos relacionats 
amb l’extinció d’incendis. La resta de capítols representen cadascun 
menys del 5% del total i a causa de la seua escassa importància no han 
sigut objecte de revisió. D’acord amb aquesta anàlisi, es detalla tot 
seguit l’import de les obligacions reconegudes del capítol 2 derivades 
del servei que han prestat els proveïdors més significatius. 
  

12.156.372 
2,6%
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77,4%

73.372.641 
15,6%

18.063.543 
3,8%

2.896.943 
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4. Transferències corrents 6. Inversions reals
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Quadre 18. Obligacions reconegudes del capítol 2 del programa 
221.10. Període 2011-2015. Euros 

Proveïdor Concepte 
Apèndix de 

l’Informe 
Import 2011-

2015 
Percentatge 

s/total 
Empresa de Transformación Agraria 
SA  

Brigades d’emergència en 
extinció d’incendis forestals 5.1 168.313.263 35,8% 

VAERSA, Valenciana d’Aprofitament 
Energètic de Residus, SA 

Pla de vigilància preventiva  
No forma part de 
l’abast d’aquest 
Informe 

54.903.997 11,7% 

Inaer Helicópteros, SAU-Foresma SA 
número 5 UTE L 1 

Mitjans aeris: helicòpters 5.3 65.099.482 13,8% 

Avialsa T 35 SL Mitjans aeris: avions 5.3 27.189.046 5,8% 

Consorci Provincial Bombers Castelló Encomanda forestal 5.1 2.480.000 0,5% 

Consorci Provincial Bombers València Encomanda forestal 5.1 3.465.227 0,7% 

Total proveïdors més significatius  321.451.015 68,3% 

Total capítol 2  363.832.978 77,4% 

Total programa  470.322.477 100,0% 

Font: Registres comptables del capítol 2 dels comptes retuts per la Generalitat de 2011 a 2015 

L’import derivat dels serveis prestats pels proveïdors més significatius 
dels mitjans de prevenció i extinció d’incendis és de 321.451.015 euros 
en el període 2011 a 2015. El pla de vigilància preventiva encomanat a 
VAERSA –l’import del qual per al període és de 54.903.997 euros– 
pertany a l’àmbit de la prevenció, per la qual cosa no s’ha inclòs en el 
cost d’extinció d’incendis forestals. Cal indicar que en 2015 no es van 
reconéixer en el pressupost obligacions per import de 850.000 euros 
corresponents a l’encomanda de gestió del Consorci Provincial de 
Bombers de València.  

En el capítol 4 “Transferències corrents” s’inclouen les aportacions als 
consorcis provincials de bombers, l’import anual de les quals és de 
22.000.000 d’euros. En els exercicis 2014 i 2015 l’aportació anual es va 
comptabilitzar en el programa “Despeses diverses”. L’import total de 
les aportacions en el període d’anàlisi als consorcis provincials de 
bombers ha sigut de 110.000.000 d’euros. 

Altres despeses incloses en el programa i que corresponen a l’extinció 
d’incendis forestals són les transferències per import de 5.225.000 
euros als ajuntaments afectats pels grans incendis forestals de 2012 
de Cortes de Pallars i Andilla. 

El cost directe total de l’extinció d’incendis forestals en què ha 
incorregut la Generalitat estimat segons el que s’exposa en els 
paràgrafs anteriors és de 320.309.724 euros, amb el detall que es 
mostra tot seguit: 
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Quadre 19. Cost directe d’extinció d’incendis forestals. Període 2011-
2015. Euros 

Concepte Import 

Obligacions reconegudes capítol 2 Programa 221.10 (quadre 18) 321.451.015

VAERSA: pla preventiu de vigilància -54.903.997

Obligacions reconegudes de despeses de TRAGSA en què s’ha incorregut en 2008, 2009 i 2010 -64.302.211

Obligacions no reconegudes de despeses de TRAGSA en què s’ha incorregut en 2014 i 2015 1.989.917

Aportacions als consorcis provincials de bombers incloses en el programa 221.10 66.000.000

Aportacions als consorcis provincials de bombers incloses en el programa despeses diverses 44.000.000

Obligacions no reconegudes amb el Consorci Provincial de Bombers de València  850.000

Transferències als ajuntaments dels grans incendis de 2012 5.225.000

Total costos directes de l’extinció 320.309.724 

Font: Registres comptables dels comptes retuts de la Generalitat de 2011 a 2015 

A aquest import caldria afegir el cost de personal del servei d’extinció 
d’incendis del Servei de Prevenció i Extinció de l’AVSRE, així com un 
percentatge de costos indirectes com ara el telèfon 112, neteja de les 
instal·lacions, entre altres. Els imports derivats d’aquests conceptes 
no han pogut ser estimats atesa l’estructura del sistema comptable de 
la Generalitat i l’AVSRE no disposa de comptabilitat analítica. 

Un aspecte addicional que s’ha posat de manifest com a conseqüència 
de l’anàlisi que hem portat a terme és la insuficiència dels crèdits 
inicials del programa 221.10. Els crèdits inicials en el període 2011-2015 
van ser de 344.861.970 euros i les obligacions reconegudes a 
470.322.477 euros, per tant, 125.460.507 euros, un 36,4%, de les 
despeses no es trobava pressupostat inicialment. Si s’inclogueren les 
obligacions no reconegudes detallades en el quadre 19 i s’eliminaren 
les factures de TRAGSA per import de 64.302.211 euros que 
corresponien a despeses en què s’havia incorregut en els exercicis 
2008, 2009 i 2010, les despeses del programa serien de 452.860.182 
euros i la insuficiència de crèdit, de 107.998.212 euros, un 31,3% dels 
crèdits inicials del programa. Per això recomanem elaborar un 
pressupost anual realista que permeta reconéixer les despeses que es 
produïsquen en l’exercici corresponent. 
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Gràfic 10. Evolució dels crèdits inicials i de les obligacions 
reconegudes del programa 221.10. Període 2011-2015. Euros 

 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes retuts per la Generalitat 2011-2015 

En aquest sentit, cal indicar que els crèdits inicials del programa 
221.10 del pressupost aprovat de l’exercici 2016 han sigut de 90.531.030 
euros. Això ha representat un increment del 34,6% respecte als crèdits 
inicials de l’exercici anterior i implica un pressupost més realista i 
pròxim a les obligacions reconegudes en els últims exercicis. 

En l’àmbit dels SPEIS, l’import de les obligacions reconegudes en el 
període 2011-2015 ha pujat a 685.712.336 euros, finançades 
parcialment per la Generalitat mitjançant aportacions per un import 
de 66.000.000 d’euros i 44.000.000 d’euros, tal com es detalla en els 
quadres 3 i 19. L’import de les obligacions reconegudes de cadascun 
dels SPEIS es mostra tot seguit. 
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Quadre 20. Obligacions reconegudes dels Serveis de Prevenció, 
Extinció d’Incendis i Salvament de la Comunitat 
Valenciana. Període 2011-2015. Euros 

SPEIS Obligacions 
reconegudes 

Percentatge 
s/total 

Consorci Provincial de Bombers d’Alacant 194.073.745 28,3% 

Consorci Provincial de Bombers de Castelló 73.980.797 10,8% 

Consorci Provincial de Bombers de València 216.989.069 31,6% 

Servei de Bombers de l’Ajuntament d’Alacant 49.162.844 7,2% 

Servei de Bombers de l’Ajuntament de Castelló 21.833.695 3,2% 

Servei de Bombers de l’Ajuntament de València 129.672.187 18,9% 
Total 685.712.336 100,0% 

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes retuts per cadascun dels organismes a la Plataforma de Rendició 
de la Sindicatura de Comptes dels exercicis 2011 a 2015. 

Gràfic 11. Obligacions reconegudes dels Serveis de Prevenció, 
Extinció d’Incendis i Salvament de la Comunitat 
Valenciana. Període 2011-2015. Euros 

 

Per portar a terme l’anàlisi dels costos dels mitjans d’extinció 
d’incendis forestals, hem sol·licitat als diversos SPEIS les estadístiques 
de les intervencions totals i de les realitzades exclusivament en 
incendis forestals, com també el detall dels mitjans utilitzats en 
l’extinció d’aquests incendis. Aquesta informació era necessària per a 
estimar quin percentatge de les despeses totals d’aquestes entitats 
s’hauria d’imputar com a cost d’extinció dels incendis forestals. Això 
no obstant, no ha sigut possible realitzar aquesta estimació, ja que els 
ajuntaments d’Alacant i València no ens han tramés la informació 
pertinent. L’Ajuntament de Castelló i els consorcis provincials sí que 
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ens han facilitat informació estadística de les actuacions realitzades, 
però no ens ha sigut suficient per determinar el cost de les 
intervencions realitzades en incendis forestals. En conseqüència, no 
sigut possible estimar raonablement el cost total dels mitjans 
d’extinció d’incendis forestals de la Comunitat Valenciana. No obstant 
això aquesta circumstància descrita, la informació comptable que 
hem obtingut a partir dels comptes anuals d’aquests organismes per 
mitjà de la Plataforma de Rendició de Comptes de la Sindicatura de 
Comptes, així com d’altra informació addicional obtinguda ens ha 
permés quantificar els conceptes econòmics principals d’aquests 
organismes i portar a terme les anàlisis pertinents sobre la seua 
organització i mitjans de què disposen per a l’extinció d’incendis 
forestals (vegeu apèndix 5). 

La distribució per capítols de les obligacions reconegudes dels Serveis 
de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament en el període 2011 a 2015 
es mostra tot seguit: 

Quadre 21. Obligacions reconegudes i romanents de crèdit dels 
Serveis de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de 
la Comunitat Valenciana per capítols. Període 2011-2015. 
Euros 

SPEIS Obligacions 
reconegudes 

Percentatge 
s/total 

Romanents 
de crèdit 

Percentatge 
s/total 

1. Despeses de personal 589.311.566 85,9% 21.813.312 42,9%

2. Despeses en béns corrents i serveis 49.460.953 7,2% 5.938.376 11,7%

6. Inversions reals 44.874.341 6,5% 21.826.715 42,9%

Resta de capítols 2.065.475 0,3% 1.267.413 2,5%
Total 685.712.336 100,0% 50.845.817 100,0%

Font: Elaboració pròpia a partir dels comptes retuts pels organismes a la Plataforma de Rendició de la Sindicatura de 
Comptes dels exercicis 2011 a 2015. 
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Gràfic 12. Obligacions reconegudes dels Serveis de Prevenció, 
Extinció d’Incendis i Salvament de la Comunitat 
Valenciana per capítols. Període 2011-2015. Euros 

 

Com es pot observar, el 85,9% de la despesa correspon a despeses de 
personal, principalment del personal operatiu. Les despeses en béns 
corrents i inversions reals pugen respectivament al 7,2% i al 6,5%. En 
l’apèndix 5 d’aquest Informe es detalla el treball realitzat i les 
observacions que s’han posat de manifest pel que fa a la gestió dels 
mitjans d’extinció d’incendis. 

Els crèdits inicials d’aquests Serveis de Prevenció, Extinció d’Incendis 
i Salvament van pujar en el període 2011-2015 a 736.558.153 euros i les 
obligacions reconegudes a 658.712.336 euros. Per tant, aquests serveis 
van acumular en el període esmentat 50.845.817 euros de crèdits que 
no es van disposar (romanents de crèdit). Aquests crèdits no disposats 
corresponen principalment al capítol 1 “Despeses de personal” per 
import de 21.813.312 euros, un 42,9% del total i al capítol 6 “Inversions 
reals” per import de 21.826.715 euros, un 42,9%. En l’apèndix 5.1 
d’aquest Informe s’analitzen les relacions de llocs de treball i en 
l’apèndix 5.2, la gestió dels mitjans terrestres d’aquests Serveis de 
Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament. La distribució per 
organismes d’aquests romanents de crèdit es mostra tot seguit: 
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Quadre 22. Crèdits inicials no disposats (romanents de crèdit) dels 
Serveis de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de 
la Comunitat Valenciana. Període 2011-2015. Euros 

SPEIS Crèdits 
inicials 

Obligacions 
reconegudes 

Romanents 
de crèdit 

Percentatge 
s/total 

Consorci Provincial Bombers d’Alacant 214.934.512 194.073.745 20.860.767 41,0% 

Consorci Provincial Bombers de Castelló 79.527.666 73.980.797 5.546.869 10,9% 

Consorci Provincial Bombers de València 233.239.393 216.989.069 16.250.324 32,0% 

Servei de Bombers de l’Ajuntament d’Alacant 49.389.215 49.162.844 226.371 0,4% 

Servei de Bombers de l’Ajuntament de Castelló 22.886.283 21.833.695 1.052.588 2,1% 

Servei de Bombers de l’Ajuntament de València 136.581.085 129.672.187 6.908.897 13,6% 

Total 736.558.153 685.712.336 50.845.817 100,0% 

Font: Elaboració pròpia a partir els comptes retuts de cada un dels organismes a la Plataforma de Rendició de la Sindicatura 
de Comptes dels exercicis 2011 a 2015. 

Gràfic 13. Crèdits inicials no disposats dels Serveis de Prevenció, 
Extinció d’Incendis i Salvament de la Comunitat 
Valenciana. 2011-2015. Euros 

 

Plans d’actuació d’àmbit local davant el risc d’incendis forestals segons el que 
disposa el Pla Especial davant del Risc d’Incendis Forestals (PEIF) 

Els plans d’actuació d’àmbit local davant del risc d’incendis forestals 
es troben regulats en l’apartat 1.5 del PEIF. Aquests plans d’actuació 
d’àmbit local establiran els aspectes relatius a l’organització i 
procediment d’actuació dels recursos i serveis la titularitat dels quals 
corresponga a l’Administració local que es tracte i els que puguen ser 
assignats a aquest per altres administracions públiques o per altres 
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entitats públiques o privades, a fi d’afrontar les situacions de 
preemergència i les emergències per incendis forestals dins del seu 
àmbit territorial. L’elaboració dels plans d’actuació d’àmbit local 
competeix a les entitats locals afectades i és fomentada per la 
Generalitat, per a la qual cosa es prestarà la col·laboració i suport 
tècnic que se sol·licite. Seran aprovats pels òrgans de les respectives 
corporacions competents i hauran de ser homologats per la Comissió 
de Protecció Civil de la Comunitat Valenciana. 

En l’apartat 1.5.4 del PEIF s’han classificat els municipis valencians en 
tres grups: 

- Municipis que tenen l’obligació d’elaborar el seu pla d’actuació 
d’àmbit local davant el risc d’incendis forestals. 

- Municipis als quals se’ls recomana elaborar el seu pla d’actuació 
d’àmbit local davant el risc d’incendis forestals 

- Resta de municipis que poden elaborar el pla o no. 

La classificació dels municipis de la Comunitat Valenciana per tipus 
de pla d’actuació municipal es mostra tot seguit: 

Quadre 23. Classificació dels municipis de la Comunitat Valenciana, 
per tipus de pla d’actuació municipal 

Pla d’actuació municipal Nombre 
municipis 

Percentatge 
s/total 

Pla d’actuació municipal obligatori 128 23,6% 

Pla d’actuació municipal recomanat 170 31,4% 

Pla d’actuació municipal voluntari 244 45,0% 

Total 542 100,0% 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’annex IV del PEIF 

L’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències ens ha 
informat que únicament han presentat el pla d’actuació d’àmbit local 
davant del risc d’incendis forestals els municipis d’Alzira, Ibi, 
Ontinyent, Paterna, Pego, la Vila Joiosa i Vilamarxant dels 128 obligats 
a fer-ho. Aquests municipis representen només el 5,5% dels municipis 
per als quals aquest pla és obligatori i representen un 3,1% de la 
superfície forestal total. 

Controls establits en el PEIF per a mantenir la seua operativitat 

L’apartat 5 del PEIF regula la implantació i manteniment de la seua 
operativitat. En aquest sentit, l’AVSRE no ha considerat necessari 
realitzar simulacres per al manteniment de l’operativitat del pla, ja que 
els incendis forestals són situacions que es produeixen 
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desgraciadament de manera habitual, la qual cosa significa que 
l’operativitat d’aquest pla es contraste t o verifique amb incendis reals. 

2. Subobjectiu 1.2: Quina és la inversió en prevenció? 

La prevenció permet “apagar” els incendis abans que es produïsquen. 
En aquest sentit, les administracions han d’aconseguir que els boscos 
siguen menys vulnerables a la propagació de les flames buscant la 
rendibilitat de les àrees forestals i la seua multifuncionalitat. Per a això 
han de fomentar els aprofitaments forestals i realitzar bones 
pràctiques forestals i incentivar els agricultors perquè assumisquen 
bones pràctiques preventives.7 

Els esforços pressupostaris en labors de prevenció d’incendis entesa 
com a tal la disminució de la densitat de combustible en les àrees 
forestals i les labors d’educació i sensibilització, es consideren 
insuficients en relació amb els pressupostos invertits en extinció. En 
aquest sentit, els Programes de Desenvolupament Rural finançats 
amb fons europeus ofereixen una oportunitat fantàstica per a reduir 
la vulnerabilitat de les àrees forestals.8 

En aquest apartat hem analitzat si les conclusions dels informes de 
WWF-Espanya per al conjunt d’Espanya són aplicables per a la 
Comunitat Valenciana pel que fa als aspectes següents: 

- Inversió en prevenció d’incendis forestals 

- Plans específics de prevenció d’incendis forestals 

Inversió en prevenció d’incendis forestals 

Les competències en prevenció i extinció d’incendis forestals 
corresponien al Servei de Prevenció i Extinció de la Direcció General 
d’Emergències i Planificació de la Conselleria de Governació i Justícia9 
fins al relleu polític després de les eleccions autonòmiques de 2015. 
Des de llavors les competències en prevenció d’incendis les assumeix 
el Servei de Prevenció d’Incendis Forestals pertanyent a la Direcció 
General de Prevenció d’Incendis Forestals de la Conselleria 
d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament 
Rural.10 En l’annex II es detalla l’organigrama de la Conselleria 
esmentada. 

                                                            
7 WWF-España Bosques listos para arder 2015, p. 7. 

8  WWF-España Los bosques después del fuego 2014, p. 7 

9  Decret 118/2014, de 18 de juliol, del Consell. 

10  Decret 103/2015, de 7 de juliol del Consell. 
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En l’àmbit pressupostari, i tal com ja hem indicat anteriorment, el 
programa 221.10 integra les labors de prevenció i extinció d’incendis 
forestals. En el quadre següent es detalla la inversió en prevenció i en 
extinció en l’exercici 2015 segons les dades de la memòria del Servei 
de Prevenció i Extinció. 

Quadre 24. Costos de prevenció i extinció. Any 2015. Euros 

Concepte Cost 2015 Percentatge
Prevenció de l’inici 10.994.945 18,5% 
Prevenció de la propagació 5.088.281 8,5% 

Total prevenció 16.083.226 27,0% 
Extinció 43.465.586 73,0% 

Total prevenció i extinció 59.548.811 100,0% 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la memòria 2015 del Servei de Prevenció i Extinció 

Gràfic 14. Costos de prevenció i extinció 

 

Les labors de prevenció inclouen activitats per a prevenir l’inici i la 
propagació de l’incendi. 

Entre les activitats per prevenir l’inici destaquen: 

- Planificació i gestió: elaborar els plans de prevenció d’incendis 
forestals de demarcació i de parcs naturals i aprovar els plans 
locals de prevenció d’incendis forestals i plans locals de crema; 
redactar els projectes d’execució d’obres i les memòries 
d’actuació; gestionar la disponibilitat de zones d’actuació urgent 
(ZAU); investigar les causes d’inici de l’incendi i realitzar la 
cartografia de zones cremades. 

- Vigilància: planificar, gestionar i organitzar els mitjans de 
vigilància preventiva, realitzar les infraestructures necessàries 
(dipòsits d’aigua i vies forestals) i el manteniment de la xarxa 
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d’observatoris forestals; gestionar el voluntariat forestal i la seua 
formació. 

- Formació, difusió i conscienciació: preparar la cartografia 
relativa a la planificació de prevenció d’incendis forestals i el 
manual d’enginyeria en prevenció d’incendis forestals. 

- Conciliació d’interessos: promoure el pasturatge controlat en 
zones de canyar, eliminar restes vegetals sense ús del foc en les 
províncies de València i Alacant; donar suport a les labors de 
l’equip de prevenció integral d’incendis forestals i ajudar al 
voluntariat ambiental. 

Pel que fa a les activitats per a prevenir la propagació, estan les 
destinades al manteniment de les infraestructures de prevenció 
d’incendis que inclouen: 

- Xarxa viària forestal: manteniment i millora de pistes forestals a 
causa dels danys per pluges i obres d’emergència en l’entorn de 
Cortes de Pallars. 

- Xarxa hídrica: reabastiment d’aigua en depòsits de la xarxa 
hídrica específica i manteniment de punts d’aigua determinats. 

- Xarxa d’àrees tallafocs: en parcs naturals i en zones d’actuació 
urgent.  

El cost de totes aquestes activitats en l’exercici 2015 ha sigut el 
següent: 

Quadre 25. Activitats exercides en prevenció. Any 2015. Euros 

Concepte Cost Percentatge 
Planificació i gestió 159.707 1,0% 
Vigilància 10.625.486 66,1% 
Formació, difusió i conscienciació 0 0,0% 
Conciliació d’interessos 209.752 1,3% 

Total prevenció de l’inici 10.994.945 68,4% 
Infraestructura prevenció 675.361 4,2% 
Xarxa viària forestal 2.717.041 16,9% 
Xarxa hídrica 52.781 0,3% 
Xarxa d’àrees tallafocs 1.643.095 10,2% 

Total prevenció de la propagació 5.088.281 31,6% 
Total prevenció 16.083.226 100,0% 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la memòria 2015 del Servei de Prevenció i Extinció 
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Gràfic 15. Activitats exercides en prevenció. Any 2015 

 

El principal cost correspon al Pla de Vigilància preventiva encomanat 
a VAERSA, que és de 10.625.486 euros, un 66,1% del total de la inversió 
en prevenció. Aquesta encomanda de gestió va ser objecte de revisió 
en el nostre “Informe de fiscalització de les encomandes de gestió de 
la Generalitat ordenades en l’exercici 2013 i executades en 2013 i 
2014”, que es troba disponible en la nostra pàgina web. La revisió 
d’aquesta encomanda no forma part, per tant, dels objectius d’aquesta 
auditoria operativa. 

Aquesta Sindicatura no ha disposat de suficients dades que 
permeteren concloure sobre la suficiència o no de la inversió en 
prevenció respecte al total de despesa en prevenció i extinció 
d’incendis forestals. No s’han trobat estudis i/o documentació que 
avaluen i determinen quin percentatge s’hauria de considerar adequat 
de la prevenció respecte de l’extinció. No obstant això, amb la 
informació disponible sí que podem descriure la situació en què es 
troba la Comunitat Valenciana amb referència a les conclusions de 
l’informe de WWF-Espanya Bosques listos para arder, que recomanen 
realitzar majors esforços pressupostaris per a disminuir la densitat de 
combustible en les àrees forestals i per a millorar les labors d’educació 
i sensibilització. És per això que en el quadre següent es mostra la 
despesa realitzada per la Generalitat en 2015 en les activitats 
relacionades amb la disminució de la densitat del combustible i 
l’educació i sensibilització. D’acord amb aquestes dades, la despesa en 
què s’ha incorregut en aquestes activitats ha representat el 3,1% del 
total de la despesa per prevenció i un 0,8% de la despesa total per 
prevenció i extinció. 

 

Planificació i 
gestió; 1,0%

Vigilància; 66,1%

Formació, difusió i 
conscienciació; 

0,0%

Conciliació 
d'interessos; 1,3%

Infraestructura 
prevenció; 4,2%

Xarxa viària 
forestal; 16,9%

Xarxa hídrica; 
0,3%

Xarxa d'àrees 
tallafocs; 10,2%



Auditoria operativa dels serveis d’extinció d’incendis forestals. Àmbit provincial i autonòmic. 
Exercicis 2011-2015 

54 

Quadre 26. Despesa en disminució del combustible i en educació i 
sensibilització. Any 2015. Euros 

Activitat Concepte Import Percentatge 
s/ prevenció

Percentatge / 
prevenció i 

extinció 
Disminució de la densitat del combustible Conciliació d’interessos 209.752 1,3% 0,4% 

Total Educació i sensibilització - 282.487 1,8% 0,5% 

Gestió i formació del voluntariat Vigilància 122.779 0,8% 0,2% 

Formació i difusió Planificació i gestió 159.707 1,0% 0,3% 

Total activitats que cal fomentar segons WWF-Espanya 492.238 3,1% 0,8% 

Font: Elaboració pròpia amb les dades de la memòria 2015 del Servei de Prevenció i Extinció 

Plans específics de prevenció d’incendis forestals 

Els plans específics de prevenció d’incendis forestals permeten 
identificar les zones d’alt risc i desenvolupar les mesures més idònies 
per a cadascuna optimitzant els recursos econòmics invertits en 
extinció. A la Comunitat Valenciana s’han aprovat plans de prevenció 
d’incendis forestals: 

- De demarcació 

- De parcs naturals 

- Locals 

Tot seguit s’analitzen la vigència i el cost de les actuacions previstes 
en dites plans: 

a)  Plans de prevenció d’incendis forestals de demarcació 

 El Pla d’Acció Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana  
–conegut per les seues sigles PATFOR11– divideix la Comunitat en 
11 demarcacions forestals. En l’annex III s’inclou el mapa de la 
Comunitat Valenciana per demarcacions. 

 Els plans de prevenció d’incendis forestals de demarcació 
detallen les actuacions que cal realitzar i els costos que s’hi 
associen per al període de vigència del pla. L’import total de les 
actuacions previstes és de 611.213.067 euros per a un termini de 
vigència de quinze anys, el que representa una despesa mitjana 
anual de 40.747.538 euros. A la finalització del termini de 
vigència inicial els plans han sigut revisats. Aquestes revisions 
s’han aprovar en el període 2013 a 2015. 

 En el quadre següent es detalla el cost total de les actuacions 
previstes: 

                                                            
11 Decret 58/2013, de 3 de maig, del Consell. 
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Quadre 27. Cost per activitats dels plans de demarcació 

Plans de demarcació Import Percentatge 

Actuacions generals 2.960.000 0,5% 

Pla de prevenció de causes 65.581.201 10,7% 

Pla d’infraestructures 384.338.639 62,9% 

Pla de vigilància, detecció i dissuasió 158.333.227 25,9% 

Total 611.213.067 100,0% 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades dels plans de demarcació disponibles en 
www.agroambient.gva.es/web/prevencion-de-incendis/planes-de-prevencion-de-incendis- 
forestals-de-demarcació. 

Gràfic 16. Distribució del cost per activitats dels plans de 
demarcació 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades dels plans de demarcació disponibles en 
www.agroambient.gva.es/web/prevencion-de-incendis/planes-de-prevencion-de-incendis-
forestales-de-demarcacion. 
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Gràfic 17. Distribució de la despesa per demarcació derivada dels 
seus plans de prevenció d’incendis forestals  

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades dels plans de demarcació 

Com pot observar-se, els costos derivats de les actuacions 
previstes en el pla d’infraestructures són els més significatius ja 
que representen un 62,9% del total. Els segueixen en importància 
les actuacions previstes en el pla de vigilància, detecció i 
dissuasió, amb un 25,9%. En l’annex III es detalla la informació 
corresponent als onze plans de demarcació. 

b) Plans de prevenció d’incendis forestals en la Xarxa d’Espais 
Naturals Protegits 

A la Comunitat Valenciana hi ha 22 Espais Naturals Protegits. Per 
a cadascun s’ha elaborat un pla de prevenció d’incendis forestals. 
En aquests plans s’inclouen actuacions per un import de 
72.841.925 euros per a deu anys, el seu termini de vigència. El 
personal del Servei de Prevenció d’Incendis Forestals ens ha 
informat que la major part de la despesa derivada d’aquestes 
actuacions es troba inclosa en la despesa de les activitats dels 
plans de demarcació. La revisió que hem practicat d’aquests 
plans ha posat de manifest les observacions següents: 

- El pla de prevenció d’incendis forestals de Penyagolosa no 
ha sigut aprovat. 

- L’any 2016 i 2017 finalitza el període de vigència de 17 dels 
21 plans aprovats. A l’octubre de 2016 no s’havia realitzat la 
revisió de cap dels plans. 
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 En l’annex IV s’inclou el mapa de situació dels Parcs Naturals 
amb el detall dels seus plans de prevenció d’incendis forestals, 
els costos previstos i la seua vigència. 

c) Plans de prevenció d’incendis forestals locals 

 Els municipis amb superfície forestal han d’elaborar plans locals 
de prevenció d’incendis forestals i els tècnics del Servei de 
Prevenció d’Incendis Forestals han de realitzar l’informe 
pertinent perquè la Conselleria competent aprove el pla. 

 L’estat en 2015 per províncies dels plans locals de prevenció 
d’incendis forestals es mostra tot seguit: 

Quadre 28. Estat en 2015 per províncies dels plans locals de 
prevenció d’incendis forestals 

Estat Província 2015 Total Percentatge

Aprovats 

Alacant 10 

48 8,9% Castelló 11 

València 27 

Exempts (sense terreny forestal) 

Alacant 13 

94 17,3% Castelló 4 

València 77 

Pendents 

Alacant 116 

381 70,3% Castelló 114 

València 151 

En tramitació 

Alacant 2 

19 3,5% Castelló 6 

València 11 

Total municipis Comunitat Valenciana 542 100,0% 

Font: Memòria anual 2015 del Servei de Prevenció i Extinció 

 Com s’observa en les dades anteriors, el 85% dels municipis que 
ha d’elaborar plans locals de prevenció d’incendis forestals estan 
pendents. A fi d’esmenar aquesta falta generalitzada de plans 
locals, el Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat 
Valenciana 2014-2020 inclou una línia de subvenció per import 
d’1.500.000 euros per a fomentar-ne l’elaboració pels 
ajuntaments. El Servei de Prevenció d’Incendis Forestals és 
responsable de tramitar la subvenció esmentada i els tècnics 
forestals han de verificar que els plans presentats s’adeqüen al 
que s’estipula en les bases de la convocatòria, que els continguts 
són correctes i s’adapten a la planificació general i, en última 
instància, han de realitzar l’informe-proposta corresponent 
perquè l’aprove la conselleria responsable i es publique 
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posteriorment en el DOGV. El Servei de Prevenció d’Incendis 
Forestals estima que es necessiten tres persones addicionals per 
a complir amb aquesta mesura del programa de 
desenvolupament rural en els terminis previstos. 

 Així mateix, els municipis elaboren també plans locals de crema. 
La situació d’aquests plans es mostra en el quadre següent: 

Quadre 29. Estat dels plans locals de cremes. 2015 

Estat Província Total per 
província Total 

Aprovats 

Alacant 108 

323 Castelló 50 

València 165 
Total municipis Comunitat Valenciana 542 

Font: Memòria anual 2015 del Servei de Prevenció i Extinció 

Els plans locals de crema aprovats són 323, un 59,6% del total de 
municipis. Els plans locals de crema són instruments molt 
importants de prevenció, ja que a la Comunitat Valenciana una 
de les principals causes dels incendis forestals provocats per 
activitats humanes és la crema agrícola (vegeu apèndix 4). Els 
plans de crema es poden consultar en la web del Sistema Integrat 
de Gestió d’Incendis Forestals (SIGIF). 

Pel que fa als distints plans de prevenció analitzats, cal indicar com a 
conclusió que la Generalitat disposa de plans específics per 
demarcació per a tot el territori. En el cas dels 22 espais protegits es 
requereix actualitzar 17 plans en els anys 2016 i 2017 i aprovar el pla 
de Penyagolosa. 

En relació amb els plans locals de prevenció, es troben pendents el 
85%. Els plans locals de crema són eines útils perquè els agricultors 
assumisquen bones pràctiques en l’ús del foc, tal com recomana en el 
seu informe WWF-Espanya. A la Comunitat Valenciana, una de les 
principals causes d’incendis forestals és la crema agrícola. No obstant 
això, solament tenen aprovats plans de crema el 59,6% dels municipis. 

Per últim, cal indicar que els plans de prevenció quantifiquen 
econòmicament les activitats que cal realitzar. No obstant això, 
aquests imports no s’han inclòs en cap programa pressupostari, ja que 
no hi ha crèdit suficient. És per això que solament es realitzen les 
accions que es consideren urgents. 
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Comparació entre els costos previstos en els plans de prevenció de demarcació 
i les inversions realitzades 

Les despeses en què s’ha incorregut en prevenció van ser en 2015 de 
16.083.255 euros. Això no obstant, els costos mitjans anuals previstos 
en els plans de demarcació sumen 40.747.538 euros. Si considerem la 
planificació dels plans de demarcació com un òptim, en l’any 2015 hi 
ha un dèficit de dotació pressupostària de 24.664.283 euros. És per això 
que els plans de prevenció d’incendis forestals necessiten un 
increment d’inversió. En virtut d’això, s’han obtingut 23.500.000 euros 
de subvenció mitjançant la “mesura 8.3.3” del Programa de 
Desenvolupament Rural 2014-2020, finançat amb fons europeus per a 
realitzar les tasques següents: 

- Construcció i manteniment de tallafocs 

- Construcció i manteniment de camins forestals 

- Construcció manteniment de punts i depòsits d’aigua per a 
l’extinció d’incendis forestals. 

Per portar a terme qualsevol actuació en sòl privat és necessari 
obtenir-ne la disponibilitat. A la Comunitat Valenciana 
aproximadament dues terceres parts del sòl forestal és privat, de 
manera que es necessita buscar les fórmules d’accés que permeta la 
llei. La disponibilitat se sol obtenir declarant la zona d’actuació urgent 
i signant posteriorment un conveni amb cada propietari. Els convenis 
considerats necessaris de les zones declarades ZAU són actualment 
5.362. Aquest nombre tan elevat comporta una elevada càrrega de 
gestió així com responsabilitzar-se del manteniment del sòl. 

Les actuacions corresponents a la “mesura 8.3.3” mencionada abans 
no s’havien iniciat en octubre de 2016 i haurien d’estar finalitzades i 
pagades en l’any 2020. En aquest sentit, s’ha sol·licitat una pròrroga de 
dos anys per a escometre els treballs i no perdre els fons europeus. Pel 
que fa a això, i com ja s’ha comentat anteriorment, el responsable del 
Servei de Prevenció d’incendis Forestals considera que amb la dotació 
actual de la plantilla i amb l’increment de treball que representen les 
ajudes rebudes del programa de desenvolupament rural és molt difícil 
complir amb els terminis per a rebre l’ajuda, amb el consegüent risc 
de perdre les subvencions. 

3. Subobjectiu 1.3: Quina és la inversió en restauració de les àrees 
forestals cremades a la Comunitat Valenciana? 

Protegir les àrees forestals cremades és fonamental per a recuperar-
les, i una oportunitat per a evitar que tornen a cremar-se en el futur. 
Amb aquest objectiu, és necessari avaluar els riscos i danys generats 
després d’un incendi, especialment en el cas dels grans incendis 
forestals i promoure projectes de restauració en les zones que siga 
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necessari i viable, prioritzar la conservació del sòl i apostar per àrees 
forestals autòctones, mixtes i irregulars i potenciar-ne la 
multifuncionalitat. Aquesta estratègia de planificació de l’ordenació 
territorial pretén integrar zones agrícoles que trenquen les grans 
continuïtats de combustible a fi de crear un paisatge estable, divers i 
rendible com el millor tallafoc contra els incendis12. La restauració, tal 
com es planteja en l’informe de WWF-Espanya té com a objectiu la 
planificació de l’ordenació territorial i no es limita només a assenyalar 
les tasques de repoblació i reforestació. 

En el Quadern 42 de la Societat Espanyola de Ciències Forestals 
s’inclou l’informe titulat Anàlisi de les polítiques de restauració forestal a 
Espanya. Aquest informe avalua l’eficiència de les polítiques empreses 
per les comunitats autònomes en matèria de restauració forestal en el 
període 1983-201313. L’informe analitza els documents legislatius i 
estratègics de les comunitats autònomes en matèria de restauració 
forestal. També realitza un diagnòstic de la situació actual de les 
restauracions forestals a escala autonòmica. 

Anàlisi del marc legislatiu i estratègic 

Pel que fa a la restauració, la normativa aprovada per la Generalitat és 
la següent: 

- Decret 6/2004, de 23 de gener, del Consell, pel qual s’estableixen 
normes generals de protecció en terrenys forestals incendiats. 

- Decret 58/2013, de 3 de maig, del Consell, pel qual s’aprova el Pla 
d’Acció Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana 
(PATFOR). 

L’article 1 del Decret 6/2004 disposa que després d’un incendi cal 
realitzar amb caràcter immediat un informe pericial per determinar 
les causes que l’han provocat a fi de protegir els terrenys forestals 
cremats. Addicionalment, per a aquells incendis majors de 100 ha s’ha 
d’elaborar en el termini de sis mesos des de l’extinció un informe en 
el qual es determini l’efecte de l’incendi sobre la vegetació, la fauna i 
el sòl, així com la previsible capacitat d’autoregeneració (article 2 del 
Decret 6/2004). Com ja s’ha comentat anteriorment en els plans de 
demarcació, no hi ha correlació entre les dotacions pressupostàries i 
la quantificació de les necessitats econòmiques que es recullen en 
aquests informes. 

El Decret 58/2013 conegut per les sigles PATFOR és un instrument de 
planificació forestal que a més té una component important 
d’ordenació territorial. En el capítol II del PATFOR s’estableixen les 
                                                            
12 WWF-Espanya Los bosques después del fuego 2014, p. 59. 

13 Cuaderno 42 SECF, p. 71-74, 2016. 
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labors de restauració que s’han de portar a terme en els incendis 
superiors a 100 ha amb caràcter immediat (article 63), a mitjà termini 
(article 64) i a llarg termini (article 65). 

L’estudi esmentat de la Societat Espanyola de Ciències Forestals 
destaca la utilitat del PATFOR de la Comunitat Valenciana com a eina 
per a prioritzar les zones amb major necessitat de ser restaurades o 
les capaces de generar major benefici per unitat de cost davant la falta 
de planificació prèvia que hi ha en moltes comunitats.14 

Inversió en restauració 

Les dades econòmiques disponibles per comunitats autònomes són 
molt limitades, disperses i d’accessibilitat reduïda.15 En l’annex V 
s’inclouen les dades de les inversions realitzades en l’àmbit de la 
repoblació en les comunitats autònomes. 

D’acord amb la informació que ens ha facilitat la Direcció General del 
Medi Natural de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi 
Climàtic i Desenvolupament Rural (DGMN), les inversions realitzades 
en restauració han sigut de 4.598.369 euros en els exercicis 2012-2015, 
el que ha representat una despesa mitjana anual d’1.449.592 euros. En 
l’annex VI es detallen els projectes realitzats. Hem sol·licitat 
igualment a la DGMN la quantificació dels treballs de restauració no 
realitzats i que es consideren necessaris. La informació tramesa ha 
sigut de caràcter general i la resumim tot seguit: 

- Als cinc anys aproximadament de l’incendi, el 25,6% de les 
hectàrees cremades requereix treball d’eliminació d’excés de 
regeneració, el cost aproximat dels quals segons la informació 
facilitada és de 1.000 euros per hectàrea. 

- La reforestació és necessària en aproximadament el 5,6% de les 
hectàrees cremades. El cost d’aquesta és de 3.000 euros per 
hectàrea segona la informació facilitada i l’informe Los bosques 
después del fuego 2014 de WWF-Espanya. 

- El 62% del sòl forestal de la Comunitat Valenciana és de titularitat 
privada i per això no es realitzen les actuacions descrites 
anteriorment, llevat que hi haja subvencions del Programa de 
Desenvolupament Rural del Ministeri d’Agricultura, Alimentació 
i Medi Ambient o de Fons Europeus. 

A partir d’aquestes hipòtesis esmentades, hem realitzat un càlcul 
estimatiu per a les hectàrees cremades en grans incendis forestals en 
el període 2000-2015:  
                                                            
14  Cuaderno 42 SECF, p. 67, 2016. 

15  Cuaderno 42 SECF, p. 69, 2016. 



Auditoria operativa dels serveis d’extinció d’incendis forestals. Àmbit provincial i autonòmic. 
Exercicis 2011-2015 

62 

Quadre 30. Estimació de la inversió necessària en restauració pels 
grans incendis forestals de 2000 a 2015. Euros 

ha 
cremades 

GIF (A) 

Cost 
regeneració 

(A)*25,6%*1.000€ 

Cost 
reforestació 

(A)*5,6%*3.000€ 

Total cost 
restauració (B) 

Cost corresponent a les zones 
forestals de titularitat 

pública B*38% privada B*62% 

81.483 20.859.533 13.689.068 34.548.601 13.128.468 21.420.133 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per la Direcció General del Medi Natural 

Gràfic 18. Estimació de la inversió necessària en restauració pels 
grans incendis forestals de 2000 a 2015 per titularitat 

 

La inversió necessària per a restaurar els danys causats pels grans 
incendis forestals és de 34.548.601 euros, dels quals 13.128.468 euros 
correspondrien a àrees forestals de titularitat pública i la resta a àrees 
forestals de titularitat privada. La despesa anual mitjana per a les 
àrees forestals de titularitat pública es de 875.231 euros.  

Els costos de regeneració estimats als cinc anys de l’incendi forestal 
es mostren en el detall següent: 

Quadre 31. Estimació de la inversió necessària en restauració de 
grans incendis forestals per any. Euros 

Any incendi 
forestal 

Any restauració 
(Any incendi 
forestal +5) 

Cost 
titularitat 
pública 

Cost 
titularitat 
privada 

Percentatge 

2000-2010 2005-2015 3.596.988 5.868.770 27,4% 

2011 2016 233.511 380.992 1,8% 

2012 2017 8.923.892 14.560.035 68,0% 

2013 2018 97.748 159.484 0,7% 

2014 2019 0 0 0,0% 

2015 2020 276.329 450.852 2,1% 
Total 13.128.468 21.420.133 100,0% 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per la Direcció General del Medi Natural 

Cost 
titularitat 

pública; 38%Cost 
titularitat 

privada; 62%
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Gràfic 19. Estimació de la inversió necessària per any. Euros 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per la Direcció General del Medi Natural 

El 68,0% dels costos correspon als incendis forestals de l’any 2012 amb 
un import de 8.923.892 euros per a àrees forestals públiques i 
14.560.035 euros per a àrees forestals de titularitat privada.  

Les accions necessàries de prevenció i restauració en les àrees 
forestals de titularitat privada no les realitzen els seus propietaris en 
la major part dels casos. La Generalitat, per mitjà de convenis amb 
cadascun dels propietaris, pot assumir que es realitzen les dites 
tasques o gestionar subvencions perquè els propietaris les realitzen. 
Tal com es posa de manifest en el Programa de Desenvolupament 
Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, el principal problema se 
centra en com mobilitzar el propietari minifundista que té 
abandonades les finques i que posseeix més de la meitat de terreny 
forestal privat (vegeu apèndix 1, apartat 1). 

Les nostres àrees forestals requereixen en l’any 2017 un esforç 
pressupostari significatiu per restaurar els danys causats pels grans 
incendis de l’any 2012. D’acord amb això, l’estimació de la inversió es 
restauració per a les àrees forestals de titularitat pública és de 
8.923.892 euros. A més a més, és necessària una gestió activa per a 
aconseguir que en les àrees forestals de titularitat privada es realitzen 
les actuacions necessàries de restauració, l’import estimat de les quals 
és de 14.560.035 euros. 

En l’actual Programa de Desenvolupament Rural s’inclouen 
actuacions de restauració dels recursos forestals per un import 
d’1.000.000 d’euros, que formen part de la mesura 8.3 “Ajudes per a la 
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prevenció dels danys causats als boscos per incendis forestals, 
desastres naturals i catàstrofes”. 

Les actuacions es realitzaran en terrenys forestals que hagen patit 
incendis forestals. Els costos elegibles, entre altres, podran ser: 

- Retirada de fusta cremada per a la construcció de feixines 

- Construcció i reparació de murs i bancals 

- Construcció i reparació de parets seques 

- Construcció i reparació de camins 

Les mesures per a garantir l’existència de boscos sans i productius en 
el futur, descrites en l’informe Los bosques después del fuego 2014 de 
WWF-España, són les següents: 

- Crear equips especialitzats multidisciplinaris, integrats per 
tècnics i investigadors, per a la planificació, execució, seguiment 
i avaluació dels treballs de restauració. 

- Assumir la importància del caràcter d’urgència de les labors 
d’emergència després de l’incendi. Hi ha un ampli consens tècnic 
sobre la necessitat d’executar-les abans de la primavera de l’any 
següent a l’incendi. L’agilitat administrativa i pressupostària i la 
regulació per normativa dels terminis per a l’execució de les 
labors d’emergència a nivell nacional contribuiran a solucionar 
aquest problema. 

- Promoure processos de participació pública que impliquen la 
població local en la definició del model de nou bosc i de territori 
al qual dirigir la restauració, que permeta integrar altres usos i 
aprofitaments en l’estratègia de prevenció d’incendis futurs. Els 
boscos ens afecten a tots, pels productes i béns que ens ofereixen 
i la multitud de serveis que realitzen, motiu pel qual els 
processos de consulta i participació han de tenir cabuda en els 
projectes de restauració. 

- Garantir l’existència de finançament a llarg termini que assegure 
la realització de les accions necessàries per a afavorir la 
regeneració natural i recuperar la coberta vegetal, com també un 
pla de manteniment, avaluació i seguiment, almenys per als deu 
anys següents al foc. Solament d’aquesta manera podrem 
traslladar l’èxit dels mecanismes d’extinció a la reconstrucció del 
paisatge forestal. És per això que l’habilitació de mecanismes de 
finançament anticipada són absolutament necessàries. 

- Incentivar les comunitats autònomes en la identificació de zones 
vulnerables i en l’avaluació de riscos, i fomentar la convergència 
cap a una política forestal coordinada. 
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4. Subobjectiu 1.4: Altres costos dels incendis forestals 

Els incendis forestals no sols tenen un impacte econòmic negatiu com 
hem vist en els apartats anteriors. També produeixen danys a les 
persones i aquest cost òbviament és incalculable. Cada any hi ha 
persones mortes i ferides i a més les persones afectades pels incendis 
forestals pateixen danys psicològics. 

En els incendis de 2012 tres persones van morir a la Comunitat 
Valenciana. A Espanya de mitjana van perdre la vida cinc persones 
l’any en el període 2011-2014. 

En el període analitzat, els ferits a la Comunitat Valenciana van pujar 
a nou, tots els quals en l’exercici 2012. A Espanya la mitjana anual se 
situa en 31 persones ferides. 

La mitjana de morts en aquest període per cada 10.000 ha cremades 
se situa a la Comunitat Valenciana en 0,5 persones, dada semblant a 
la d’Espanya, amb 0,4 persones. El nombre de ferits per cada 10.000 ha 
cremades ha pujat a la Comunitat Valenciana a 1,4, xifra inferior en 
un 49,7% a la d’Espanya. 

Gràfic 20. Morts/ferits en incendis forestals per cada 10.000 ha 
cremades 

 Font: Elaboració pròpia a partir de les estadístiques del MAGRAMA 

Altres danys que no és possible valorar econòmicament són els 
referits a la pèrdua de biodiversitat, a l’impacte en el turisme, a l’ús 
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forestals aporten a la societat i es deixen de rebre quan es cremen. A 
tot això s’uneix també la pèrdua de la protecció del sòl davant l’erosió 
i les inundacions, la regulació del cicle de l’aigua i la fixació de l’oxigen. 

En els apartats anteriors hem calculat el cost de prevenció, extinció i 
restauració. Però a aquests costos hauríem de sumar les pèrdues 
d’aprofitaments forestals que es produeixen quan es crema el bosc. 
Les pèrdues d’aprofitaments forestals es calculen i s’inclouen en els 
informes dels incendis i el MAGRAMA els inclou en els seus informes 
estadístics. 

Les pèrdues ambientals a la Comunitat Valenciana en el període 2011 
a 2014 han sigut de 67.888.167 euros, un 33,3% del total d’Espanya. El 
90,6% de les pèrdues a la Comunitat Valenciana corresponen a l’any 
2012. En el gràfic següent es mostra el percentatge de pèrdues 
ambientals de la Comunitat Valenciana sobre el total d’España. Per a 
una major comprensió del gràfic s’ha de tenir en compte que en 
aquest període es van cremar a la Comunitat Valenciana el 14,7% del 
total de la superfície forestal cremada espanyola. 

Gràfic 21. Pèrdues ambientals 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les estadístiques del MAGRAMA 
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APÈNDIX 4. OBSERVACIONS SOBRE L’EFICÀCIA DELS MITJANS 
D’EXTINCIÓ D’INCENDIS FORESTALS A LA COMUNITAT 
VALENCIANA 

Objectiu 2: Són eficaços els mitjans d’extinció d’incendis forestals a la 
Comunitat Valenciana? 

L’eficàcia es defineix com la capacitat per a aconseguir els objectius 
proposats. El programa pressupostari 221.10 Emergències, Protecció 
Civil, Prevenció i Extinció d’Incendis actua sobre la problemàtica 
següent: 

- Situacions d’emergència en matèria de protecció civil 

- Extinció d’incendis 

- Agressió al medi forestal. Prevenció d’incendis forestals 

Els objectius en matèria d’incendis forestals definits en la memòria 
d’actuacions del programa pressupostari són els següents: 

- Incrementar els nivells d’eficàcia dels mitjans d’extinció 
d’incendis forestals, minimitzant les superfícies afectades els 
dies d’alt risc. 

- Disminuir el nombre d’incendis forestals per causes humanes 

- Minimitzar la superfície forestal afectada per incendis 

El programa detalla les línies d’actuació per a assolir els objectius així 
com els indicadors per a mesurar el grau de consecució.16 Hem 
d’assenyalar pel que fa a això que els indicadors esmentats no es 
consideren adequats i suficients com a unitats de mesura per a 
comparar la situació real amb els objectius marcats. En addició a això, 
el treball que hem realitzat ha posat de manifest que els consorcis 
provincials de bombers de la Comunitat Valenciana no disposen 
tampoc d’un sistema formal d’indicadors per a mesurar l’eficàcia dels 
seus serveis. En virtut d’aquestes circumstàncies descrites, aquesta 
Sindicatura ha utilitzat per al període 2011-2015 les estadístiques 
publicades pel Ministeri d’Agricultura i Medi Ambient i per l’Agència 
Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències. 

Com a resultat de tot això, detallem en els apartats següents –i per 
cadascun dels subobjectius d’auditoria descrits en l’apartat 1 d’aquest 
Informe– els aspectes més significatius que han sorgit de l’anàlisi que 
s’ha portat a terme. S’han pres com a referència tant les dades de la 
Comunitat Valenciana com les de la resta de l’Estat. 
  

                                                            
16   Fitxa FP4 del Programa pressupostari 221.10. Vegeu annex VII. 
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1. Subobjectiu 2.1: S’ha minimitzat la superfície forestal afectada per 
incendis? 

Els mitjans d’extinció tenen com a principal objectiu minimitzar el 
nombre d’hectàrees forestals cremades. No obstant això, aquesta dada 
depén també de factors exògens als mateixos mitjans com la 
climatologia, l’orografia i la quantitat de combustible en els boscos. 

Per això, no es pot avaluar exclusivament la superfície forestal 
afectada en un any per a determinar l’eficàcia dels mitjans d’extinció. 
En aquest sentit, cal computar a més del nombre total d’incendis 
forestals i les hectàrees cremades, quants han sigut considerats com 
a conats (incendis forestals <1 ha) i quants com a grans incendis 
forestals (incendis que afecten més de 500 hectàrees). 

Els conats són incendis forestals que es detecten i apaguen 
ràpidament i per tant no superen 1 ha cremada. Per això poden ser 
indicatius de l’eficàcia dels sistemes de detecció i extinció. Els grans 
incendis forestals són incendis que es converteixen en focs 
incontrolables pels mitjans d’extinció, normalment en dies de 
meteorologia adversa i a causa també de l’estat d’abandonament del 
medi rural. Per tot això, la disminució o augment dels incendis mesura 
o avalua l’eficàcia d’una gestió global d’ordenació del territori que 
prepare els nostres boscos per al foc integrant prevenció, extinció i 
restauració. 

La superfície total cremada a la Comunitat Valenciana durant el 
període 2011-2015 ha pujat a 65.098 ha. En els deu anys anteriors es 
van cremar, no obstant això, 34.725 ha. La causa principal d’aquest 
important augment són els sis grans incendis de l’any 2012. Només en 
dos (Cortes de Pallás i Andilla) ja es van cremar 48.944 ha, 14.219 ha 
més que en el decenni anterior. 

Com pot observar-se en el gràfic següent, les 56.931 hectàrees 
cremades l’any 2012 superen en un 64% el total de les hectàrees 
cremades entre 2000 i 2010 i representen el 87,5% de la superfície total 
cremada entre 2011 i 2015. 
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Gràfic 22. Hectàrees forestals cremades a la Comunitat Valenciana. 
Període 2011-2015 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades publicades pel MAGRAMA 

D’acord amb el que assenyala WWF-España,17 si bé les condicions 
meteorològiques representen un paper determinant en la propagació 
del foc, ni el clima ni la meteorologia són els causants dels incendis. 
El vertader problema de fons és l’existència d’extenses masses de bosc 
preparades per a cremar de manera destructiva i un elevat ús del foc 
en el medi rural. L’esmentada organització indica que s’ha d’acceptar 
que la dinàmica d’incendis respon a una seqüència temporal marcada, 
entre altres molts factors, per l’estructura i composició dels nostres 
boscos. En juliol de 2014 va fer vint anys dels incendis de 1994, el pitjor 
any des que hi ha estadístiques fiables i comparables. La regió més 
afectada va ser la Comunitat Valenciana, on va cremar el 10% de la 
seua superfície forestal total. Els incendis de 2012 van significar la 
crema del 4,5% de la superfície forestal. En 2016, la superfície cremada 
va ser de 6.913 ha, la segona pitjor dada del període 2010 a 2016, a 
causa dels quatre grans incendis forestals en què van cremar 5.970 
ha.18 

Hectàrees forestals cremades/Hectàrees forestals totals 

El percentatge que representen les hectàrees cremades en relació amb 
les hectàrees forestals a la Comunitat Valenciana i en la resta de l’Estat 
es mostren a continuació: 
  

                                                            
17  WWF-España Los bosques después del fuego 2014, p. 54-55. 

18 Incendis a Benitatxell (Alacant), Artana (Castelló), Carcaixent i Xella (València). 

2.436 

56.931 

1.443 1.916 2.372 

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2011 2012 2013 2014 2015



Auditoria operativa dels serveis d’extinció d’incendis forestals. Àmbit provincial i autonòmic. 
Exercicis 2011-2015 

70 

Gràfic 23. Hectàrees cremades en relació amb les hectàrees 
forestals totals. Comunitat Valenciana. Resta Estat 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades publicades pel MAGRAMA 

En el període 2011-2015 ha cremat de mitjana anual l’1% de la 
superfície forestal de la Comunitat Valenciana. En Espanya aquesta 
dada se situa en el 0,4%. L’any 2012 es va cremar el 4,5% de la 
superfície forestal de la Comunitat Valenciana, mentre que en la resta 
d’Espanya va ser del 0,8%. La resta d’anys del període la superfície 
cremada no supera el 0,2% de la superfície forestal total. 

El tipus de superfície forestal afectada pels incendis a la Comunitat 
Valenciana és el següent: 

Gràfic 24.  Tipus de superfície forestal afectada pels incendis. 
Comunitat Valenciana 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades publicades pel MAGRAMA 
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Percentatge conats/total d’incendis 

Els avanços tecnològics, de coordinació i les grans inversions per part 
de les administracions en mitjans d’extinció d’incendis han permés 
que els incendis es detecten i apaguen abans, i en conseqüència que 
un percentatge elevat no supere la fase de conat (<1 ha).19 

Gràfic 25.  Percentatge de conats sobre el total d’incendis 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades publicades pel MAGRAMA 

El nombre de conats a la nostra Comunitat en el període 2011-2015 va 
ser de 329, i el nombre d’incendis totals va ser de 409. D’acord amb 
aquestes dades, els conats han representat de mitjana en el període 
2011-2015 el 80,3% dels incendis forestals de la Comunitat Valenciana, 
mentre que a Espanya aquest percentatge és del 67%. La mitjana del 
període 2011-2015 del nombre de conats a la nostra Comunitat per 
cada 10.000 hectàrees forestals és de 2,6, un 17% inferior a la dada 
d’Espanya. Així mateix, el percentatge de conats sobre els incendis 
forestals també ha millorat lleugerament respecte a la mitjana de la 
dècada anterior, que va pujar a 79,4% a la Comunitat Valenciana i al 
64,2% a Espanya. En 2016 el percentatge de conats respecte al total 
d’incendis a la Comunitat Valenciana se situa en el 82,4% per damunt 
del 80,3%, la mitjana del període 2011-2015. No obstant això, aquesta 
dada representa un descens de cinc punts respecte a la de l’any 
anterior. Aquest percentatge tan alt de conats sobre el total d’incendis 
és indicatiu de l’eficàcia dels mitjans d’extinció, que amb la seua 
intervenció eviten que es propague el foc. 

                                                            
19  WWF-Espanya Bosques listos para arder 2015, p. 3. 
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Grans incendis forestals (GIF)20 

L’eficàcia dels mitjans d’extinció ha aconseguit també des dels anys 
noranta reduir a la meitat el nombre de grans incendis forestals. No 
obstant això, en l’actual context de canvi climàtic i abandó del medi 
rural, es tem que els grans incendis forestals continuaran cobrant 
protagonisme i no podran ser combatuts només amb els mitjans 
d’extinció, sinó que també serà necessària una aposta clara per fer els 
boscos més resistents al foc. És a dir, incrementar els esforços en 
prevenció i restauració. Els grans incendis forestals són cada vegada 
més grans i impactants, de manera que en molt pocs incendis es 
crema molta superfície forestal.21 

El nombre de grans incendis a la Comunitat Valenciana ha representat 
en el període 2011-2015 una mitjana del 0,4% del nombre total 
d’incendis forestals. Destaquen els anys 2012 i 2016 quan van 
representar el 1,3% i 1,2% respectivament dels incendis forestals. 
Aquesta dada per al conjunt d’Espanya se situa en el 0,2%. 

Gràfic 26. Percentatge del nombre de grans incendis forestals/total 
incendis forestals 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades publicades pel MAGRAMA 

Prenent com a referència aquestes dades, la situació de la superfície 
forestal i la climatologia de la Comunitat Valenciana fan que a la 
nostra Comunitat els grans incendis forestals tinguen major 
incidència que a la resta de l’Estat. En aquest sentit, tal com indica 
WWF-Espanya s’haurien d’augmentar els esforços en prevenció de 
l’inici del foc i restauració. 
                                                            
20 Incendis que afecten més de 500 hectàrees. 

21  WWF-España Los bosques después del fuego 2014, p. 51. 
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Els grans incendis forestals a la Comunitat Valenciana han 
representat la crema de 59.158 hectàrees d’un total de 65.098 ha 
afectades pels incendis en el període 2011-2015. És a dir, el 90,9% de 
les hectàrees forestals cremades correspon a grans incendis. En 2016 
les hectàrees cremades en grans incendis forestals respecte al total 
van ser del 76,4%. 

Gràfic 27. Percentatge d’hectàrees cremades en grans incendis 
forestals respecte de les totals cremades a la Comunitat 
Valenciana i Espanya 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades publicades pel MAGRAMA 

La mitjana espanyola de percentatge d’hectàrees cremades en grans 
incendis forestals en el període 2011-2015 és del 43,4%, mentre que a 
la Comunitat Valenciana és del 90,9%, com ja hem assenyalat 
anteriorment. En el decenni anterior aquestes dades van ser del 39,9% 
i 64,3%, respectivament. Destaca l’increment a la Comunitat 
Valenciana a causa dels grans incendis forestals de l’any 2012. En el 
dit any les hectàrees cremades en grans incendis forestals van ser del 
97,3% del total d’hectàrees cremades en 2012 i van representar el 
85,1% de les cremades a la Comunitat Valenciana en el període 2011-
2015. En aquest sentit, en els grans incendis forestals de Cortes de 
Pallás i Andilla –dos dels sis grans incendis forestals de 2012– es van 
cremar 48.944 ha que representen el 88,4% de les cremades en grans 
incendis forestals a la Comunitat Valenciana en aquell any i un 82,7% 
respecte a les del període 2011-2015. En 2016 les hectàrees que van 
cremar en grans incendis forestals van ser de 5.970, la segona pitjor 
dada del període de 2011 a 2016. 

En l’annex VIII es detallen els grans incendis forestals dels anys 2011 
a 2016 a la Comunitat Valenciana i les hectàrees cremades. 
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Gràfic 28. Distribució de les hectàrees cremades en grans incendis 
forestals a la Comunitat Valenciana 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades publicades pel MAGRAMA 

Escalat de temps d’arribada dels mitjans d’extinció a l’incendi 

El temps d’accés a l’incendi és també un altre indicador de l’eficàcia 
dels mitjans d’extinció. La superfície final dels incendis està 
directament relacionada amb els temps d’arribada dels primers 
mitjans d’extinció. Així, una intervenció ràpida implica normalment 
una menor superfície final de l’incendi.22 A partir de les dades dels 
informes definitius del MAGRAMA per al període 2011-201423 hem 
analitzat els temps d’arribada dels mitjans terrestres, els mitjans aeris 
i les brigades helitransportades que operen a la Comunitat Valenciana 
i els hem comparat amb els de la resta de l’Estat. 

Mitjans terrestres 

A la Comunitat Valenciana l’orografia de la zona muntanyosa 
condiciona els temps d’arribada. En el 26,5% dels incendis forestals a 
la Comunitat Valenciana, el primer mitjà terrestres arriba abans de 15 
minuts; mentre que a Espanya aquesta grau de rapidesa ocorre en el 
33,5% dels casos. No obstant això, en la primera mitja hora han arribat 
els mitjans terrestres en el 71,2% dels incendis forestals enfront d’un 
66,4% a Espanya. 

En el quadre següent es mostra la comparativa de les dimensions 
mitjanes dels incendis per temps d’arribada dels mitjans per terra en 
el decenni 2000-2010 i el període 2011-2014. 

                                                            
22  MAGRAMA Los incendios forestales en España- Decenio 2001-2010, p. 85. 

23 El corresponent a l'exercici 2015 no s'ha publicat a la data de tancament del treball de camp. 
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Quadre 32. Hectàrees cremades, nombre i superfície dels incendis 
forestals segons temps d’arribada del primer mitjà 
terrestre 

Temps d’arribada dels 
mitjans per terra 

2000-2010 

Comunitat Valenciana Espanya 

Incendis 
(a) 

% 
Superfície 

forestal 
afectada (b) 

Grandària 
mitjana de 

l’incendi (ha) 
(b)/(a) 

Incendis (a) % 
Superfície 

forestal 
afectada (b) 

Superfície 
mitjana de 

l’incendi (ha) 
(b)/(a) 

Sense dades 133 3,1% 1.095 8,2 4.602 2,7% 29.492 6,4 

Arribada=<15 minuts 1.424 33,3% 3.494 2,5 70.933 41,5% 335.278 4,7 

Arribada=<30’ i >15’ 1.545 36,2% 8.919 5,8 53.740 31,5% 357.399 6,7 

Arribada=<60’ i >30’ 883 20,7% 17.622 20,0 27.055 15,8% 248.695 9,2 

Arribada=<120’ i >60’ 211 4,9% 3.571 16,9 8.004 4,7% 81.754 10,2 

Arribada>120 minuts  51 1,2% 18 0,4 2.787 1,6% 63.882 22,9 

No intervenen 25 0,6% 5 0,2 3.700 2,2% 21.066 5,7 

Total 4.272 100,0% 34.725 8,1 170.821 100,0% 1.137.566 6,7 

 

Temps d’arribada dels 
mitjans per terra 

2011-2014 

Comunitat Valenciana Espanya 

Incendis 
(a) 

% 
Superfície 

forestal 
afectada (b) 

Grandària 
mitjana de 

l’incendi (ha) 
(b)/(a) 

Incendis (a) % 
Superfície 

forestal 
afectada (b) 

Superfície 
mitjana de 

l’incendi (ha) 
(b)/(a) 

Sense dades 2 0,1% 1.331 665,5 288 0,6% 1.377 4,8 

Arribada=<15 minuts 460 26,5% 1.547 3,4 17.290 33,5% 56.349 3,3 

Arribada=<30’ i >15’ 779 44,8% 35.904 46,1 16.981 32,9% 78.956 4,6 

Arribada=<60’ i >30’ 396 22,8% 23.646 59,7 10.792 20,9% 79.650 7,4 

Arribada=<120’ i >60’ 79 4,5% 195 2,5 3.710 7,2% 32.846 8,9 

Arribada>120 minuts  19 1,1% 76 4,0 1.323 2,6% 76.030 57,5 

No intervenen 4 0,2% 1 0,1 1.225 2,4% 99.339 81,1 

Total 1.739 100,0% 62.700 36,0 51.609 100,0% 424.547 8,2 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades publicades pel MAGRAMA 

En el gràfic següent es mostra el percentatge d’incendis forestals per 
trams del temps d’arribada del primer mitjà terrestre: 
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Gràfic 29. Percentatge d’incendis forestals per temps d’arribada 
dels mitjans per terra. Període 2011-2014 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades publicades pel MAGRAMA 

Gràfic 30.  Extensió mitjana dels incendis forestals (ha) en el 
període 2011-2014 per trams d’arribada del primer mitjà 
terrestre 

 

Com es pot observar a Espanya l’extensió mitjana dels incendis 
forestals augmenta a mesura que augmenta el temps d’arribada del 
primer mitjà terrestre. 
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No obstant això, a la Comunitat Valenciana els incendis forestals de 
major extensió durant el període d’estudi s’han produït en el tram 
d’arribada inferior a 30 minuts i a 60 minuts. Encara que els mitjans 
d’extinció arribaren a l’incendi en la primera mitja hora, el foc s’ha 
propagat sense control quan es produeixen les condicions 
meteorològiques adverses que desencadenen els grans incendis 
forestals: vents de més de 30 km/h, temperatures superiors a 30º, 
humitat inferior a 30% i més de 30 dies sense ploure. 

Com a conclusió de les dades analitzades, cal destacar que a la 
Comunitat els mitjans d’extinció van arribar en els primers 30 minuts 
a l’incendi forestal en el 71,3% dels casos, enfront del 66,4% de la resta 
de l’Estat. Això no obstant, l’extensió mitjana dels incendis forestals a 
la Comunitat Valenciana en el tram d’arribada de 15 a 30 minuts i de 
30 a 60 minuts va ser molt superior a la d’Espanya durant el període 
d’anàlisi. 

Mitjans aeris 

La utilització de mitjans aeris és de gran importància no sols per la 
capacitat d’extinció que aporten sinó també per la rapidesa que 
representa en els temps d’arribada a l’incendi, sobretot en les zones 
de difícil accés per als mitjans terrestres.24 

A la Comunitat Valenciana els mitjans aeris no intervenen en el 57,3% 
dels incendis forestals, que representen un 0,6% de les hectàrees 
cremades amb una superfície mitjana per incendi de 0,38 ha. Les 
dades són semblants per al període 2011 a 2014 i 2000 a 2010. 

Quadre 33. Incendis forestals sense intervenció de mitjans aeris 

Incendis forestals sense intervenció de 
mitjans aeris 

2011-2014 2000-2010 

Comunitat 
Valenciana

Espanya Comunitat 
Valenciana 

Espanya

Nombre de sinistres 57,3% 76,7% 57,4% 78,2%

Hectàrees afectades 0,6% 23,4% 2,5% 25,6%

Superfície mitjana (hectàrees) 0,38 2,51 0,35 2,18

Font: Elaboració pròpia a partir de dades publicades pel MAGRAMA 

A Espanya el percentatge de sinistres en què no intervenen se situa en 
un 76,7%, que representen el 23,4% de les hectàrees cremades i una 
superfície mitjana dels incendis forestals de 2,51 ha. En conclusió, els 
mitjans aeris intervenen a la Comunitat Valenciana en un percentatge 
superior al d’Espanya, pel fet que en la mobilització inicial de mitjans 
del Pla Especial davant del Risc d’Incendis Forestals (vegeu apèndix 1.2 
d’aquest Informe) ha d’intervenir sempre un avió o una brigada 
                                                            
24 MAGRAMA La extinción de los incendios forestales en España 2001-2010, p. 89. 
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helitransportada. En l’annex IX s’inclou un quadre resum amb les 
dades d’intervenció dels mitjans aeris, nombre d’incendis forestals, 
hectàrees cremades i grandària mitjana dels incendis. 

Brigades helitransportades 

L’ús de l’helicòpter com a mitjà d’extinció s’associa principalment al 
transport de la brigada. En els grans incendis forestals és un mitjà molt 
eficaç per a incorporar recursos des de llargues distàncies amb un 
relleu ràpid d’unitats.25 L’anàlisi de les dades relatives a aquest aspecte 
posa de manifest que aquestes brigades tenen a la Comunitat 
Valenciana una participació major que en la resta d’Espanya, perquè 
la seua intervenció esta prevista en el “despatx automàtic” (vegeu 
apèndix 1). 

Quadre 34. Incendis forestals sense intervenció de brigades 
helitransportades 

Incendis forestals sense intervenció 
de brigades helitransportades 

2011-2014 2005-2010 

Comunitat 
Valenciana Espanya

Comunitat 
Valenciana Espanya

Nombre de sinistres 65,4% 81,5% 63,0% 81,4%

Hectàrees afectades 0,8% 32,8% 6,5% 31,8%

Superfície mitjana (hectàrees) 0,44 3,31 0,96 2,79

Font: Elaboració pròpia a partir de dades publicades pel MAGRAMA 

En l’annex IX s’inclou un quadre resum amb les dades d’intervenció 
de les brigades helitransportades, nombre d’incendis forestals, 
hectàrees cremades i superfície mitjana dels incendis. 

A partir de totes les dades analitzades respecte als temps d’arribada 
dels diversos mitjans d’extinció, n’indiquem en el quadre següent un 
resum esquemàtic per a l’interval entre els 15 minuts i la primera 
hora:  
  

                                                            
25  MAGRAMA La extinción de los incendios forestales en España 2001-2010, p. 94. 
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Quadre 35. Temps d’arribada del primer mitjà terrestre, aeri i 
brigades helitransportades. Període 2011-2014 

Temps d’arribada 

% Incendis forestals Comunitat 
Valenciana 

% Incendis forestals Espanya 

Mitjans 
terrestres

Mitjans 
aeris* 

Brigades 
helitransportades*

Mitjans 
terrestres 

Mitjans 
aeris* 

Brigades 
helitransportades*

Arribada = < 15 minuts 26,5% 11,6% 9,2% 33,5% 17,9% 15,4% 

Arribada = < 30 minuts i > 15 minuts 44,8% 34,7% 31,4% 32,9% 35,9% 36,5% 

En la primera mitja hora 71,2% 46,3% 40,6% 66,4% 53,8% 51,9% 

Arribada = < 60 minuts i > 30 minuts 22,8% 36,8% 39,4% 20,9% 25,7% 27,4% 

En la primera hora 94,0% 83,1% 80,0% 87,3% 79,5% 79,3% 

* Eliminat l’efecte de no intervenció dels diversos mitjans d’extinció.  

Font: Elaboració pròpia a partir de dades publicades pel MAGRAMA 

Com s’observa en aquest quadre, l’arribada dels mitjans terrestres als 
incendis a la Comunitat Valenciana –tant en la primera mitja hora 
com en la primera hora– mostra un indicador positiu en termes 
relatius a la resta de l’Estat. No obstant això, l’arribada dels mitjans 
aeris i les brigades helitransportades és inferior a la d’Espanya en la 
primera mitja hora, però aquest percentatge millora quan s’analitza el 
grau de resposta en la primera hora. 

2. Subobjectiu 2.2: S’ha minimitzat la superfície forestal cremada en 
els dies d’alt risc? És adequat el funcionament de les 
preemergències? 

La climatologia és un element clau en l’extinció d’incendis. Els vents 
càlids de ponent, les altes temperatures i la falta de pluges poden ser 
un aliat per al foc en el seu avanç en un bosc amb un elevat 
combustible a causa de l’abandó del bosc. En els dies considerats d’alt 
risc a causa de la influència de la meteorologia, hi ha una major 
probabilitat que es produïsquen grans incendis forestals. A la 
Comunitat Valenciana durant el període 2011 a 2015 la mitjana anual 
de dies considerats d’alt risc ha sigut de 97 dies. Durant aquests dies 
es va cremar el 89,2% de la superfície total afectada pels incendis 
forestals. Per això, s’estableixen tres nivells de preemergència26 
d’acord amb l’índex de perillositat d’incendis forestals determinat per 
l’Agència Estatal de Meteorologia. En cada nivell de preemergència 
s’estableix la mobilització d’una sèrie de mitjans de vigilància 
preventiva. 

Les dades facilitades per l’AVSRE en relació amb els incendis forestals 
en dies d’alt risc es mostren tot seguit: 
  

                                                            
26 Apartat 4.1.1 Preemergències del Pla Especial davant del Risc d'Incendis Forestals. 
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Quadre 36. Incendis forestals en dies d’alt risc a la Comunitat 
Valenciana. 2011-2015 

 2011 2012 2013 2014 2015 Mitjana 

Dies d’alt risc 63 101 152 93 76 97,0 

Nombre d’incendis en dies d’alt risc 87 120 48 74 74 80,6 

Hectàrees cremades en dies d’alt risc 647 54.274 171 740 2.244 11.615,2 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’AVSRE 

Nombre mitjà d’incendis iniciats en dies d’alt risc 

Gràfic 31. Mitjana diària d’incendis iniciats en dies d’alt risc a la 
Comunitat Valenciana. 2011-2015 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’AVSRE 

La mitjana anual d’incendis declarats en dies d’alt risc s’ha reduït des 
de l’any 2011. No obstant això, no s’ha produït una tendència 
clarament positiva en la disminució d’aquests incendis. És per això 
que s’han de continuar millorant les mesures de preemergència 
previstes per als dies d’alt risc.  

Mitjana diària d’hectàrees cremades en dies d’alt risc  

El següent gràfic compara la mitjana diària d’hectàrees cremades en 
dies d’alt risc amb la mitjana diària de l’any. En tots els anys, excepte 
2013, es van cremar més hectàrees els dies d’alt risc que la resta de 
dies. La mitjana d’aquests cinc exercicis d’hectàrees cremades en dies 
d’alt risc se situa en 117,3, mentre que la mitjana diària és de 35,7. 
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Gràfic 32. Mitjana diària d’hectàrees cremades en dies d’alt risc en 
comparació amb la mitjana diària del total d’hectàrees 
cremades27 a la Comunitat Valenciana 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’AVSRE 

Aquests resultats posen de manifest la importància de prendre 
mesures addicionals els dies d’alt risc. 

Superfície forestal cremada en dies d’alt risc respecte al total 

En els dies d’alt risc és més probable que es produïsquen grans 
incendis a causa de les condicions meteorològiques que dificulten 
l’extinció. Aquesta circumstància representa que fins el 95,3% de la 
superfície afectada per incendis ho haja sigut en dies d’alt risc, tal com 
va succeir en 2012. 
  

                                                            
27  Vegeu apèndix 4, apartat 1. 
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Gràfic 33. Hectàrees cremades en dies d’alt risc respecte a les 
hectàrees totals cremades28 a la Comunitat Valenciana 

 

Font: Elaboració pròpia amb les dades facilitades per l’AVSRE 

A la Comunitat Valenciana el 89,2% de les hectàrees cremades en els 
anys 2011-2015 es va produir en dies d’alt risc. Aquesta dada mostra 
no obstant una elevada variabilitat bàsicament a causa dels grans 
incendis forestals de 2012 i 2015. 

3. Subobjectiu 2.3: Ha disminuït el nombre d’incendis forestals per 
causes humanes? 

L’organització de programes de prevenció eficaç requereix d’una 
anàlisi exhaustiva de les causes que produeixen els incendis. Açò 
permet establir activitats específiques que incidisquen directament 
en el tipus de causa a fi de reduir el nombre de sinistres i limitar-ne 
els efectes negatius. L’informe d’incendis que omplin els agents 
mediambientals aplega les causes de l’incendi. Aquestes causes es 
classifiquen en “certes” i “suposades” segons la seguretat en la 
determinació. Les causes són certes quan en la investigació realitzada 
s’ha determinat de manera precisa la causa i suposada quan no s’ha 
realitzat la investigació o només s’ha pogut determinar la causa més 
probable.29 

En el gràfic següent es mostra el percentatge d’incendis a la Comunitat 
Valenciana i a Espanya en què s’ha determinat la causa de manera 
certa: 
  

                                                            
28 Vegeu apèndix 4, apartat 1. 

29 MAGRAMA Los incendios forestales en España 2013, p. 26. 
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Gràfic 34. Percentatge d’incendis en què s’ha determinat la causa 
de manera certa. Comunitat Valenciana-Espanya 

 
Font: Elaboració pròpia amb dades publicades pel MAGRAMA 

A la Comunitat Valenciana per als exercicis 2011 a 2014 s’ha 
determinat de manera certa la causa en el 79,6% dels sinistres, mentre 
que a Espanya aquesta mitjana s’ha situat en el 51,5%. En els anys 2012 
i 2014 a la Comunitat Valenciana aquests percentatges s’incrementen 
fins a un 99,8% i un 96,6%, respectivament. 

En la taula següent es mostra el nombre d’incendis la causa dels quals 
és desconeguda i el percentatge que representen sobre el total de 
l’any. 

Quadre 37. Percentatge d’incendis de la Comunitat Valenciana per 
causa desconeguda sobre el total d’incendis 

 2011 2012 2013 2014 
Nombre incendis per causa desconeguda a la 
Comunitat Valenciana 

9 21 50 21 

% nombre incendis por causa desconeguda a la 
Comunitat Valenciana/ nombre total incendis 
Comunitat Valenciana 

2,1% 4,5% 14,9% 4,1% 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades publicades pel MAGRAMA30 

El Servei de Prevenció d’Incendis Forestals de la Conselleria 
d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural 
ha determinat com a causa desconeguda en menys del 5% dels 
sinistres a excepció de 2013 en què aquest percentatge va pujar al 
14,9%.  
                                                            
30 En les estadístiques del MAGRAMA s'enumeren les causes i la causa “desconeguda” es 

considera com a “causa certa”. 
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Com a resultat de les dades analitzades es pot concloure que a la 
Comunitat Valenciana es determina de manera certa en un 
percentatge superior que en la mitjana espanyola, 79,6% enfront del 
51,5%. Aquest percentatge constitueix un indicador vàlid per a avaluar 
l’eficàcia de l’equip responsable de determinar les causes dels 
incendis, integrat en el Servei de Prevenció d’Incendis Forestals de la 
Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i 
Desenvolupament Rural. 

Nombre d’incendis per causes humanes/Nombre d’incendis totals 

Els incendis produïts per causes humanes –negligències i 
intencionats– han representat de mitjana en el període 2011 a 2015 un 
71,1% del total dels incendis forestals de la Comunitat Valenciana. A 
Espanya aquesta mitjana se situa en el 80,2%. Cal destacar la reducció 
dels incendis produïts per causes humanes en els últims anys, del 
79,5% en 2011 al 62,5% en 2014. 

Gràfic 35. Percentatge d’incendis causats per activitats humanes 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades publicades pel MAGRAMA 

Les causes per activitats humanes inclouen les negligències i els 
intencionats. En el grup de les negligències i causes accidentals 
s’inclouen bàsicament la crema agrícola, fumadors i fogueres. El 52,1% 
dels incendis forestals causats per activitats humanes a la Comunitat 
Valenciana són intencionats. A Espanya aquesta dada se situa en el 
67,6%. 
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Gràfic 36. Percentatge d’incendis intencionats sobre el total 
d’incendis provocats per causes humanes 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades publicades pel MAGRAMA 

Hectàrees cremades en incendis per causes humanes/Nombre total 
d’hectàrees cremades 

A la Comunitat Valenciana en el període 2011-2014 la mitjana 
d’hectàrees cremades en incendis provocats per causes humanes ha 
representat el 83,0% del total d’hectàrees cremades. A Espanya 
aquesta dada és del 88,2%. A l’hora de relacionar les dades 
corresponents al nombre d’incendis i hectàrees cremades en incendis 
iniciats per causes humanes es posa de manifest que el 71,1% dels 
incendis de la Comunitat Valenciana durant el període d’anàlisi han 
destruït el 83,0% d’hectàrees cremades. Aquestes dades indiquen que 
els incendis més destructius en aquest període han sigut els provocats 
per activitats humanes. En aquest sentit, cal recordar que tant les 
negligències causants d’incendis com els casos malintencionats solen 
coincidir amb els dies de major risc per causes meteorològiques. En el 
gràfic següent es mostra les hectàrees cremades en el període de 2011 
a 2014 per activitats humanes: 
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Gràfic 37. Percentatge d’hectàrees cremades en incendis iniciats per 
activitats humanes 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades publicades pel MAGRAMA 

Si observem les dades anuals, els anys 2011, 2012 i 2013 el percentatge 
supera el 90%. En 2014 es produeix una important disminució i se situa 
en el 49,3%. En 2014, el 25,7% de les hectàrees cremades va tenir com 
a origen un llamp i en el 23,1% de les hectàrees cremades no se’n va 
determinar la causa i es va classificar com a causa desconeguda.31 En 
els anys 2011, 2012 i 2013 el percentatge d’hectàrees cremades en 
incendis d’origen desconegut van ser el 0,1%, el 6,6% i el 5,2%, 
respectivament. 

Com a conclusió de les dades analitzades hem d’indicar que per 
causes humanes s’ha cremat de mitjana el 83,0% de les hectàrees dels 
incendis produïts, mentre que a Espanya aquest percentatge puja al 
88,2%. Encara que la dada de la Comunitat Valenciana és una mica 
inferior a la d’Espanya, l’elevat percentatge d’hectàrees cremades 
obliga a desenvolupar plans específics per a reduir els incendis 
forestals provocats per causes humanes. En aquest sentit, WWF-
Espanya32 proposa les següents mesures per a reduir el nombre de 
sinistres causats per l’home:  

- Modificar conductes per a reduir l’ús del foc en el medi rural 

- Potenciar l’efecte dissuasiu amb un règim sancionador 
proporcionat al delicte, millorar la identificació de causants i 
l’aplicació efectiva de sancions i condemnes per a posar fi a 
l’actual impunitat. 

                                                            
31 En les estadístiques del MAGRAMA s'enumeren les causes i la causa “desconeguda” es 

considera com a “causa certa”. 

32 Informe Los bosques después del fuego de 2014, p. 61. 
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- Reforçar el compromís de la societat mitjançant programes de 
sensibilització i divulgació ambiental. 

El 8,6% de les hectàrees cremades en incendis forestals provocats per 
activitats humanes en els últims quatre anys a la Comunitat 
Valenciana ho van ser en incendis forestals intencionats. A Espanya 
va pujar al 60,5%. 

Gràfic 38. Percentatge d’hectàrees cremades en els incendis 
intencionats respecte del total per causes humanes 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del MAGRAMA 

Nombre de persones condemnades per causar un incendi 

En primer lloc els causants dels incendis forestals han de ser 
identificats perquè puguen ser jutjats. 
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Gràfic 39. Percentatge d’incendis per activitat humana en què les 
persones causants han sigut identificades 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del MAGRAMA 

Els causants han sigut identificats a la Comunitat Valenciana en el 
17,4% dels incendis forestals provocats per activitats humanes. A 
Espanya s’han identificat de mitjana en el 12,3%. 

La Fiscalia Coordinadora de Medi Ambient i Urbanisme de la Fiscalia 
General de l’Estat inclou en les seues memòries anuals dades de 
detinguts i imputats per comunitats autònomes. En el gràfic següent 
mostrem les dades per a la Comunitat Valenciana i per a Espanya: 

Gràfic 40. Nombre de detinguts/imputats per incendis forestals 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades publicades per la Fiscalia Coordinadora de Medi 
Ambient i Urbanisme. 
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La mitjana dels causants que han sigut detinguts/imputats a la 
Comunitat Valenciana dels anys 2011 a 2014 és del 68,7%, mentre que 
la dada corresponent a Espanya és només el 37,0%.  

Gràfic 41. Detinguts/imputats entre els causants identificats 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades publicades per la Fiscalia Coordinadora de 
Medi Ambient i Urbanisme i el MAGRAMA. 

Tot seguit mostrem el percentatge de detinguts/imputats33 en relació 
amb els incendis provocats per causes humanes per als anys 2011 a 
2014: 
  

                                                            
33 La dada anual pot mostrar incoherències pel fet que el causant d'un incendi pot ser imputat 

l'any següent a causa dels tràmits judicials corresponents. 
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Gràfic 42. Detinguts/imputats en relació amb el total d’incendis per 
causes humanes 

 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades publicades per la Fiscalia Coordinadora de 
Medi Ambient i Urbanisme i pel MAGRAMA. 

A la Comunitat Valenciana s’ha detingut/imputat els causants del 12% 
dels incendis forestals produïts per causes humanes. Encara que es 
tracta d’un percentatge baix, quasi triplica la dada d’Espanya, que se 
situa en el 4,5%. L’evolució temporal d’aquest indicador és positiva 
tant per a la Comunitat Valenciana com per a Espanya. En 2011 el 
percentatge de detinguts/imputats se situava en el 3,9% i en el 2,3% 
per a la Comunitat Valenciana i per a Espanya, respectivament. 
Aquesta mateixa dada en 2014 ha pujar al 16,8% a la Comunitat 
Valenciana i al 8,2% a Espanya. 

Com a conclusió, cal indicar que, tot i l’evolució positiva que s’està 
produint d’acord amb les dades analitzades, cal continuar amb els 
esforços per a identificar els causants dels incendis forestals, aplicar-
los de manera efectiva i exemplar les sancions i endurir les 
condemnes per a acabar amb la impunitat dels qui estan incendiant 
de manera intencionada els nostres boscos. 
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APÈNDIX 5. OBSERVACIONS SOBRE L’ECONOMIA EN LA GESTIÓ I 
ADQUISICIÓ DELS MITJANS D’EXTINCIÓ D’INCENDIS 
FORESTALS A LA COMUNITAT VALENCIANA 

Objectiu 3: S’aplica el criteri d’economia en la gestió i adquisició dels 
mitjans per a l’extinció d’incendis forestals a la Comunitat 
Valenciana? 

1. Subobjectiu 3.1: És més econòmica la prestació del servei de manera 
directa o per encomanda de gestió? 

Composició de les unitats d’intervenció 

La unitat bàsica d’intervenció té com a missió combatre l’incendi, 
auxiliar les víctimes en el seu cas i aplicar les mesures de protecció 
per a les persones i els béns que es puguen veure amenaçats pel foc. 
La composició34 de la unitat bàsica d’intervenció està formada per: 

- Brigades d’emergència (o bombers forestals) i caps de dotació 

- Mitjans i comandaments dels consorcis provincials de bombers 

- Brigades forestals de la Diputació Provincial de València 

- Mitjans aeris de l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a 
les Emergències 

Les brigades d’emergència terrestres –que podran estar integrades 
funcionalment en l’operativitat dels consorcis de bombers o ser 
dirigides per tècnics de la Generalitat experts en la matèria– són 
contractades per l’AVSRE amb l’empresa pública TRAGSA mitjançant 
una encomanda de gestió. Així mateix, l’AVSRE ha encarregat també 
mitjançant una encomanda de gestió la direcció operativa i funcional 
de les brigades terrestres als consorcis provincials de bombers de 
Castelló i València en les seues províncies respectives. En la província 
d’Alacant aquestes funcions les exerceix personal de TRAGSA. 

Els consorcis provincials de bombers exerceixen la direcció tècnica de 
l’incendi forestal i aporten mitjans tal com estableix el Pla Especial 
davant el Risc d’Incendis Forestals. La gestió i planificació de les 
brigades forestals de la Diputació Provincial de València són 
encomanades a l’empresa pública de la dita entitat DIVALTERRA 
(anteriorment IMELSA). 

Els mitjans aeris –avions, helicòpters i brigades helitransportades– 
s’analitzen en l’apartat 3 d’aquest apèndix 5. 

                                                            
34  Pla Especial davant del Risc d’Incendis Forestals. 
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Brigades d’emergència o bombers forestals. Encomanda de gestió de l’Agència 
Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències amb TRAGSA 

El treball que hem portat a terme s’ha centrat en els aspectes següents: 

- Analitzar la idoneïtat del recurs a l’encomanda 

- Verificar els costos facturats amb els costos reals 

- Analitzar i quantificar, si és el cas, els possibles estalvis existents 
si el servei es prestara de manera directa 

- Comprovar la raonabilitat de la facturació de l’exercici 2015 
derivada de les encomandes formalitzades 

a) Idoneïtat del recurs a l’encomanda de gestió 

 Els recursos personals i materials per a les brigades d’emergència 
terrestres els subministra TRAGSA mitjançant una encomanda 
de gestió. El recurs a l’encomanda de gestió a mitjans propis s’ha 
de realitzar estrictament en els casos necessaris una vegada 
constatada la seua major idoneïtat tal com indica el Tribunal de 
Comptes.35 En aquest sentit, l’AVSRE ens ha indicat que s’han 
realitzat estudis sobre la idoneïtat de l’encomanda encara que no 
ens han sigut facilitats. El que sí que hem pogut constatar 
revisant l’encomanda de gestió de novembre de 2015 és que 
figura en l’expedient la justificació següent: 

 Atés que el cost del servei que s’encarrega parteix dels costos salarials 
del personal que compon les brigades d’emergència i que aquest 
personal quedaria subrogat, en cas de canvi d’empresa prestatària del 
servei, es considera que la prestació del servei per mitjà de TRAGSA és 
de menor cost que la que poguera resultar de contractar-lo a una 
empresa privada, en la quaL caldria incrementar els costos esmentats 
amb els percentatges del benefici industrial i l’IVA corresponent, que no 
s’apliquen als encàrrecs a TRAGSA de serveis. 

 D’acord amb això, considerem que l’AVSRE ha realitzat una 
justificació merament declarativa de circumstàncies que no 
estan prou acreditades ja que no estan documentades 
mitjançant els informes o estudis corresponents. Tal com 
conclou el Tribunal de Comptes en el seu Informe, els òrgans 
encomanadors corren el risc d’incórrer en la infrautilització dels seus 
propis mitjans, en la pèrdua del control directe de l’activitat, i en la 
descapitalització dels seus recursos tècnics propis.  

                                                            
35  Informe del Tribunal de Comptes número 1088 (pàgines 25-27) de fiscalització de les 

encomandes de gestió de determinats ministeris, organismes i altres entitats públiques 
portades a terme a l’empara de la legislació que habilita aquesta forma instrumental de 
gestió administrativa. 
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 En aquest sentit, l’encomanda de gestió amb TRAGSA és de 
caràcter recurrent i es destina a cobrir dèficits de personal de 
plantilla per a necessitats permanents de manera que es 
produeix una forta dependència dels mitjans instrumentals. En 
conclusió, la Generalitat no ha de recórrer als encàrrecs a mitjans 
propis per a suplir mancances estructurals de personal, que ha 
de resoldre per mitjà de la dotació adequada de les plantilles i 
amb la subjecció als principis i procediments establits en la 
normativa de funció pública.36 

 Els recursos de les brigades d’emergència i el seu cost 
corresponent a l’exercici 2015 es detallen en l’annex X. 

 L’import de les factures de TRAGSA comptabilitzat en l’exercici 
2015 per l’encomanda de gestió ha pujat a 22.969.542 euros. 
Aquest import inclou recursos operatius directes, de coordinació 
i de suport tècnic, tal com es mostra en el quadre següent: 

Quadre 38. Factures de TRAGSA comptabilitzades en 2015 

Facturació Import 
(euros) Percentatge 

Alacant 5.574.917 24,3% 

Castelló 7.369.526 32,1% 

València 9.346.744 40,7% 
Recursos operatius directes 22.291.187 97,0% 

Coordinació 503.689 2,2% 
Total analitzat 22.794.876 99,2% 

Suport tècnic 174.663 0,8% 
Total facturat 22.969.542 100,0% 

Font: Elaboració pròpia a partir de les factures de TRAGSA comptabilitzades en 2015 

La revisió duta a terme no ha inclòs les factures corresponents a 
“Suport tècnic” pel fet que aquest servei va deixar de prestar-se al 
juny de 2015. 

  

                                                            
36  Informe de fiscalització de la Sindicatura de Comptes de les encomandes de gestió de la 

Generalitat ordenades en l’exercici 2013 i executades en 2013 i 2014. 
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Gràfic 43. Despesa per província per l’encomanda de gestió de 
TRAGSA. Euros 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les factures de TRAGSA comptabilitzades en 2015 

b) Costos facturats versus costos reals. Costos no justificats. 

El nostre treball ha consistit a analitzar si els costos facturats per 
TRAGSA s’adeqüen als costos en que efectivament s’ha 
incorregut –costos reals– en la prestació del servei. En primer lloc, 
s’han analitzat els preus unitaris per a determinar els que s’han 
establit a un tant alçat i els que es corresponen amb costos 
verificables. El detall dels preus unitaris de les encomandes de 
2015 s’inclou en l’annex X. 

El resultat del treball ha posat de manifest que un import de 
3.153.682 euros –un 13,8% del total de 22.794.876 euros 
analitzats– correspon a preus establits a un tant alçat i per tant 
ni l’AVSRE ni aquesta Sindicatura han pogut verificar si 
corresponen a costos efectius. 

El Tribunal de Comptes en el seu ja esmentat Informe 1088 
conclou que els preus de determinats components de la 
prestació fixats a un tant alçat han de tenir la consideració de 
“despeses a justificar” i per tant, per al seu abonament, els òrgans 
o entitats encomanadors han d’exigir la seua detallada 
justificació documental a les encomanatàries. D’acord amb 
aquest criteri, hem considerat imports verificats els relatius a: 
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- Les retribucions salarials de les categories professionals 
incloses en el conveni col·lectiu de TRAGSA.37 

- Les partides facturades en concepte de “Avituallament i 
maquinària en emergències”, “Partida a justificar en lloguer 
i neteja de locals i instal·lacions” i “Hores extra”. 

 L’import del cost no justificat de les factures analitzades en 2015 
es mostra tot seguit: 

Quadre 39. Import del cost no justificat de les factures de 2015. Euros 

Facturació Import 
facturat 

Cost no 
justificat 

Percentatge 
sobre import 

facturat 
Alacant 5.574.917 856.211 15,4% 

Castelló 7.369.526 596.866 8,1% 

València 9.346.744 1.299.576 13,9% 
Total recursos directes 22.291.187 2.752.653 12,3% 

Coordinació 503.689 401.029 79,6% 
Total 22.794.876 3.153.682 13,8% 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades 

La distribució per tipus de recurs i província del cost no justificat 
s’analitza en detall en l’annex X. 

Pel que fa a l’import verificat de les retribucions de les diverses 
categories professionals de TRAGSA, s’han posat de manifest 
com a aspectes més significatius que: 

- En el càlcul dels preus unitaris s’ha aplicat la hipòtesi que 
tots els empleats tenen quatre triennis d’antiguitat sense 
considerar la pròpia de cada empleat. Addicionalment, s’ha 
detectat un error en el càlcul de les tarifes de llarga duració 
relatiu a l’import dels triennis. L’annex X inclou l’anàlisi 
realitzada sobre les tarifes.  

- Les tarifes calculades amb els costos salarials del conveni 
són incrementades un 10,6%. Aquest increment s’aplica a 
partir de l’1 de gener de 2015 a causa de l’efecte en 
l’estructura de costos de TRAGSA de la declaració 
d’exempció de l’IVA de les comandes de prestació de 

                                                            
37 V i VI Conveni Col·lectiu de Personal de TRAGSA, publicats per Resolució de la Direcció 

General de Treball de 24 d'abril de 2009 i 26 de gener de 2015. 
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serveis.38 D’aquesta manera s’incorpora el major cost de 
producció que representen les quotes suportades per l’IVA 
que no és fiscalment deduïble. 

c) Estalvis potencials si el servei es realitza de manera directa per 
l’AVSRE 

 En el supòsit que el servei el prestara de manera directa l’AVSRE 
s’obtindria un estalvi potencial derivat de l’increment del 10,6% 
aplicat en les tarifes, ja que se subrogaria el personal de 
l’encomanda amb els seus costos salarials actuals i l’AVSRE no 
abonaria el dit increment. A més, s’ha observat que els preus 
unitaris s’incrementen en un 4% en concepte de despeses 
generals. Considerem que aquest concepte genèric no s’hauria 
de facturar perquè ja es facturen individualment la major part 
dels conceptes que correspondrien a despeses generals. 
L’estimació d’aquest import de despeses generals genèriques 
puja a 876.726 euros. En l’annex X es mostra el detall dels preus 
descompostos39 de les brigades i les autobombes i les despeses 
generals incloses en la facturació de 2015. 

Com a conclusió de la nostra anàlisi considerem que la realització del 
servei directament per l’AVSRE amb el mateix nombre de personal i 
mantenint la resta de costos representaria un estalvi potencial en 
l’exercici 2015 de 3.260.676 euros.40 El detall de l’estalvi dels recursos 
directes per província i de coordinació es mostra en el quadre següent: 
  

                                                            
38 Resolució de 8 d'abril de 2015 de la Subsecretaria del Ministeri d'Hisenda i Administracions 

Públiques per la qual es publica l'Acord de la Comissió per a determinar les tarifes de 
TRAGSA. 

39  En les encomandes de gestió amb TRAGSA es denomina preus descompostos el detall de la 
composició de les “unitats d’obra”, com per exemple, una brigada. 

40  En aquest estalvi no hem considerat l’increment de despeses que representaria aplicar el 
21% d’IVA a les despeses indirectes en lloc del 10,6% facturat per TRAGSA. Hem estimat en 
66.724 euros aquesta diferència, que no es considera significativa. 
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Quadre 40. Estalvi potencial estimat de recursos operatius i de 
coordinació per províncies. Euros 

Província Facturació 
2015 TRAGSA

Estimació
Sindicatura Estalvi Percentatge

Alacant 5.574.917 4.789.340 785.576 14,1% 

Castelló 7.369.526 6.268.744 1.100.782 14,9% 

València 9.346.744 8.038.590 1.308.154 14,0% 
Total recursos directes 22.291.187 19.096.674 3.194.513 14,3% 

Coordinació 503.689 437.526 66.163 13,1% 
Total 22.794.876 19.534.200 3.260.676 14,3% 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades 

L’estalvi potencial detallat per conceptes es mostra tot seguit: 

Quadre 41. Estalvi potencial estimat per tipus de recurs operatiu 
directe i província. Euros 

Província 

Estalvi dels recursos operatius 

Brigades i 
autobombes 

Cap de dotacions 
operatiu doble 
amb vehicle i 

amb combustible

Titulat 
mitjà i 
tècnic* 

Substituts 
corretorns i 
hores extra 

Vehicles i 
combustible 

Costos 
indirectes 

Total 

Alacant 607.134 57.831 10.344 102.221 1.363 6.683 785.576

Castelló 961.453 - 4.378 133.707 638 606 1.100.782

València 1.107.450 - 4.378 173.161 638 22.528 1.308.154

Total 2.676.037 57.831 19.099 409.090 2.639 29.817 3.194.513

Percentatge sobre la facturació 14,9% 13,4% 10,5% 13,7% 3,8% 4,2% 14,3%

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades 
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Quadre 42. Detall de l’estalvi potencial estimat en coordinació. Euros 

Recurs Coordinació 
Percentatge 

sobre la 
facturació 

Enginyer superior de 3 a 5 anys d’experiència 7.296 13,1% 

Tècnic coordinador de pràctiques i instrucció 12.350 13,1% 

Auxiliar administratiu suport pràctiques 4.616 13,1% 

Tècnic de planificació i seguiment de les brigades 
d’emergència 

12.350 13,1% 

Titulat superior amb guàrdies 7.121 13,1% 

Llicenciat ciències de la informació 4.171 13,1% 

Conductor per a tècnics de guàrdia (major i menor risc) 17.250 15,6% 

Costos indirectes (telèfon mòbil per a localització) 32 3,8% 

Vehicles i combustible 978 3,8% 

Total 66.163 13,1% 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades 

d) Facturació en l’exercici 2015 de les comandes formalitzades amb 
TRAGSA 

Durant l’exercici 2015 L’encàrrec de gestió amb TRAGSA s’ha 
formalitzat per períodes curts d’un o més mesos d’acord amb el 
detall següent: 

Quadre 43. Detall de les encomandes de gestió formalitzades amb 
TRAGSA en l’exercici 2015. Euros 

Data proposta d’encàrrec 
Període 

encomanda 
Import encomanda 

04/12/2014 
20/04/2015 

1 de gener al 30 
d’abril 

6.452.832 

Prestació del servei sense 
encomanda 

Maig - 

20/04/2015 Juny 1.899.571 

22/04/2015 Juliol i agost 5.209.298 
Prestació del servei sense 
encomanda 

Setembre - 

Prestació del servei sense 
encomanda Octubre - 

26/10/2015 Novembre 1.646.207 

20/10/2015 Desembre 1.630.748 

Total encomandes 2015 16.838.656 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades 

 Com es pot observar, s’han formalitzat cinc encomandes de 
gestió per import de 16.838.656 euros. En els mesos de maig, 
setembre i octubre es va realitzar el servei sense formalitzar 
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l’encomanda de gestió. L’import facturat sense encomanda va 
ser de 6.284.761 euros. En l’annex X s’inclou el detall de la 
facturació i de les encomandes formalitzades. Aquesta situació 
es produeix per la dotació pressupostària inicial insuficient. És 
per això que les encomandes van formalitzant-se en virtut del 
crèdit disponible. D’aquesta manera s’incrementen les labors 
administratives i es recorre a expedients de rescabalament per a 
pagar a TRAGSA pel servei realitzat. 

Encomanda de gestió de l’AVSRE amb els consorcis provincials de bombers 

Les activitats de gestió i direcció operativa i funcional de les brigades 
terrestres les exerceixen les seccions forestals dels consorcis 
provincials de bombers de Castelló i València en les províncies 
respectives. El Consorci Provincial d’Alacant no ha formalitzat cap 
encomanda de gestió i no disposa específicament d’una secció 
forestal. 

Durant l’exercici 2015 les encomandes amb el Consorci Provincial de 
Bombers de Castelló i amb Consorci Provincial de Bombers de València 
es van formalitzar el 22 de juny i l’11 de novembre, respectivament, i 
el seu període de vigència és des d’aquesta data fins al 31 de desembre. 
En conseqüència, en l’exercici 2015 no ha existit cobertura legal del 
servei prestat des de l’1 de gener fins a la signatura de l’encomanda 
corresponent. 

Quadre 44. Període de vigència de les encomandes durant 2015 

Consorci 
Provincial de 

Bombers 

Vigència 2015 
Període sense cobertura legal 

Data inici Data finalització 

Castelló 22 de juny 31 de desembre 1 de gener al 21 de juny 

València 11 de novembre 31 de desembre 1 de gener al 10 de novembre 

Font: Encàrrecs de gestió del CPC i CPV 2015 amb l’AVSRE 

Aquesta situació torna a repetir-se durant l’exercici 2016, ja que les 
encomandes amb el Consorci Provincial de Bombers de Castelló i el 
Consorci Provincial de Bombers de València es van formalitzar el 24 
d’octubre i el 19 de desembre respectivament, amb un període de 
vigència des d’aquesta data fins al 31 de desembre. En conseqüència, 
en l’exercici 2016 no hi ha hagut cobertura legal des de l’1 de gener 
fins a la signatura de l’encomanda. 
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Quadre 45. Període de vigència de les encomandes durant 2016 

Consorci 
Provincial de 

Bombers 

Vigència 2016 
Període sense cobertura legal 

Data inici Data finalització 

Castelló 24 d’octubre 31 de desembre 1 de gener al 23 d’octubre 

València 19 de desembre 31 de desembre 1 de gener al 18 de desembre 

Font: Encàrrecs de gestió del CPC i CPV 2016 amb l’AVSRE 

Quadre 46. Mitjans d’execució i import de les encomandes durant 
2015 i 2016 

Concepte 
2015 2016 

Consorci Provincial de 
Bombers de Castelló 

Consorci Provincial de 
Bombers de València 

Consorci Provincial de 
Bombers de Castelló 

Consorci Provincial de 
Bombers de València 

Nombre mínim anual de 
personal 

1 Tècnic forestal 2 Tècnics forestals 1 Tècnic forestal 3 Tècnics forestals 

4 Coordinadors forestals 10 Coordinadors 
forestals 

4 Coordinadors forestals 10 Coordinadors 
forestals 

1 Coordinador forestal 
auxiliar 

1 Coordinador forestal 
auxiliar 

1 Coordinador forestal 
auxiliar 

1 Coordinador forestal 
auxiliar 

Personal addicional de l’1 
de maig al 30 de setembre 

5 Coordinadors forestals - 5 Coordinadors forestals - 

Import (euros) 620.000 850.000 620.000 1.150.000 

Font: Encàrrecs de gestió del CPC i CPV amb l’AVSRE 

Pel que fa a aquestes dades, hem verificat que els consorcis disposen dels 
mitjans d’execució establits en les encomandes de 2015 i 2016.  

Gràfic 44. Plantilla operativa i de la secció forestal dels consorcis 
provincials de bombers. Nombre d’empleats 

 

Font: Elaboració pròpia amb les dades de plantilla facilitades pels consorcis provincials de bombers 
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Mitjans personals dels consorcis provincials de bombers 

Els mitjans personals dels consorcis provincials de bombers s’integren 
en les unitats d’intervenció segons el que disposa el Pla Especial 
davant del Risc d’Incendis Forestals. 

El treball que hem portat a terme ha consistit bàsicament en 
verificacions de tipus econòmic i pressupostari (dotacions 
pressupostàries del capítol 1 i raonabilitat de les nòmines) i anàlisi de 
les plantilles (estructura per edat, personal operatiu/no operatiu, 
vacants). 

Pel que fa a les verificacions de tipus econòmic i pressupostari s’han 
posat de manifest els següents aspectes més significatius: 

- No hem rebut informació dels serveis de bombers dels 
ajuntaments d’Alacant, Castelló i València. 

- La informació econòmica de les despeses de personal del 
Consorci Provincial de Bombers de Castelló no ha sigut possible 
conciliar-la en tots els seus aspectes amb les nòmines del seu 
personal a causa de les mancances que actualment presenta el 
programa informàtic de gestió de nòmines. 

- Les comprovacions relatives als consorcis provincials de 
bombers d’Alacant i València han donat resultat satisfactori. 

Quant a l’anàlisi de les plantilles, els aspectes més significatius es 
descriuen tot seguit: 

- El personal dels consorcis provincials de bombers durant 
l’exercici 2015 va ser de 1.523 persones, el 92,8% de les quals era 
personal operatiu. El detall per a cadascun dels consorcis es 
mostra tot seguit: 

Quadre 47. Plantilla 2015 dels consorcis provincials de bombers 

 

 

  
  

Consorci Provincial de 
Bombers 

Personal 2015 

Personal 
operatiu 

Personal no 
operatiu Total 

Alacant 576 41 617 

Castelló 194 10 204 

València 644 58 702 

Total 1.414 109 1.523 
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Gràfic 45. Distribució del personal operatiu/no operatiu per consorcis 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pels consorcis provincials de bombers 

Com s’observa, el Consorci Provincial de Bombers de Castelló 
mostra un percentatge inferior a la mitjana pel que fa al personal 
no operatiu.  

- Les vacants existents en la relació de llocs de treball referides al 
personal operatiu en cada un dels consorcis són les següents: 

Quadre 48. Vacants en la plantilla de personal operatiu. 2015 

Consorci provincial 
Personal 

operatiu durant 
201541 

Relació llocs de 
treball  Vacants 

Percentatge 
vacants 

Alacant 576 604 28 4,6% 

Castelló 194 233 39 16,7% 

València 644 677 33 4,8% 

Total 1.414 1.514 100 6,6% 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pels consorcis provincials de bombers 

En el Consorci Provincial de Bombers de Castelló les vacants se 
situen en un 16,7%. 

 En el Consorci Provincial de Bombers de València, el personal 
operatiu a 31 de desembre de 2015 és de 610 persones, minvat 
per les jubilacions produïdes durant l’any. Per tant, les places 

                                                            
41 Hem estimat el personal considerant tot aquell que ha percebut retribucions, 

independentment del temps treballat. 
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vacants són 67, la qual cosa representa un 9,9% del total de 
places.  

- La plantilla del personal operatiu en 2015 per rang d’edats i 
consorci provincial es mostra tot seguit: 

Quadre 49. Plantilla personal operatiu per edats. 2015 

Rang d’edat 
Consorci Provincial de Bombers 

Mitjana
Alacant Castelló València 

Personal > = 60 1,2% 2,6% 3,6% 2,5% 

Personal > = 55<60 16,5% 11,3% 29,7% 21,8% 

Personal > = 50<55 24,3% 27,8% 24,7% 25,0% 

Personal > = 45<55 17,9% 25,8% 13,0% 16,8% 

Personal <45 40,1% 32,5% 29,0% 34,0% 

 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pels consorcis provincials de bombers 

En els pròxims deu anys es jubilarà de mitja el 24,3% de la 
plantilla dels consorcis provincials de bombers. En el Consorci 
Provincial de Bombers de València aquest percentatge 
s’incrementa al 33,2% de la plantilla operativa. A fi de poder 
continuar prestant el servei amb els mateixos estàndards de 
qualitat, han de realitzar-se els processos selectius amb la 
suficient antelació perquè les incorporacions es realitzen sense 
retards. 

 Addicionalment, el personal operatiu pot optar a la situació 
administrativa especial de segona activitat.42 L’accés a la segona 
activitat és per dos motius, edat –a partir dels 55 anys– o malaltia. 
En el gràfic següent es mostra el personal operatiu en situació de 
segona activitat en l’any 2015 i el percentatge que representa 
sobre el total. 

  

                                                            
42  Segons el que estableixen els articles 40 a 45 de la Llei 7/2011, d’1 d’abril, de la Generalitat, 

dels Serveis de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament de la Comunitat Valenciana. 
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Gràfic 46. Personal operatiu en situació de segona activitat. 2015 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pels consorcis provincials de bombers 

Encomanda de gestió de la Diputació Provincial de València amb l’empresa 
pública IMELSA 

El 5 de febrer de 2015 la Diputació Provincial de València formalitza 
una encomanda de gestió amb IMELSA (actualment DIVALTERRA) per 
a la gestió i planificació de les brigades forestals, per a la contractació 
del personal, del vestuari i altres equipaments, per a la contractació 
dels vehicles i el seu manteniment i per a tots aquells elements i 
instruments necessaris per a desenvolupar amb eficiència la seua 
comesa. El detall de les activitats encomanades s’arreplega en l’annex 
XI. El pressupost de la encomanda formalitzada en 2015 puja a 
16.032.825 euros. La supervisió de la correcta execució de la 
encomanda és assumida per la Secció d’Obres i Serveis 
Mediambientals del Servei de Medi Ambient de la Diputació de 
València. Al febrer de 2015 es comptava amb un total de 112 brigades 
forestals distribuïdes en 10 zones. D’aquesta manera, els més de 560 
brigadistes comprenen la totalitat del territori forestal de la província 
de València. 

La Campanya de Prevenció d’Incendis Forestals de la Diputació 
Provincial de València es basa en la planificació anual de la campanya 
forestal amb la Generalitat, que ajusta el nombre d’efectius humans 
als nivells necessaris de prevenció per a la neteja de les àrees forestals 
abans de l’època estival, a fi de disminuir el previsible risc estacional 
en la lluita contra l’incendi forestal. 

A fi de verificar que el pressupost de l’encomanda correspon a costos 
efectius i comparar el cost de les brigades de TRAGSA i de la Diputació 
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Provincial de València, sol·licitem a aquesta entitat provincial el 7 de 
novembre de 2016 la informació següent: 

- Les factures corresponents a les encomandes de 2015 i 2016 
referents a les encomandes. 

- Documentació relativa a la supervisió realitzada de l’encomanda 
de gestió de 2015. 

- Conveni col·lectiu en vigor en 2015 del personal inclòs en 
l’encomanda. 

La Diputació Provincial de València ens va comunicar el 18 de 
novembre de 2016 que “de moment no podien atendre la nostra 
petició”. A la data d’aquest Informe no hem rebut cap informació 
addicional el que ha representat una limitació a l’abast del nostre 
treball. 

El 19 d’abril de 2016 es va signar una encomanda de gestió amb 
DIVALTERRA (anterior IMELSA) corresponent a l’any 2016 per un 
import de 16.081.757 euros. Les encomandes de gestió de 2015 i 2016 
amb vigència anual s’inicien el 5 de febrer i el 19 d’abril, 
respectivament. En conseqüència, des de l’1 de gener fins a la 
signatura de l’encomanda es troben les brigades realitzant treballs 
sense cobertura legal. En addició a això no ens ha sigut possible 
concloure, com ja hem mencionat anteriorment, si el cost de les 
encomandes en què ha incorregut la Diputació Provincial de València 
es correspon amb el cost efectiu derivat de la prestació del servei per 
part de les brigades de DIVALTERRA, atés que la Diputació Provincial 
de València no ens ha facilitat la informació necessària. 

2. Subobjectiu 3.2: Es disposa de mitjans terrestres adequats per a 
l’extinció d’incendis? 

Autobombes forestals 

Els mitjans terrestres d’extinció els componen les autobombes, que 
són definides com “un element d’extinció motoritzat amb conductor 
amb capacitat de transport i abastiment d’aigua”.43 L’AVSRE i els 
consorcis provincials de bombers disposen d’autobombes forestals. El 
seu detall per províncies és el següent: 
  

                                                            
43 Definició que figura en el Pla Especial davant del Risc d'Incendis Forestals. 
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Quadre 50. Autobombes forestals per província 

Província 
Consorcis 

provincials 
de bombers 

AVSRE Total 
província Percentatge

Alacant 23 11 34 37,4% 

Castelló 14 14 28 30,8% 

València 8 21 29 31,9% 

Total 45 46 91 100,0% 

Font: Elaboració pròpia a partir de les llistes d’inventari facilitades 

Gràfic 47. Distribució de la propietat de les autobombes forestals 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les llistes d’inventari facilitades 

L’AVSRE proporciona les autobombes forestals i els vehicles tot 
terreny al personal de les brigades d’emergència de TRAGSA. Les 
brigades es traslladen fins al lloc de l’incendi forestal en els vehicles 
tot terreny, mentre que en les autobombes només es desplaça el 
conductor. En l’annex XII s’analitza el nombre d’autobombes i tot 
terrenys en relació amb el nombre de brigades i conductors. 

Els consorcis provincials de bombers disposen d’autobombes forestals 
i unitats de transport de personal. Aquestes unitats de transport no 
s’han analitzat a causa de la dificultat d’identificar-les a partir de la 
informació facilitada. 

Els consorcis compten així mateix amb altres tipus de vehicles per a 
atendre els incendis no forestals i les operacions de salvament. En el 
següent quadre es mostra el total de vehicles de què disposa cada 
consorci, el nombre d’autobombes forestals i el percentatge que 
representen aquestes últimes respecte del total de la flota. 
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Quadre 51. Flota dels consorcis provincials de bombers 

Flota vehicles 
Consorci Provincial de Bombers 

Total 
Alacant Castelló València 

Total vehicles  132 144 157 433 

Autobombes forestals 23 14 8 45 

Percentatge 17,4% 9,7% 5,1% 10,4% 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pels consorcis 

Gràfic 48. Percentatge d’autobombes respecte a la flota total de 
vehicles en els consorcis provincials de bombers 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pels consorcis 

La dotació d’autobombes dels consorcis provincials de bombers 
d’Alacant i Castelló ascendeix a 23 i 14, respectivament. El Consorci 
Provincial de Bombers de València només disposa de 8. Amb 
referència al percentatge d’autobombes respecte a la flota total de 
vehicles del Consorci Provincial de Bombers de València se situa en el 
5,1%, per sota de la meitat de la mitjana dels tres consorcis, que 
ascendeix al 10,4%. 

Així mateix hem analitzat el nombre d’autobombes en relació amb el 
nombre dels parcs de bombers de cada consorci provincial i la ubicació 
d’aquestes: 
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Quadre 52. Ubicació de les autobombes forestals en parcs de 
bombers 

 
Consorci Provincial de Bombers 

Alacant Castelló València 

Nombre autobombes forestals 23 14 8 

Nombre parcs de bombers 12 20 25 

Cada parc disposa almenys 
d’una autobomba forestal   

Comentaris Sense 
comentaris 

5 no assignades a parc en la 
informació facilitada; 11 parcs 
sense autobombes 

16 parcs sense autobomba 
forestal, 1 per zona 

Percentatge nombre parcs de 
bombers sense autobombes 0,0% 55,0% 68,0% 

 Compliment satisfactori  Compliment parcial –vegeu comentaris  

Font: Elaboració pròpia a partir de l’anàlisi de les dades facilitades 

El 68% dels parcs del Consorci Provincial de Bombers de València no 
disposa de cap autobomba forestal. En el Consorci Provincial de 
Bombers de Castelló, aquesta dada se situa en el 55,0%. Per la seua 
banda, tots els parcs del Consorci Provincial de Bombers d’Alacant 
disposen almenys d’una autobomba forestal. Com a conclusió 
d’aquesta anàlisi es posa de manifest que la dotació d’autobombes del 
Consorci Provincial de Bombers de València és molt inferior a la de la 
resta de consorcis. 

a) Antiguitat i funcionament de les autobombes forestals 

L’AVSRE i els consorcis provincials de bombers ens han facilitat 
la vida útil estimada de les autobombes forestals. S’ha considerat 
com a vida útil el període en què el vehicle està en disposició de 
ser utilitzat de manera segura i eficaç per a la lluita contra 
incendis. D’acord amb la informació facilitada, les vides útils 
estimades de les autobombes són les següents: 

Quadre 53. Vida útil de les autobombes forestals, en anys 

 
Consorci Provincial de Bombers 

AVSRE 
Alacant Castelló València 

BFP Autobomba Forestal Pesant 10 18 a 24 15 15 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades 

Com pot observar-se, la vida útil estimada per cadascun dels 
organismes no és homogènia. Mentre que en el Consorci 
Provincial de Bombers d’Alacant és de deu anys, per al de Castelló 
pot arribar fins a 24 anys. L’AVSRE i el Consorci Provincial de 
València consideren una estimació de quinze anys. 
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La vida útil és una dada de referència que no significa que els 
vehicles deixen de ser útils en aquell moment. De fet pot donar-
se el cas de vehicles que deixen de funcionar abans de la 
finalització d’aquest període o que es mantinguen operatius més 
enllà de la vida útil teòrica. No obstant això, considerem que la 
vida útil és un indicador que permet realitzar una planificació 
pressupostària i operativa adequada. 

En el quadre següent es mostra, a partir de les dades de l’any de 
compra, un escalat per trams d’antiguitat de les autobombes 
forestals de cada organisme: 

Quadre 54. Antiguitat de les autobombes forestals 

Autobomba 
forestal 

Més de 
20 anys 

Entre 15 i 
20 anys 

Entre 10 i 15 
anys 

Entre 5 i 
10 anys 

Menys de 
5 anys 

Total 

CPA 4 0 8 6 5 23 

CPC 4 0 8 0 2 14 

CPV 5 3 0 0 0 8 

AVSRE 9 5 11 19 2 46 

Total 22 8 27 25 9 91 

Percentatge 24,2% 8,8% 29,7% 27,5% 9,9% 100,0% 

Gràfic 49. Antiguitat de la flota d’autobombes forestals 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades 

 Si consideràvem quinze anys com la vida útil de referència, hi ha 
necessitat de renovar el 33,0% de les autobombes, de les quals el 
24,2% supera els vint anys. Addicionalment, el 29,7% té una 
antiguitat superior a deu anys i inferior a quinze i 
conseqüentment en els pròxims anys també hauran de ser 
substituïdes. 
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b) Anàlisi comparativa dels preus d’adquisició d’autobombes 
forestals en 2016 

 Tots els organismes, a excepció del Consorci Provincial de 
Castelló, han gestionat les seues compres de vehicles per mitjà 
de la Direcció General de Racionalització i Centralització de la 
Contractació del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública. La 
utilització de la compra centralitzada permet l’estalvi per 
reducció de preus, de costos administratius en la gestió de 
compres i de terminis de tramitació.44 

 Les adquisicions d’autobombes en 2016 han sigut les següents: 

Quadre 55.  Expedients d’adquisició d’autobombes forestals 

Organisme Núm. expedient Descripció vehicle Nre.
Import (IVA 

inclòs) 
Preu 

unitari 
Model 

CPV C/16/022 Bomba forestal pesant 6 1.697.606 282.934 Modelo A

AVSRE CENT16/DGPEIE/01 Autobomba forestal 3 540.242 180.081 Modelo B

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades 

 Les autobombes adquirides pel Consorci Provincial de València 
tenen un cost superior en un 57,1% a les adquirides per l’AVSRE. 
L’anàlisi de la documentació de compra de les dues autobombes 
ha posat de manifest que el preu unitari del xassís és el mateix i 
la diferència és deguda exclusivament al distint equipament de 
cadascuna. Per a estimar les necessitats d’inversió futures 
d’aquests vehicles d’extinció –vegeu apartat següent– hem 
distingit el model A i el model B d’acord amb les seues 
característiques i preu. 

c) Necessitats d’inversió en autobombes forestals 

Hem estimat les necessitats pressupostàries per a renovar les 
autobombes forestals amb més de quinze anys d’antiguitat. Així 
mateix, en els pròxims anys hi haurà necessitat de renovar les 
autobombes l’antiguitat de les quals és superior a deu anys. Hem 
estimat igualment les necessitats pressupostàries que 
representarien. 

En el següent quadre es mostra per a cada organisme l’import 
que representaria renovar les autobombes amb més de quinze 
anys prenent com a referència els preus d’adquisició de 2016: 

                                                            
44   http://contratacioncentralizada.gob.es/tres-razones. 
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Quadre 56. Estimació de la inversió necessària per a renovar les 
autobombes forestals amb antiguitat superior a quinze 
anys. Euros 

Autobomba 
forestal 

Més de 
15 anys 

Adquisicions 
2016 

Pendents de 
renovació 

Inversió necessària 
Percentatge 

Model A Model B 

CPA 4 0 4 1.131.737 720.323 19,0% 

CPC 4 0 4 1.131.737 720.323 19,0% 

CPV 8 6 2 565.869 360.161 9,5% 

AVSRE 14 3 11 3.112.277 1.980.887 52,4% 

 30 9 21 5.941.620 3.781.694 100,0% 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades 

Gràfic 50. Estimació de la inversió necessària per a renovar les 
autobombes forestals amb antiguitat superior a quinze 
anys. Euros 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades. 

L’AVSRE és l’organisme que requereix d’una major inversió per a 
la renovació de les autobombes de més de quinze anys. 

En el quadre següent es mostra per a cada organisme l’import 
que representaria renovar les autobombes amb més de deu anys 
prenent com a referència els preus d’adquisició de 2016: 
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Quadre 57. Estimació de la inversió necessària per a la renovació de 
les autobombes forestals l’antiguitat de les quals es 
troba entre deu i quinze anys. Euros 

Autobomba 
forestal 

Entre 10 i 
15 anys 

Model A Model B Percentatge

CPA 8 2.263.474 1.440.645 29,6% 

CPC 8 2.263.474 1.440.645 29,6% 

CPV 0 0 0 0,0% 

AVSRE 11 3.112.277 1.980.887 40,7% 

Total 27 7.639.226 4.862.178 100,0% 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades 

Gràfic 51. Estimació de la inversió necessària per a renovar les 
autobombes forestals l’antiguitat de les quals es troba 
entre deu i quinze anys 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades 

 L’AVSRE és, com en el cas anterior, l’organisme que requereix 
una major inversió per a renovar les autobombes d’antiguitat 
entre deu i quinze anys. 

Vehicles tot terreny de l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les 
Emergències 

L’AVSRE disposa de 50 tot terrenys per a transportar les brigades de 
TRAGSA. La vida útil estimada per l’Agència per a aquests vehicles és 
de deu anys. D’acord amb la informació facilitada, tres vehicles 
superen els deu anys i en els pròxims cinc anys 34 vehicles superaran 
la seua vida útil. 
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Quadre 58. Escalat de temps de l’antiguitat dels vehicles tot terreny 
de l’AVSRE 

AVSRE Vida útil 
Antiguitat dels vehicles 

Total Més de 
20 anys 

Entre 15 i 
20 anys 

Entre 10 i 
15 anys 

Entre 5 i 
10 anys 

Menys 
de 5 anys

Tot terreny 10 anys 0 0 3 34 13 50 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades 

El cost de renovació dels 37 vehicles seria d’1.087.171 euros, prenent 
com a referència el cost mitjà de les últimes adquisicions realitzades 
per l’AVSRE: 

Quadre 59. Adquisicions de vehicles tot terreny 2014-2016. Euros 

Any 
Nre. 

Import 
total 

Preu  
unitari 

Cost anual (vida 
útil = 10 anys) 

A B B/A=C C/10 anys 
2014 6 149.575 24.929 2.493 

2015 8 259.520 32.440 3.244 

2016 4 119.790 29.948 2.995 

Cost mitjà 18 528.885 29.383 2.938 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades 

L’any 2015 TRAGSA ha facturat 410.115 euros en concepte de lloguer 
de vehicles a l’AVSRE. En aquest import s’inclouen 127.553 euros 
corresponents al lloguer de vehicles tot terreny durant tot l’any. Hem 
analitzat (vegeu l’annex X) si és més econòmica la compra o el lloguer 
d’aquests vehicles. El resultat d’aquesta anàlisi ha posat de manifest 
que l’adquisició d’aquests vehicles representaria un estalvi de 80.108 
euros, al qual caldria descomptar l’import relatiu al manteniment dels 
nou vehicles, import del qual no hem disposat de dades. 

Altres aspectes relatius als mitjans terrestres 

Complementàriament a l’anàlisi realitzada sobre els mitjans 
terrestres d’extinció dels incendis forestals, hem portat a terme una 
avaluació global sobre la gestió que cada organisme efectua sobre el 
parc total de vehicles de què disposa. Bàsicament s’ha avaluat 
l’assegurament dels vehicles, la revisió de la Inspecció Tècnica de 
Vehicles (ITV) i la valoració i amortització dels vehicles. Per portar a 
terme aquesta anàlisi s’ha sol·licitat a cadascun dels organismes un 
inventari detallat dels vehicles operatius en l’any 2015. 

Els aspectes més significatius que s’han posat de manifest són els 
següents: 
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- El Consorci Provincial de Bombers d’Alacant és l’únic que disposa 
d’un programa específic de gestió d’actius que inclou la 
identificació dels vehicles, la seua valoració i amortització. El 
Consorci Provincial de Bombers de València ens ha indicat que 
aquest programa específic de gestió ha sigut implantat en 2016. 
El Consorci Provincial de Bombers de Castelló i l’Agència 
Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències no 
disposen d’aquest programa de gestió, el que comporta 
insuficiències en el control dels vehicles pel que fa a l’inventari, 
valoració i amortització. 

- En general, i excepte algunes incidències, els vehicles es troben 
degudament assegurats i en els casos en què és procedent, s’ha 
passat favorablement o s’ha sol·licitat la Inspecció Tècnica de 
Vehicles. 

3. Subobjectiu 3.3: Els costos d’avions i helicòpters són d’acord amb els 
d’altres comunitats autònomes o amb els del MAGRAMA? 

Aspectes generals i abast del treball realitzat 

Els mitjans aeris d’extinció d’incendis forestals estan compostos per 
avions, helicòpters i brigades helitransportades. Aquests mitjans són 
contractats a empreses privades en aplicació del Reial Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de 
Contractes del Sector Públic (TRLCSP). 

En el següent quadre es mostra un detall dels mitjans aeris disposats 
per la Generalitat en 2016: 

Quadre 60. Mitjans aeris d’extinció d’incendis forestals disposats 
per la Generalitat en 2016 

Mitjà aeri 
Disponibilitat 

anual 

Reforç 

Nombre Període 

Helicòpter biturbina tipus mitjà (Bell 212/412) 3 3 16/06 a 15/10  

Helicòpter gran capacitat (Kamov- Ka-32) - 1 01/05 a 30/09  

Helicòpter coordinació 1 1 Juny a agost 
  

Brigades Helitransportades 3 3 16/03 a 30/11  
 

Avions terrestres 3 4 Maig a octubre  

Avions amfibis - 2 Març a octubre  

Font: Informe Mitjans d’extinció d’incendis forestals 2016. Direcció General de l’Agenda Valenciana de 
Seguretat i Resposta a les Emergències i Plec d’especificacions tècniques de la contractació del servei 
helicòpters i brigades destinades a les tasques d’extinció d’incendis forestals. 

Els helicòpters d’extinció són del tipus Bell 212/412 (12 places). Pel seu 
equipament poden ser utilitzats també en salvaments, rescats i altres 
emergències. Així mateix es disposa durant cinc mesos d’un 
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helicòpter de gran capacitat (Kamov Ca-32). En l’aeroport de Manises 
hi ha disponibles durant tot l’any un helicòpter per a urgències, 
emergències i altres actuacions de protecció civil, que realitza també 
funcions de coordinació en l’extinció d’incendis forestals i un 
helicòpter de reforç de coordinació. Les brigades helitransportades 
estan especialitzades en actuacions ràpides donant suport als 
helicòpters d’extinció. Durant l’època estival hi ha sis brigades 
helitransportades a la Comunitat Valenciana. Els avions terrestres són 
del tipus semipesant (AT-802, amb 3.100 litres de capacitat de càrrega) 
i poden operar des de qualsevol base aèria Valenciana. Finalment, els 
avions amfibis –amb base a Mutxamel i l’Aeroclub de Castelló– poden 
operar des dels principals embassaments i des d’alguns punts de la 
costa. 

El nostre treball ha tingut com a objectiu avaluar si el principi 
d’economia ha prevalgut en la contractació dels diversos mitjans 
aeris. Per a fer-ho hem portat a terme bàsicament les tasques 
següents: 

- Anàlisi dels contractes en vigor: mitjans d’extinció contractats i 
el seu preu. 

- Anàlisi de la informació disponible de les licitacions dels serveis 
d’helicòpters per a l’extinció d’incendis forestals d’altres 
comunitats autònomes i de l’Estat. 

- Anàlisi comparativa dels preus per hora de vol derivats dels 
contractes. 

Complementàriament a aquests aspectes, hem sol·licitat a la Direcció 
General de l’Advocacia General de la Generalitat informació sobre la 
situació processal de les investigacions judicials dels contractes 
relacionats amb l’extinció d’incendis forestals de la Comunitat 
Valenciana. 

Com que no s’ha realitzat específicament una auditoria de 
compliment legal, en l’abast d’aquesta auditoria operativa queda 
exclosa expressament la fiscalització de les adjudicacions dels 
expedients de contractació, si bé s’ha disposat dels contractes i dels 
seus plecs de condicions (administratives i tècniques), que ens han 
servit per a portar a terme les nostres anàlisis i les comprovacions 
pertinents. No obstant això, en el cas que s’haguera detectat algun 
incompliment significatiu s’ha inclòs en aquest Informe. 

Avions 

El contracte de serveis per a l’ús d’avions destinats a les tasques 
d’extinció d’incendis forestals el va formalitzar la Generalitat amb 
AVIALSA T-35, SL, l’1 de març de 2010. L’import d’adjudicació va pujar 
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a 22.657.852 euros. La duració es fixava en quatre anys prorrogable per 
dos més. El contracte va finalitzar el 28 de febrer de 2014 i l’òrgan de 
contractació va formalitzar-ne la pròrroga fins el 29 de febrer de 2016. 
Aquest contracte va ser revisat per la Sindicatura de Comptes en 
l’Informe del Compte General de l’exercici 2010. Les incidències 
detectades van ser les següents: 

- En la ponderació de criteris de valoració, la fórmula no garanteix 
l’aplicació efectiva de la preponderància de l’oferta econòmica 
tal com estableix l’article 134 de l’LCSP. 

- No s’ha observat el termini mínim de quinze dies hàbils per a 
elevar a definitiu l’acord d’adjudicació provisional. 

L’Advocacia General de la Generalitat, en el seu escrit de 25 de gener 
de 2017, ens ha informat que aquest contracte és investigat 
judicialment. Aquesta investigació judicial oberta afecta empreses 
amb influència en pràcticament tot Espanya i Portugal. S’investiga 
l’existència de defraudacions i maquinacions per a alterar el preu, 
motiu pel qual un estudi comparatiu dels preus amb altres comunitats 
autònomes no posaria de manifest resultats fiables. 

La licitació per a l’adjudicació del contracte de servei d’avions al 
venciment de la pròrroga del contracte amb AVIALSA s’inicia en 
l’exercici 2015. Tot seguit, s’indiquen les fites principals de la licitació: 

- El 8 d’octubre de 2015 es publica en el diari Oficial de la Unió 
Europea l’anunci d’informació prèvia del contracte de servei 
d’avions per import de 13.934.680 euros. 

- El 2 de maig de 2016 es publica en el Diari Oficial de la Comunitat 
Valenciana l’anunci de licitació d’aquest contracte. Un dels 
licitadors va interposar un recurs especial davant el Tribunal 
Administratiu Central. 

- El Tribunal acorda mesures provisionals de suspendre el 
procediment de contractació fins a la resolució del recurs. La 
resolució del Tribunal alça la suspensió del procediment de 
contractació el 3 de juny de 2016. 

Com a conseqüència d’això, l’AVSRE va tramitar per emergència un 
contracte per a la prestació del servei des de l’1 de setembre de 2016 
fins al 31 d’octubre de 2016. Seguidament es va tramitar també per 
emergència un altre contracte per un termini de quatre mesos que fa 
finalitzar el 28 de febrer de 2017. 

A causa del retard en l’adjudicació del contracte del servei d’avions a 
la finalització de la pròrroga del contracte anterior (29 de febrer de 
2016), el servei s’ha prestat sense cobertura contractual des de l’1 de 
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març de 2016 fins al 31 d’agost de l’any esmentat. Així mateix, l’AVSRE 
va sol·licitar a l’única empresa que va presentar una oferta, que 
mantinguera el servei d’extinció forestals tenint en compte el seu 
caràcter essencial des de l’1 de març fins a la data de formalització del 
nou contracte, en les condicions previstes en els plecs de 
prescripcions tècniques i administratives de l’expedient i d’acord amb 
l’oferta tècnica i econòmica efectuada per l’UTE. El contracte va ser 
adjudicat el 29 de març de 2017 i es va formalitzar el 31 de maig de 
2017. 

D’acord amb tot el que s’ha descrit en els paràgrafs anteriors i com a 
conclusió de la revisió realitzada, hem d’indicar que el servei d’avions 
per a l’extinció d’incendis forestals s’ha prestat sense cobertura 
contractual des de l’1 de març de 2016 fins al 31 d’agost de 2016 a causa 
dels retards en la licitació del nou contracte. Així mateix, la tramitació 
d’emergència amb l’empresa AVIALSA dels dos contractes –des de l’1 
de setembre de 2016 fins al 28 de febrer de 2017– no es correspon amb 
els supòsits de l’article 113 del TRLCSP, ja que l’emergència s’hauria 
pogut evitar portant a terme una gestió més previsora. 

Helicòpters i brigades helitransportades 

El contracte del servei d’helicòpters i brigades helitransportades 
destinades a les tasques d’extinció d’incendis forestals es formalitza 
amb la UTE INAER-FORESMA el 28 de febrer de 2013. En aquest 
contracte també s’inclouen dos helicòpters d’urgències sanitàries, un 
helicòpter de coordinació i emergències, un helicòpter de reforç de 
coordinació i un helicòpter policial. Aquest contracte va ser fiscalitzat 
per aquesta Sindicatura en l’exercici 2013. Les conclusions de la revisió 
van ser les següents: 

- Inadequada o insuficient justificació de la tramitació d’urgència. 

- No consta o és inadequada la conformitat de la recepció del 
servei o subministrament 

El 2 de juliol de 2014 es va autoritzar l’increment de dies de 
disponibilitat per aeronau per a l’exercici 2014 per un import de 
384.090 euros. La modificació d’aquest contracte va ser fiscalitzada per 
aquesta Sindicatura en l’exercici 2014. En el nostre Informe del 
Compte General de l’exercici 2014 s’inclou una excepció i diverses 
incidències, que es resumeixen tot seguit: 

- Excepció: s’ha realitzat durant 2014 una modificació sense 
observar els requisits d’aprovació i formalització de l’article 219 
del TRLCSP, justificada en l’expedient per la no existència de 
crèdit. 
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 D’altra banda, no consta en l’expedient la conformitat formal de 
la recepció del servei prestat, requerida per l’article 222 del 
TRLCSP. 

- Els PCAP del contracte estableixen que no és procedent la 
modificació, per la qual cosa la que s’ha realitzat es pot qualificar 
de no prevista, si bé les causes que l’han originat (la sequera i les 
temperatures elevades) podrien haver sigut objecte d’una 
previsió adequada. 

- La tramitació per a la modificació s’inicia amb un cert retard, el 
2 de juliol de 2014, una vegada començat el període estival 
previst en el contracte (el 16 de juny). 

- La modificació ha significat un import de 384.090 euros que s’han 
imputat al pressupost de 2014 mitjançant un expedient de 
rescabalament. 

- No consta que s’haja reajustat la garantia del contracte, 
requerida per l’article 99.3 del TRLCSP. 

- Aquesta modificació no ha sigut proposada per a l’any 2015, a 
pesar que les raons que la van justificar continuen donant-se en 
el dit exercici.  

La duració del contracte era de tres anys prorrogable per dos més, A la 
seua finalització es va formalitzar una pròrroga que anava des de l’1 
de desembre de 2015 fins al 28 de febrer de 2017. El 12 de desembre de 
2016 s’aprova la resolució de la segona pròrroga per al període de l’1 
de març al 31 d’octubre de 2017. 

L’11 de maig de 2015 es va aprovar la resolució de l’expedient 
d’imposició de penalitzacions per un import de 8.100 euros com a 
conseqüència del mal funcionament durant 27 dies del sistema de 
localització d’un helicòpter per a l’extinció d’incendis forestals. 
Aquesta Sindicatura no ha sigut informada de cap altre expedient de 
penalitzacions. 

El pressupost inclòs en el plec de prescripcions tècniques del contracte 
és el següent: 
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Quadre 61. Pressupost de licitació del servei d’helicòpters i brigades 
helitransportades de la Comunitat Valenciana amb la UTE 
INAER-FORESMA 

Servei Import 
(euros) Percentatge

Helicòpters extinció incendis 12.596.190 29,8% 

Brigades helitransportades 10.011.255 23,7% 

Helicòpter gran capacitat 4.188.375 9,9% 

Helicòpter coordinació i emergències 4.002.850 9,5% 

Helicòpter reforç coordinació 871.080 2,1% 

Helicòpter sanitari 7.024.500 16,6% 

Helicòpter coordinació policial 3.512.250 8,3% 
Totals 42.206.500 100,0% 

Font: Plec de prescripcions tècniques del contracte amb la UTE INAER-FORESMA 

En l’extinció d’incendis forestals s’utilitzen principalment els 
helicòpters i brigades helitransportades que representen el 53,6% del 
cost del total del contracte i l’helicòpter de gran capacitat que 
representa el 9,9%. No obstant això, s’imputa al programa 
pressupostari d’extinció d’incendis el 100% dels imports facturats en 
aquest contracte. 

Gràfic 52. Detall del pressupost de licitació del contracte amb la 
UTE INAER-FORESMA 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del contracte 

El detall dels helicòpters i brigades helitransportades contractats en 
l’extinció d’incendis, la seua disponibilitat i preu es detalla en l’annex 
XIII. 
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La despesa total estimada pel servei integral d’helicòpters i brigades 
helitransportades per a un any pujaria a 8.276.990 euros.45 La 
distribució percentual d’aquest cost pels diferents mitjans contractats 
es mostra en el quadre següent: 

Quadre 62. Despesa anual estimada dels helicòpters i brigades 
helitransportades per a l’extinció d’incendis forestals de 
la Comunitat Valenciana 

Concepte 
Despesa 

anual teòrica 
(euros) 

Percentatge 
s/ total 

Helicòpters biturbina mitjà anual 2.638.950 31,9% 

Helicòpters biturbina reforç 1.511.580 18,3% 

Helicòpters de gran capacitat 1.396.125 16,9% 

Brigades helitransportades 6 components anual 1.433.355 17,3% 

Brigades helitransportades 7 components i suport tècnic 1.202.460 14,5% 

Lloguer tot terreny per a les brigades 94.520 1,1% 
Total 8.276.990 100,0% 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del contracte 

A fi de comparar els preus dels helicòpters i brigades 
helitransportades d’extinció d’incendis forestals de la Comunitat 
Valenciana contractats per l’AVSRE amb els preus existents en altres 
comunitats autònomes o en l’Estat, hem analitzat la informació 
relativa al procediment de licitació del servei d’helicòpters per a 
l’extinció d’incendis forestals que hem obtingut dels diaris oficials de 
diverses comunitats autònomes en les quals ha sigut factible obtenir 
la dita informació. 

En addició a això, també s’ha inclòs en la mostra analitzada el 
procediment de licitació corresponent a un helicòpter biturbina mitjà 
contractat pel Consorci Provincial de Bombers d’Alacant. El mateix 
Consorci ens ha facilitat la documentació relativa a aquest expedient. 
En l’annex XIV s’inclou el detall de les licitacions per a contractar el 
servei d’helicòpters en la lluita contra incendis forestals i que tot 
seguit analitzem. 

Per als helicòpters de disponibilitat anual hem realitzat un estudi 
comparatiu del preu per hora de vol, no així per a aquells la 
disponibilitat dels quals no és anual sinó diària (helicòpters de reforç 
i de gran capacitat), ja que, en aquests casos, el preu final està 
supeditat al nombre de dies i a les hores de vol realment utilitzades. 

                                                            
45  Aquest import està calculat d’acord amb els dies de disponibilitat anual dels helicòpters, 

brigades helitransportades i lloguer de tot terrenys multiplicat pel preu facturat/dia. 
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En l’anàlisi dels preus dels mitjans aeris hem diferenciat: 

- Helicòpters tipus biturbina mitjà de disponibilitat anual 

- Helicòpters tipus biturbina mitjà de reforç 

- Helicòpters de gran capacitat 

- Brigades helitransportades 

a) Helicòpters tipus biturbina mitjà de disponibilitat anual46 

 Aquests helicòpters els han contractat per a tot l’any el Consorci 
Provincial de Bombers d’Alacant i la Direcció General de 
Seguretat Ciutadana i Emergències de la Comunitat Autònoma 
de Múrcia. A la Comunitat Valenciana, l’òrgan de contractació ha 
sigut la Conselleria de Governació i Justícia. 

 Els helicòpters de la Comunitat Valenciana disposen de 12 places 
i 1.300 litres de capacitat i a Múrcia són helicòpters de 12 places 
i 1.200 litres. L’helicòpter contractat pel Consorci Provincial de 
Bombers d’Alacant té 14 places i 2.000 litres de capacitat. 

 Els nostres reduïts coneixements tècnics en la matèria i la 
limitada informació que ens han facilitat pel que fa al cas no ens 
permeten opinar sobre quantes places i quina capacitat són les 
més adequades en l’extinció d’incendis forestals i si les 
diferències tècniques dels helicòpters justifiquen les diferències 
de preu a causa de la seua major eficiència. No obstant això, com 
que tots s’utilitzen amb la finalitat de l’extinció d’incendis 
forestals considerem que són comparables en termes 
d’economia. 

 La informació obtinguda sobre els procediments de licitació es 
mostra en l’annex XIV. En el quadre següent hem realitzat una 
anàlisi comparativa del preu per hora de vol. 

  

                                                            
46  L’anàlisi comparativa dels preus de les aeronaus ha comprés les contractacions realitzades 

per la Comunitat Valenciana, pel Consorci Provincial de Bombers d’Alacant i per la 
Comunitat de Múrcia. En aquest últim cas la selecció s’explica per la disponibilitat de les 
seues dades. 



Auditoria operativa dels serveis d’extinció d’incendis forestals. Àmbit provincial i autonòmic. 
Exercicis 2011-2015 

122 

Quadre 63. Cost anual i preu per hora de vol. Helicòpters tipus 
biturbina mitjà de disponibilitat anual 

 
* Duració del contracte (mesos)/12. Vegeu annex XIV. 

** Hores anuals x duració del contracte (anys). 

Font: Informació obtinguda del perfil de contractant i diaris oficials (plec de prescripcions tècniques o resolucions d’adjudicació, si és 
el cas). 

D’acord amb les dades que figuren en els contractes o en els 
plecs, els helicòpters contractats per la Generalitat tenen el cost 
diari més econòmic, 2.410 euros, enfront dels 3.249 euros de la 
Comunitat de Múrcia, que amb un helicòpter de menor capacitat 
el preu d’utilització per dia és un 34,8% més car.  

El preu d’adjudicació del contracte en la Comunitat de Múrcia és 
un 17,7% inferior al preu del pressupost de licitació. En el 
contracte s’inclou un helicòpter i una brigada helitransportada. 
Tanmateix, no hem disposat dels preus d’adjudicació per 
conceptes. No obstant això, l’import d’adjudicació és superior al 
contracte que va formalitzar la Generalitat. 

El Consorci Provincial de Bombers d’Alacant ha obtingut en el 
contracte formalitzat en l’exercici 2015 una millora del preu del 
10,0% respecte al de l’exercici anterior per a un helicòpter amb 
les mateixes característiques i més hores de vol. No obstant això, 
el preu és un 20,4% més car que el de la Comunitat Valenciana.  

El cost d’una hora de vol d’aquests helicòpters en la Comunitat 
de Múrcia és un 79,8% més car que el cost en què incorre la 
Comunitat Valenciana. Els helicòpters contractats pel CPA (en el 
2015) són els que tenen un cost per hora de vol més baix. 

Concepte Comunitat Valenciana CPA (2014) CPA (2015) 
Comunitat de 

Múrcia 

Tipus de helicòpter 

Helicòpter biturbina 
mitjà de 12 places amb 

"bambi bucket" de 
1.300 litres 

Helicòpter biturbina 
de 14 places, de 2.000 

litres 

Helicòpter biturbina de 
14 places, de 2.000 litres 

Helicòpter biturbina 
de 12 places de 1.200 

litres 

Duració del contracte (anys) (a)* 2,8 0,5 0,7 2,0

Hores de vol contractades (b)** 558 150 220 304

Hores de vol anualitzades (c=b/a) 200 293 300 150

Preu diari (euros) (d) 2.410 3.225 2.902 3.249

Cost anual (euros) (e=dx365) 879.650 1.177.125 1.059.230 1.185.885

Preu per hora de vol (f=e/c) 4.398 4.011 3.531 7.906
Variació preu diari respecte a la 
Comunitat Valenciana 

- 33,8% 20,4% 34,8%

Variació preu per hora de vol respecte 
a la Comunitat Valenciana 

- 8,8% -19,7% 79,8%
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En els contractes formalitzats per la Comunitat Valenciana i el 
CPA s’inclou el preu de l’hora extraordinària de vol. En el 
contracte formalitzat per la Comunitat de Múrcia no consta 
aquesta informació. 

Quadre 64. Anàlisi comparativa del preu per hora extraordinària de 
vol. Helicòpters tipus biturbina mitjà disponibilitat anual 

Concepte 
Comunitat 
Valenciana 

CPA 
(2014) 

CPA 
(2015) Múrcia 

Hora extraordinària de vol (euros) 850 1.200 1.200 No consta 

% variació respecte a la Comunitat Valenciana - 41,2% 41,2% - 

Font: Informació obtinguda del perfil de contractant i diaris oficials (plec de prescripcions tècniques) 

 Tal com s’observa en el quadre anterior, l’import de l’hora 
extraordinària de vol del CPA és un 41,2% més cara que a la 
Comunitat Valenciana. Hem revisat les relacions valorades que 
s’adjunten a les factures a 31 de desembre de 2015 i des de l’inici 
del contracte fins a aquesta data no s’han facturat hores 
extraordinàries de vol en la Comunitat Valenciana. 

 Com a conclusió de la informació analitzada, es posa de manifest 
que el preu diari dels helicòpters tipus biturbina mitjà de 
disponibilitat anual de la Comunitat Valenciana és el més barat. 
El preu obtingut pel Consorci Provincial de Bombers d’Alacant és 
un 20,4% més car que el de la Comunitat Valenciana. 

b) Helicòpters tipus biturbina mitjà de reforç 

 Aquests helicòpters de reforç es troben a disposició de 
l’organisme que els contracta durant part de l’any –normalment 
en l’època d’estiu–, com succeeix a la Comunitat Valenciana, 
Andalusia, Aragó, Castella-Lleó i Galícia. A Andalusia i el 
MAGRAMA a més disposen d’alguns helicòpters durant 304 i 205 
dies, respectivament. Els helicòpters disposen de 10 a 13 places i 
de 1.200 a 1.400 litres de capacitat d’acord amb les 
característiques de cada aeronau. 

 Els costos diaris totals per l’ús d’aquestes aeronaus oscil·len 
entre 4.030 euros a Galícia i 5.871 euros a Andalusia. En el quadre 
següent mostrem les variacions del cost diari respecte al de la 
Comunitat Valenciana. 
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Quadre 65. Anàlisi comparativa del preu diari. Helicòpters tipus biturbina mitjà de reforç 

Concepte Comunitat Valenciana Andalusia (304 dies)*  Andalusia (180 dies)* Aragó Castella i Lleó Galícia Estat (MAGRAMA) 

Tipus d’helicòpter 

Helicòpter biturbina mitjà de 
12 places amb "bambi bucket" 
de 1.300 litres (del 16 de juny 
al 15 d'octubre) 

Helicòpter semipesant 
de transport i extinció 
de brigades biturbina de 
13 places de 1.200 litres 

Helicòpter semipesant i 
lleuger de transport i 
extinció de grups 
especialistes biturbina de 
13 places de 1.200 litres 

Helicòpter tipus mitjà, 
amb motor de turbina 
de 10 places de 1.200 
litres 

Helicòpter 
biturbina de 
13 places de 
1.400 litres 

Helicòpter biturbina 
mitjà de 12 places 
amb "bambi bucket" 
de 1.300 litres 

Helicòpter 
biturbina mitjà 
de 12 places de 
1.200 litres 

Disponibilitat (dies) (A) 122 
   120 (hivern) 

180 122 122 111 
75  (hivern) 

   184  (estiu) 130    (estiu) 

Preu per dia de disponibilitat (euros) (B) 4.130 
2.970 (hivern) 

5.555 5.031 4.180 4.030 
4.006 (hivern) 

4.141 (estiu) 4.398   (estiu) 

Hores de vol contractades (C) 125 150** 80 120 154 180 
60 (hivern) 

140   (estiu) 

Preu hora de vol contractada (euros) (D) 
Inclòs en el preu diari de 
disponibilitat 710 710 

Inclòs en el preu 
diari de disponibilitat 

Inclòs en el preu diari 
de disponibilitat 

Inclòs en el preu diari 
de disponibilitat  1.604        

  4.130 4.029*** 5.871 5.031 4.180 4.030         5.819*** 

% variació preu diari respecte a la 
Comunitat Valenciana 

- -2,4% 42,1% 21,8% 1,2% -2,4% 40,9% 

   
*    Exclòs de l’estudi comparatiu perquè, pel seu període de disponibilitat, no es pot considerar de reforç. 

**   No s’estableix la distribució de les hores entre hivern i estiu. 

***  Preu mitjà del cost diari sense diferència entre estiu i hivern. 

Font: Informació obtinguda del perfil de contractant i diaris oficials (plec de prescripcions tècniques o resolucions d’adjudicació, si és el cas).
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 Com es pot observar, Galícia és l’única comunitat amb un cost un 
2,4% inferior al de la Comunitat Valenciana per a un helicòpter amb 
les mateixes places i la mateixa capacitat. 

 A Galícia i la Comunitat Valenciana els preus diaris corresponen als 
que figuren en les adjudicacions dels contractes. En la resta de 
comunitats autònomes els preus s’han obtingut dels plecs de 
prescripcions tècniques. Per tant, en aquestes comunitats s’han 
pogut formalitzar els contractes per preus inferiors als inclosos en la 
nostra anàlisi. En la informació d’adjudicació publicada no es troba 
disponible el detall dels preus unitaris, però hem realitzat la 
comparació següent entre el pressupost de licitació i el pressupost 
d’adjudicació. 

Quadre 66. Variació en el pressupost de licitació i adjudicació. 
Helicòpters tipus biturbina mitjà de reforç 

Concepte 
Andalusia 
(304 dies) 

Andalusia 
(180 dies) 

Aragó Castella i Lleó 
Estat 

(MAGRAMA)

Núm. de lot Lot 3 Lot 5, tipus A Lot 2 Lot 1 Lot 5 

Pressupost licitació (a) 11.023.596 43.711.800 5.491.800 12.172.160 5.571.180 

Pressupost licitació (b) 11.020.840 43.711.800 4.302.480 11.321.856 4.178.820 

Variació (a-b/a) 0,0% 0,0% 21,7% 7,0% 25,0% 

Font: Anuncis de licitació i d’adjudicació publicats en els perfils de contractant i/o diaris oficials corresponents. 

Com podem observar, a Andalusia no s’ha produït cap rebaixa en 
l’adjudicació. En la resta de comunitats els descomptes oscil·len 
entre el 7,0% de Castella-Lleó i el 25,0% de l’Estat. Si apliquem 
aquests descomptes als preus diaris, en època d’estiu, quedarien 
com es mostra en el quadre següent: 

Quadre 67. Anàlisi comparativa del preu diari d’adjudicació-licitació per 
l’ús de les aeronaus en període estival. Helicòpters tipus 
biturbina mitjà de reforç. Euros 

Comunitat Autònoma 
Comunitat 

Valenciana*
Andalusia 
(304 dies) 

Andalusia 
(180 dies) 

Aragó Castella i Lleó Galícia* 
Estat 

(MAGRAMA) 

Preu diari (euros) 4.130 4.029*** 5.871 5.031 4.180 4.030 5.819*** 

Variació adjudicació-licitació (quadre 66) N/a 0,0% 0,0% 21,7% 7,0% N/a 25,0% 

Preu adjudicació estimat (euros)  4.130 4.029 5.871 3.939 3.887 4.030 4.365 

Variació respecte a la Comunitat Valenciana - -2,4% 42,1% -4,6% -5,9% -2,4% 5,7% 

*  Preus d’adjudicació detallats en la informació disponible. 

** Exclòs de l’estudi comparatiu perquè, pel seu període de disponibilitat, no es pot considerar de reforç. 

***  Preu mitjà del cost diari sense diferència entre estiu i hivern. 

Font: Elaboració pròpia a partir dels preus d’adjudicació disponibles 
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 Com a conseqüència d’aplicar la reducció del pressupost de licitació 
amb respecte al d’adjudicació, a més de Galícia també Aragó i 
Castella i Lleó tenen un cost inferior al de la Comunitat Valenciana. 
En el cas d’Aragó i l’Estat es refereix a un helicòpter de 100 litres 
menys de capacitat, i en el cas de Castella i Lleó, a un helicòpter amb 
una plaça més i 100 litres més de capacitat. 

 En els plecs de prescripcions tècniques de l’Estat (MAGRAMA) 
s’estableix un preu per a la temporada d’hivern i un altre per a la d’estiu. 
La nostra estimació està basada en el preu mitjà del contracte, que puja 
a 5.819 euros diaris. Una vegada aplicat el descompte en l’adjudicació 
del 25%, el preu d’adjudicació estimat és de 4.365 euros, un 5,7% més 
elevat que el de la Comunitat Valenciana. 

 Com a conclusió de l’estudi comparatiu dels helicòpters tipus 
biturbina mitjà de reforç, cal destacar que el preu diari de la 
Comunitat Valenciana és un 2,4% més elevat que a Galícia, però més 
econòmic que en la resta, si es tracta de preus de licitació. No obstant 
això, si apliquem la reducció del pressupost d’adjudicació als preus 
unitaris de licitació, la Comunitat Valenciana és solament més 
econòmica que Andalusia i l’Estat (MAGRAMA). 

c) Helicòpters de gran capacitat 

 Els helicòpters de gran capacitat –5.000 litres– es troben disponibles 
a Andalusia i a la Comunitat Valenciana. En ambdues comunitats es 
contracten amb l’empresa Inaer Helicópteros per a la temporada de 
major risc d’incendis forestals. En el cas de la Comunitat Valenciana, 
per 153 dies i a Andalusia, per 180 dies. 

 En el quadre següent es resumeix la informació analitzada: 

Quadre 68. Anàlisi comparativa del preu diari. Helicòpters de gran capacitat 

Concepte Comunitat Valenciana Andalusia 

Tipus de helicòpter 

Helicòpter biturbina pesant d'alta 
capacitat de descàrrega bambi 
bucket de 5000 litres de l'1 de 
maig al 30 de setembre ) 

Helicòpter d'extinció 
pesant de 5.000 litres 

Disponibilitat (dies) (A) 153 180 

Preu per dia de disponibilitat (euros) (B) 9.125 6.280 

Hores de vol contractades (C) 150 110 

Preu per hora de vol contractada (euros) (D) 
Inclòs en el preu diari de 
disponibilitat 

950 

Precio diario total (euros)= ((A)x(B)+(C)x(D))/(A) 9.125 6.861 
% variació preu diari respecte a la Comunitat 
Valenciana 

33% - 

Font: Informació obtinguda del perfil de contractant i diaris oficials (plec de prescripcions tècniques o resolucions 
d’adjudicació, si és el cas). 
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El cost diari a la Comunitat Valenciana és un 33% més car que a 
Andalusia, si bé cal tenir en compte que la disponibilitat i hores de 
vol contractades són diferents. 

d) Brigades helitransportades 

La utilització dels serveis de les brigades helitransportades s’ha 
analitzat a la Comunitat Valenciana, Múrcia i Galícia. A la Comunitat 
Valenciana i Galícia es disposa dels preus d’adjudicació del servei, 
mentre que a Múrcia es tracta de preus de licitació. 

La Comunitat Valenciana disposa de tres brigades de sis components 
durant tot l’any i de tres brigades més de reforç de set components i 
un responsable tècnic disponibles de març a novembre. A Múrcia es 
contracta una brigada de sis components durant tot l’any i de maig a 
setembre s’hi incorporen dues persones. A Galícia durant 184 dies es 
contracten tres brigades d’11 membres.  

En l’annex XV s’inclou un quadre resum amb la informació detallada 
de cada una de les brigades helitransportades analitzades. 

En primer lloc, hem preparat un quadre resum amb els preus diaris, 
el nombre de components i la disponibilitat de les brigades 
helitransportades: 

Quadre 69. Brigades helitransportades: components, preu diari i 
disponibilitat 

Concepte 
Brigades anuals Brigades de reforç 

Comunitat 
Valenciana

Múrcia 
Comunitat 
Valenciana 

Galícia 

Nre. components de les brigades 6 
6 en les anuals 
8 en les de 
reforç 

7 i responsable 
tècnic 11 

Disponibilitat (dies) 365 365 245 184 

Preu diari (euros) 1.309 1.316 1.636 1.560 

Lloguer tot terreny 52 
Sense 

informació 52 Inclòs 

Preu diari total (euros) 1.361 1.316 1.688 1.560 

Variació preu mitjà diari de la Comunitat 
Valenciana respecte a la resta 3,4%  8,2%  

Font: Informació disponible de les licitacions detallada en l’annex XV 

El resultat de l’anàlisi d’aquesta informació és el següent: 

- La informació de les brigades anuals de la Comunitat 
Valenciana i de Múrcia no és comparable pel fet que a Múrcia 
no disposem dels preus d’adjudicació ni del cost del transport 
de les brigades. 
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- El preu diari de les brigades de reforç de la Comunitat 
Valenciana és un 24,0% més elevat que el preu de les brigades 
de disponibilitat anual. No obstant això, inclouen un 
component més i un responsable tècnic. 

- El preu diari de les brigades de reforç de la Comunitat 
Valenciana comparat amb el preu de les contractades a Galícia 
és un 8,2% superior.  

Amb l’objectiu de poder comparar preu diari per component de les 
brigades i poder matisar alguna de les conclusions anteriors, hem 
elaborat el quadre següent: 

Quadre 70. Brigades helitransportades: preu mitjà per component 

Concepte 
Brigades dip. anual Brigades de reforç 

Comunitat 
Valenciana 

Múrcia 
Comunitat 
Valenciana 

Galicia 

Nre. components de les brigades 6 7* 8 11 

Preu diari total  1.361 1.316** 1.688 1.560 

Preu diari total/ nre. components (euros) 227 193** 211 142 

Variació preu mitjà diari per component respecte al més 
econòmic 

-59,9% -35,8% -48,8% -0,0% 

*  Calculat en funció del nombre de components de cada mes. 

** No disposem d’informació pel que fa al cost de transport. 

Font: Informació disponible de les licitacions detallada en l’annex XV 

Els preus diaris per component de les brigades helitransportades de 
disponibilitat anual i de reforç de la Comunitat Valenciana són un 
59,9% i un 48,8%, respectivament, més elevats que a Galícia.  
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En matèria de prevenció i extinció d’incendis 

La Generalitat, dins del seu àmbit competencial, establit en l'Estatut 
d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, té competència exclusiva en 
matèria de protecció civil i seguretat pública, tal com ve determinat en el 
seu article 49.3.14. En aquest marc competencial, es va promulgar la Llei 
13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat, de Protecció Civil i Gestió 
d'Emergències, l'objectiu de la qual és la regulació de les actuacions en 
aquesta matèria en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. 

La Llei 13/2010 estableix que la Generalitat és l'òrgan superior de direcció 
i coordinació de la protecció civil a la Comunitat Valenciana. 

Igualment, aquesta Llei estableix que les diputacions provincials i els 
municipis exerciran les seues competències d'acord amb el que estableix 
la legislació estatal i de la Comunitat Valenciana, el que en matèria de 
protecció civil i emergències es tradueix, entre altres, en la creació i el 
manteniment dels serveis de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament 
quan resulten obligats a això. 

En aquest sentit, la legislació estatal estableix: 

- L'article 26.1.c de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases 
del Règim Local, estableix que els municipis amb població superior a 
20.000 habitants, tindran competència en protecció civil, prevenció i 
extinció d'incendis. 

- La Llei 27/2013, de 27 desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de 
l'Administració Local, considera pròpia de les diputacions aquesta 
competència en els municipis de menys de 20.000 habitants. 

Així mateix, la Llei 13/2010 classifica als serveis de Prevenció, Extinció 
d'Incendis i Salvament com a serveis essencials d'intervenció davant 
d'emergències i determina que l'estructura, funcionament i organització 
d'aquests serveis es regularà per llei. 

D'altra banda, l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana 
estableix, en els articles 49.1.8 i 50.1, les competències de la Generalitat en 
matèria de règim local i règim estatutari dels seus funcionaris, amb 
subjecció a la legislació estatal en aqueixa matèria. 

Així, d’acord amb les competències estatutàries de la Generalitat i en 
compliment la Llei 13/2010, s'ha elaborat la Llei 7/2011, d'1 d'abril, de la 
Generalitat dels Serveis de Prevenció d'Incendis i Salvament de la 
Comunitat Valenciana l'objectiu fonamental de la qual és regular en 
l'àmbit de la Comunitat Valenciana els serveis de Prevenció, Extinció 
d'Incendis i Salvament (SPEIS), així com determinar els principis de 
coordinació entre els mateixos per garantir una més eficaç i homogènia 
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actuació en tot el territori de la Comunitat Valenciana i, a més, establir 
l'estructura i funcionament d'aquests serveis. 

La Llei 7/2011, d'1 d'abril, estableix en el seu article 5 les competències de 
les administracions públiques en els serveis de Prevenció, Extinció 
d'Incendis i Salvament: 

1. Correspon als municipis, d'acord amb el que estableix la legislació en 
matèria de règim local, la creació i manteniment dels serveis de 
Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament quan resulten obligats a 
la prestació d'aquest servei. 

2. Els municipis podran prestar aquest servei per si mateixos o 
associats. 

3. Correspon a les diputacions provincials assistir als municipis del seu 
àmbit territorial per garantir subsidiàriament la prestació d'aquests 
serveis, de conformitat amb la legislació de règim local. 

4. Correspon a la Generalitat: 

a) Coordinar els serveis de Prevenció, Extinció d'Incendis i 
Salvament de la Comunitat Valenciana. 

b) Regular l'estructura, funcionament i organització dels serveis 
de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvament, tant pel que 
disposa aquesta llei com en la normativa que la desenvolupe. 

c) Dispensar de la prestació del servei a aquells municipis que ho 
sol·liciten, de conformitat amb el que estableix la legislació en 
matèria de règim local. 

d) Col·laborar, conjuntament amb les diputacions provincials, per 
garantir la prestació del servei en aquells municipis que no 
compten amb serveis propis, per no resultar obligats a això o 
haver obtingut la seua dispensa. 

5. Les administracions titulars dels serveis de Prevenció, Extinció 
d'Incendis i Salvament podran convenir mecanismes de 
col·laboració mútua amb empreses que compten amb bombers i 
grups d'autoprotecció, així com amb altres entitats que tinguen 
grups de rescat especialitzats. 

En matèria de protecció del medi ambient 

L'Estat, en virtut de l'article 149.1.23 de la Constitució, té la competència 
sobre la legislació bàsica sobre la protecció del medi ambient, sense 
perjudici de les facultats de les comunitats autònomes d'establir normes 
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addicionals de protecció, així com la legislació bàsica sobre muntanyes i 
aprofitaments forestals i vies pecuàries. 

La legislació bàsica estatal en aquesta matèria és la Llei 43/2003, de 21 de 
novembre, de Muntanyes. 

Així mateix, la Constitució en el seu article 148.1 estableix que les 
comunitats autònomes podran assumir competències en: 

-  148.1.8ª Les muntanyes i aprofitaments forestals. 

-  148.1.9ª La gestió en matèria de protecció del medi ambient. 

En l'article 49.10ª de l’Estatut d'Autonomia, s'estableix que la Generalitat 
té la competència exclusiva en muntanyes, aprofitaments i serveis 
forestals, vies pecuàries i pastures, espais naturals protegits i tractament 
especial de zones de muntanya, d'acord amb el que disposa el número 23 
de l'apartat 1 de l'article 149 de la Constitució Espanyola. 

En virtut d'aquesta distribució de competències la Generalitat Valenciana 
ha dictat: 

- Llei 3/1993, de 9 de desembre, forestal de la Comunitat Valenciana. 

- Decret 98/1995, de 16 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el 
Reglament que desenvolupa la Llei 3/1993. 

- Decret 163/1998, de 6 d'octubre, del Consell, pel qual s'aprova el Pla 
Especial davant del Risc d'Incendis Forestals (PEIF) de la Comunitat 
Valenciana. 

- Decret 58/2013, de 3 de maig, del Consell, pel qual s'aprova el Pla 
d'Acció Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana. 

 



 

 

 

 

 

 

ANNEX II 

Organigrama de la Conselleria d’Agricultura, Medi 
Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural 
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CONSELLERIA D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT, 
CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL 

ELENA CEBRIÁN CALVO 

SOCIETAT MERCANTIL 
VALENCIANA D’APROFITAMENT 

ENERGÈTIC DE RESIDUS (VAERSA) 

SECRETARIA AUTONÒMICA DE MEDI 
AMBIENT I CANVI CLIMÀTIC 

JULIÀ ÁLVARO PRAT 

GABINET DE LA CONSELLERIA 

FUNDACIÓ CENTRE D’ESTUDIS 
AMBIENTALS DEL MEDITERRANI 

(CEAM) 

ENTITAT PÚBLICA DE 
SANEJAMENT D’AIGÜES 

RESIDUALS (EPSAR) 

DG DE MEDI NATURAL I 
D’AVALUACIÓ AMBIENTAL 

ANTONI MARZO PASTOR 

DG DEL CANVI CLIMÀTIC I 
QUALITAT AMBIENTAL 

MARÍA DIAGO GIRALDOS 

DG DE L’AIGUA 

MANUEL ALDEGUER SÁNCHEZ 

DG DE PREVENCIÓ D’INCENDIS 
FORESTALS 

DELIA ÁLVAREZ ALONSO 

CENTRE D’INFORMACIÓ I 
DOCUMENTACIÓ AMBIENTAL 

(CIDAM) 

CENTRE D’EDUCACIÓ 
AMBIENTAL DE LA COMUNITAT 

VALENCIANA (CEACV) 

SERVEI DE PREVENCIÓ 
D’INCENDIS FORESTALS 

SERVEI DE CONCILIACIÓ D’USOS I 
SENSIBILITZACIÓ PER A LA 

PREVENCIÓ D’INCENDIS 

CENTRE PER A LA 
INVESTIGACIÓ I 

EXPERIMENTACIÓ FORESTAL 
DE LA COMUNICAT 
VALENCIANA (CIEF) 

SUBDIRECCIÓ GENERAL DEL 
MEDI NATURAL 

SUBDIRECCIÓ GENERAL 
D’AVALUACIÓ AMBIENTAL 

SERVEI DE VIDA SILVESTRE 

SERVEI D’ORDENACIÓ I GESTIÓ 
FORESTAL

SERVEI DE GESTIÓ D’ESPAIS 
NATURALS PROTEGITS

SERVEI DE CAÇA I PESCA 

SERVEI D’AVALUACIÓ 
AMBIENTAL ESTRATÈGICA

SERVEI D’AVALUACIÓ D’IMPACTE 
AMBIENTAL

Font: GVA Oberta, Portal de Transparència de la Generalitat Valenciana. Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació 



 

 

 

 

 

 

ANNEX III 

 
- Mapa de la Comunitat Valenciana per 

demarcacions forestals 

- Plans de prevenció d’incendis forestals de 
demarcació 
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Font: Plans de prevenció d’incendis forestals de demarcació de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi 
Climàtic i Desenvolupament Rural.
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Plans de prevenció 
d’incendis forestals de 

demarcació 

Any 
aprovació de 

la revisió 
Duració 

Total 
despesa 
(euros) 

Actuacions 
generals 

Pla de 
prevenció 
de causes 

Pla 
infraestructures 

Pla de vigilància, 
detecció i 
dissuasió 

Despesa 
mitjana 
anual 

Alcoi 2014 15 38.478.550 265.000 3.661.368 20.255.875 14.296.307 2.565.237 

Altea 2013 15 50.507.497 355.000 17.203.338 15.603.473 17.345.686 3.367.166 

Xelva 2013 15 85.665.874 197.500 7.408.315 64.586.734 13.473.325 5.711.058 

Crevillent 2015 15 21.500.912 247.000 5.367.407 6.563.150 9.323.355 1.433.394 

Llíria 2015 15 57.992.752 305.500 10.006.034 31.076.218 16.605.000 3.866.183 

Polinyà del Xúquer 2013 15 32.117.495 368.500 6.569.135 11.213.245 13.966.615 2.141.166 

Requena 2014 15 94.744.422 148.000 1.823.234 74.184.801 18.588.387 6.316.295 

Sant Mateu 2014 15 49.218.672 233.500 2.505.841 31.698.331 14.781.000 3.281.245 

Sogorb 2014 15 88.539.718 337.000 3.369.022 67.739.304 17.094.392 5.902.648 

Vall d'Alba 2015 15 36.409.245 229.000 4.292.217 17.296.703 14.591.325 2.427.283 

Xàtiva 2014 15 56.037.930 274.000 3.375.290 44.120.805 8.267.835 3.735.862 

611.213.067 2.960.000 65.581.201 384.338.639 158.333.227 40.747.538 

Font: www.agroambient.gva.es/web/prevencion-de-incendios/planes-de-prevencion-de-incendios-forestales-de-demarcacion 

 



 

 

 

 

 

 

ANNEX IV 

- Espais Naturals Protegits de la Comunitat 
Valenciana 

- Plans de Prevenció d’Incendis Forestals d’Espais 
Naturals Protegits 
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Font: Guia “Parcs naturals de la comunitat valenciana” (www.parquesnaturales.gva.es) 
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Xarxa d’espais naturals protegits Any d’aprovació 
Any de 
revisió 

Duració 
(anys) Import (€) 

Albufera 2006 2016 10 391.180

Xera-Sot de Xera 2011 2021 10 11.826.699

Desert de les Palmes  2006 2016 10 11.205.377

El Fondó 2006 2016 10 1.569.812

El Montgó 2006 2016 10 2.079.940

Font Roja 2006 2016 10 6.852.156

Gorges del Cabriol 2007 2017 10 11.809.013

Illes Columbretes 2006 2016 10 -

Llacunes de la Mata-Torrevella 2006 2016 10 1.500.919

Marjal Pego-Oliva 2006 2016 10 799.734

Penyagolosa Pendent d’aprovació 10 4.011.954

Penyal d'Ifac 2006 2016 10 269.331

Prat de Cabanes-Torreblanca 2006 2016 10 1.299.720

Pobla de Sant Miquel 2010 2020 10 7.629.646

Santa Pola 2006 2016 10 1.021.482

Serra Calderona 2006 2016 10 13.862.540

Serra d'Espadà 2006 2016 10 15.168.450

Serra d'Irta 2006 2016 10 5.015.190

Serra Gelada 2007 2017 10 333.357

Serra Mariola 2006 2016 10 7.900.158

Tinença de Benifassà 2011 2021 10 9.318.675

Túria 2009 2019 10 4.710.769

 Total 72.841.925

Font: www.agroambient.gva.es/web/prevencion-de-incendios/planes-de-prevencion-de-incendios-forestales-de-la-red-
de-espacios-naturales-protegidos. 

 



 

 

 

 

 

 

ANNEX V 

Estudi de les inversions realitzades en l’àmbit de la 
repoblació per comunitats autònomes 
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Comunitat autònoma 
Període 

d’estudi* 

Inversió 
(milions 
d’euros) 

Mitjana 
anual 

(milions 
d’euros any)

Superfície 
intervinguda 

(ha)* 

Relació superfície 
intervinguda/cost 

(euros ha) 

Castella-La Manxa 1993-2011 400,0** 21,0 142.300 2.811 

Andalusia 2000-2011 130,6 11,0 60.831 2.148 

Illes Canàries 2000-2006 45,2 6,4 3.053 14.807 

Comunitat de Madrid 1999-2005 42,7 6,1 6.082 7.030 

Aragó 2002-2006 25,3 5,1 5.214 4.852 

Extremadura 2000-2007 42,0 5,0 49.800 897 

La Rioja 2004-2007 10,0 2,5 4.925 2.030 

Navarra 1999-2012 20,7 1,5 4.289 4.826 

Illes Balears 2013 1,4 - 231 6.060 

Astúries Sense dada econòmica 

Comunitat Valenciana Sense dada econòmica 

Cantàbria Sense dada econòmica 

Castella i Lleó Sense dada econòmica 

Catalunya Sense dada econòmica 

Galícia Sense dada econòmica 

País Basc Sense dada econòmica 

Regió de Múrcia Sense dada econòmica 

* S’indica la superfície afectada durant el lapse per al qual es disposa de dades econòmiques en cada cas (p.e. a Andalusia 
es va intervenir en 60.831 ha durant el període 2000-2011). 

** La dada econòmica castellanomanxega fa referència únicament a la forestació de terres agràries. 

Font: Cuadernos de la Sociedad Española de Ciencias Forestales. Análisis de las políticas de restauración forestal en España 
(1983-2013). 



 

 

 

 

 

 

ANNEX VI 

Projectes de restauració realitzats en el període 2012-
2015 
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Codi del 
projecte 

Descripció Termes municipals 
Principals treballs 

realitzats 

Pressupost 
d’execució 

(euros) 

MAGRAMAVL 
Reparació dels danys produïts 
pels incendis forestals a la 
ribera del riu Túria  

Xestalgar i Pedralba 
Repoblació i gestió de 
residus forestals 

400.000 

MAGRAMAVLC 
Reparació dels danys produïts 
pels incendis forestals a la 
Comunitat Valenciana 

València 

Murs de pedra seca, 
abatiments, eliminació de 
peus desestabilitzats i 
construcció de feixines 

1.225.000 

038/14-S 
Restauració mediambiental de 
la zona afectada per incendi al 
P.N. Montgó 

Xàbia 

Abatiments de fusta 
cremada i construcció de 
feixines i murs de 
maçoneria 

197.820 

035/14-S 
Restauració mediambiental de 
la zona afectada per incendi a 
la Vall d'Uixó 

Vall d'Uixó 

Abatiments de fusta 
cremada i construcció de 
feixines i murs de 
maçoneria  

150.559 

MAGRAMACS 
Reparació dels danys produïts 
pels incendis forestals a 
Castelló 

Altura, Begís, Xèrica, 
Sacanyet i Teresa 

Murs de maçoneria, 
abatiments, tractaments 
biomassa manteniment de 
camins 

375.000 

MAGRAMACS/14 

Restauració de la zona 
afectada per l’incendi forestal 
a la Vall d'Uixó (Barranc 
d’Aigualit) 

Vall d'Uixó 

Abatiment de fusta 
cremada, murs de pedra 
seca, construcció de 
feixines, murs de 
maçoneria i repoblació 

249.990 

006/12-S 
Declaració d’emergència de la 
zona afectada pels incendis a 
Andilla i Corts de Pallars 

Altura, les Alcubles, 
Begís, Andilla, 
Xèrica, Sacanyet, 
Corts de Pallars, 
Teresa i Llíria 

Abatiments, murs de pedra 
seca, construcció de 
feixines i treballs de 
retirada i tractament de 
biomassa forestal cremada 

2.000.000 

Total 4.598.369 

Font: Elaboració pròpia amb les dades facilitades per la Direcció General del Medi Natural de la Conselleria d’Agricultura, 
Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural. 



 

 

 

 

 

 

ANNEX VII 

Objectius i indicadors del programa pressupostari 
221.10 Emergències, Protecció Civil i Extinció d’Incendis 
(pressupost 2015) 
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Objectiu Línies d’actuació Indicadors Unitat de mesura Valor 

2.1 Incrementar els nivells 
d’eficàcia dels mitjans 
d’extinció d’incendis 
forestals, minimitzant les 
superfícies afectades els 
dies d’alt risc 

2.1.1 Coordinació dels consorcis provincials d’extinció 
d’incendis. 

2.1.2 Gestió de la competència de la Generalitat en matèria 
d’extinció d’incendis forestals. 

2.1.3 Revisió de la legislació sobre extinció d’incendis forestals 
per a adequar-la a la normativa vigent i a la complexitat de 
mitjans i organització que requereix la seua contenció. 

2.1.4 Ampliació d’accions complementàries adreçades a la 
formació del personal i potenciació i promoció d’agrupacions 
de voluntaris. 

2.1.5 Millora d’infraestructures dels centres de coordinació 
d’emergències 

Coordinació consorcis Consorcis 3 

Comandes forestals Comandes 2 

Brigades d’extinció terrestres i helitransportades gestionades Brigades 59 

Vehicles autobomba gestionats Autobombes 39 

Helicòpters pressupostats Helicòpters 12 

Avions pressupostats Avions 9 

Revisió de normativa sobre extinció d’incendis forestals Normatives 1 

3.1 Disminuir el nombre 
d’incendis forestals per 
causes humanes 

3.1.1 Conscienciació ciutadana, informació i educació sobre la 
prevenció d’incendis forestals. 

3.1.2 Conciliació d’interessos en activitats que impliquen o 
puguen implicar un increment del risc d’incendi forestal. 

3.1.3 Pla de Vigilància Preventiva. 

3.1.4 Foment del voluntariat en prevenció d’incendis 
forestals. 

3.1.5 Investigació de causes i motivacions d’incendis forestals 
i anàlisi estadística 

Elaboració de documents de difusió sobre prevenció d’incendis Manuals 2 

Aprovació i/o revisió dels plans locals de crema Plans 10 

Unitats de prevenció gestionades Unitats 122 

Observatoris forestals gestionats Observatoris 69 

Unitats tècniques gestionades Unitats 1 

Subvenció de projectes de voluntariat mediambiental Projectes 60 

Incendis investigats Actuacions 450 

Informes estadístics Informes 24 

3.2 Minimitzar la 
superfície forestal 
afectada per incendis 

3.2.1 Redacció desenvolupament dels plans de prevenció i 
extinció d’incendis forestals 

Seguiment de plans de prevenció de demarcació forestal Plans 11 

Aprovació de plans de prevenció de demarcació Plans 3 

Aprovació de plans locals de prevenció Plans 5 

Silvicultura preventiva Hectàrees 500 

Manteniment de camins forestals Kilòmetres 83 

Manteniment de punts d’aigua Depòsits 468 

Font: Fitxa pressupostària FP4 2015 del programa 221.10 de la Generalitat 



 

 

 

 

 

 

ANNEX VIII 

Relació dels grans incendis forestals a la Comunitat 
Valenciana. 2011-2016 
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Any Província Localitat ha cremades 
2011 València Benicolet 1.449 

2012 

Alacant La Torre de les Maçanes 706 

València 

Xelva 702 

Llocnou de Sant Jeroni 1.331 

Corts de Pallars 28.879 

Andilla 20.065 

Xulilla 3.703 

2013 València Aiora 607 

2014 - - - 

2015 Alacant Vall d'Ebo 1.715 

2016 

Alacant 
El Poble Nou de 
Benitatxell/Benitatxell 

689 

Castelló Artana 1.534 

València 
Carcaixent 2.211 

Xella 1.536 

Font: Elaboració pròpia amb dades facilitades pel MAGRAMA 

 



 

 

 

 

 

 

ANNEX IX  

Temps d’arribada: 

- Del primer mitjà terrestre 

- Del primer mitjà aeri 

- De la primera brigada helitransportada 
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Temps d’arribada dels mitjans per 
terra 

2011-2014 

Comunitat Valenciana Espanya 

Incendis 
Superfície forestal 

afectada 
Grandària 
mitjana de 

l’incendi (ha)

Incendis 
Superfície forestal 

afectada 
Grandària 
mitjana de 

l’incendi (ha) Nombre % ha % Nombre % ha % 

Sense dades 2 0,1% 1.331 2,1% 665,5 288 0,6% 1.377 0,3% 4,8 

Arribada=<15 minuts 460 26,5% 1.547 2,5% 3,4 17.290 33,5% 56.349 13,3% 3,2 

Arribada =<30’ i >15’ 779 44,8% 35.904 57,3% 46,1 16.981 32,9% 78.956 18,6% 4,6 

Arribada =<60’ i >30’ 396 22,8% 23.646 37,7% 59,7 10.792 20,9% 79.650 18,8% 7,4 

Arribada =<120’ i >60’ 79 4,5% 195 0,3% 2,5 3.710 7,2% 32.846 7,7% 8,8 

Arribada >120 minuts  19 1,1% 76 0,1% 4,0 1.323 2,6% 76.030 17,9% 57,5 

No intervenen 4 0,2% 1 0,0% 0,1 1.225 2,4% 99.339 23,4% 81,1 

Total 1.739 100,0% 62.700 100,0% 36,0 51.609 100,0% 424.547 100,0% 8,2 
 

Temps d’arribada dels mitjans aeris 

2011-2014 

Comunitat Valenciana Espanya 

Incendis Superfície forestal 
afectada 

Grandària 
mitjana de 

l’incendi (ha)

Incendis Superfície forestal 
afectada 

Grandària 
mitjana de 

l’incendi (ha) Nombre % ha % Nombre % ha % 
Sense dades 2 0,1% 1.331 2,1% 665,5 56 0,1% 1.377 0,3% 24,6 

Arribada=<15 minuts 86 4,9% 29.647 47,3% 344,7 2.140 4,1% 56.349 13,3% 26,3 

Arribada =<30’ i >15’ 257 14,8% 6.374 10,2% 24,8 4.306 8,3% 78.956 18,6% 18,3 

Arribada =<60’ i >30’ 273 15,7% 21.505 34,3% 78,8 3.077 6,0% 79.650 18,8% 25,9 

Arribada =<120’ i >60’ 78 4,5% 931 1,5% 11,9 1.198 2,3% 32.846 7,7% 27,4 

Arribada >120 minuts  47 2,7% 2.535 4,0% 53,9 1.258 2,4% 76.030 17,9% 60,4 

No intervenen 996 57,3% 377 0,6% 0,4 39.574 76,7% 99.338 23,4% 2,5 

Total 1.739 100,0% 62.700 100,0% 36,0 51.609 100,0% 424.547 100,0% 8,2 
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Temps d’arribada de les brigades 
helitransportades 

2011-2014 

Comunitat Valenciana Espanya 

Incendis Superfície forestal 
afectada 

Grandària 
mitjana de 

l’incendi (ha)

Incendis Superfície forestal 
afectada 

Grandària 
mitjana de 

l’incendi (ha) Nombre % ha % Nombre % Ha % 
Sense dades 5 0,3% 2.781 4,4% 556,3 87 0,2% 3.153 0,7% 36,2 

Arribada=<15 minuts 55 3,2% 29.572 47,2% 537,6 1.455 2,8% 42.157 9,9% 29,0 

Arribada =<30’ i >15’ 187 10,8% 5.293 8,4% 28,3 3.453 6,7% 65.392 15,4% 18,9 

Arribada =<60’ i >30’ 235 13,5% 2.052 3,3% 8,7 2.595 5,0% 46.929 11,1% 18,1 

Arribada =<120’ i >60’ 72 4,1% 20.613 32,9% 286,3 996 1,9% 64.081 15,1% 64,3 

Arribada >120 minuts  47 2,7% 1.885 3,0% 40,1 958 1,9% 63.408 14,9% 66,2 

No intervenen 1.138 65,4% 504 0,8% 0,4 42.065 81,5% 139.427 32,8% 3,3 

Total 1.739 100,0% 62.700 100,0% 36,0 51.609 100,0% 424.547 100,0% 8,2 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades publicades pel MAGRAMA 

 



 

 

 

 

 

 

ANNEX X 

Comandes de gestió amb TRAGSA. Exercici 2015  

- Comandes formalitzades i imports facturats per 
TRAGSA 

- Brigades d’emergència. Cost 

- Preus unitaris 

- Costos no justificats 

- Tarifes de personal de TRAGSA 

- Preus descompostos de les brigades i autobombes 
de TRAGSA 

Anàlisi comparativa entre el cost del lloguer de tot 
terrenys a TRAGSA o l’adquisició 
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Comandes formalitzades i imports facturats per TRAGSA. Exercici 2015 

Data de la proposta 
d’encàrrec 

Període de la 
encomanda 

Import 
encomanda. 

Euros (A) 

Percentatge 
s/total 

Import 
facturació. 
Euros (B) 

Diferència. 
Euros 
(A-B) 

Percentatge 
(A-B)/A 

04/12/2014 
20/04/2015 

1 de gener al 
30 d’abril 

6.452.832 38,3% 6.237.918 214.914 3,3% 

Prestació del servei sense 
encomanda 

Maig - - 1.621.395 -1.621.395 - 

20/04/2015 Juny 1.899.571 11,3% 1.899.524 47 0,0% 

22/04/2015 Juliol i agost 5.209.298 30,9% 5.165.157 44.140 0,8% 

Prestació del servei sense 
encomanda 

Setembre - - 2.596.470 -2.596.470 - 

Prestació del servei sense 
encomanda 

Octubre - - 2.066.894 -2.066.894 - 

26/10/2015 Novembre 1.646.207 9,8% 1.588.040 58.167 3,5% 

20/10/2015 Desembre 1.630.748 9,7% 1.619.478 11.269 0,7% 

Total encomanda 2015 16.838.656 100% 22.794.876 -5.956.222

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades 

Brigades d’emergència. Cost 

Els recursos de les brigades d'emergència es detallen en l'apartat 1.3.1 de 
la encomanda de gestió i inclouen els següents: 

-  Recursos operatius directes: 

-  Brigades d'emergència 

-  Autobombes d'emergència 

-  Recursos de coordinació operativa província d'Alacant: 

-  Tècnic de grau mitjà 

-  Cap de dotacions 

-  Recursos tècnics de coordinació i auxiliars: 

-  Titulats superiors 

-  Auxiliars administratius 

-  Conductors 

-  Estelladora 

-  Corretorns: personal per a cobrir baixes en les brigades com a 
conseqüència de permisos i llicències. 

-  Sistemes de localització 

-  Recursos de gestió, logística, selecció i formació: 

-  Personal de gestió de TRAGSA 

-  Equipament, eines i proveïments 
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-  Selecció i formació 

-  Gestió especial per a grans incendis 

-  Instal·lacions: 

-  Disponibilitat d'instal·lacions 

-  Neteja i manteniment d'instal·lacions 

L'import dels recursos operatius directes comptabilitzats en 2015 per a 
cada província per conceptes és el següent: 

Detall dels recursos operatius directes comptabilitzats el 2015. Euros: 

Província 
Brigades i 

autobombes 

Cap de dotacions 
operatiu doble amb 

vehicle i amb 
combustible 

Titulat 
mitjà i 
tècnic 

Substituts, 
corretorns i 
hores extra 

Vehicles i 
combustible 

Costos 
indirectes 

Total  

Alacant 4.079.719 432.717 91.353 766.101 35.435 169.591 5.574.917

Castelló 6.232.279 - 45.677 964.366 16.595 110.609 7.369.526

València 7.589.369 - 45.677 1.265.718 16.595 429.385 9.346.744

Total 17.901.367 432.717 182.706 2.996.186 68.626 709.586 22.291.187

Percentatge 80,3% 1,9% 0,8% 13,4% 0,3% 3,2% 100,0%
 

Font: Elaboració pròpia a partir de les factures de TRAGSA comptabilitzades en 2015 

Distribució dels tipus de recursos de TRAGSA 2015: 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les factures de TRAGSA comptabilitzades en 2015 

Com pot observar-se, el cost més significatiu correspon a les brigades i 
autobombes amb un 80,3% del total. A més a més, en concepte de 
substituts, corretorns i hores extres s'han facturat 13,4%, per tant el cost 
total de les brigades i autobombes representa el 93,7%. 

Brigades i 
autobombes

80,3%

Cap de dotacions 
operatiu doble amb 

vehicle i amb 
combustible

1,9%

Titulat mitjà
i tècnic
0,8%

Substituts, corretorns 
i hores extra

13,4%

Vehicles i 
combustible

0,3%

Costos indirectes
3,2%
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Els costos del cap de dotacions inclouen el cost de personal, el del vehicle, 
i el combustible. En el cas dels titulats mitjans i el tècnic d'Alacant, els 
vehicles i combustibles es desglossen en la facturació. 

Els costos indirectes constitueixen el 3,2% del total. Els costos indirectes 
facturats per TRAGSA corresponen als reconeixements mèdics, telèfon 
mòbil per a la localització, eliminació de residus, avituallament i 
maquinària en emergències, partida per justificar de lloguer, neteja i 
manteniment de locals i instal·lacions, adequació d'instal·lacions i 
jornada formativa de primers auxilis. 

Preus unitaris 

Unitat Descripció Preu 

Materials 

d 
Combustible de l’autobomba 
Cost diari del combustible d’autobomba 

32,31

d 
Combustible del tot terreny de la brigada 
Cost diari del combustible per al vehicle de la Brigada Rural d’Emergència 17,95

d Combustible del tot terreny personal TRAGSA 
Cost diari de combustible per al vehicle del personal tècnic 

17,95

d 
Combustible tot terreny del cap de dotacions operatiu Alacant 
Cost diari de combustible per al vehicle del cap de dotacions 

17,95

d Combustible del tot terreny tècnic operatiu. Alacant 
Cost diari del combustible per al vehicle del tècnic operatiu 

17,95

d 
Combustible del vehicle de transport estelladora 
Cost diari del combustible per al vehicle transport estelladora 

17,95

d 
Combustible tot terreny del personal tècnic de TRAGSA 
Cost diari de combustible per al vehicle del personal tècnic de TRAGSA 13,29

d Combustible del vehicle lleuger 8,98

Mes Telèfon mòbil per a la localització 14,36

Maquinària  

d 
Estelladora autopropulsada 
Cost diari estelladora autopropulsada 

11,66

d 
Vehicle TT per a brigada (dia natural). 
Cost diari del vehicle TT per al vehicle de la brigada 38,71

d 
Vehicle TT per al personal TRAGSA (dia natural). 
Cost diari del vehicle TT per al vehicle del personal tècnic 

38,71

d 
Vehicle TT per al cap de dotacions operatiu Alacant (dia natural). 
Cost diari del vehicle TT per al vehicle del cap de dotacions 38,71

d Vehicle lleuger 19,36

d 
Vehicle transport estelladora. 
Cost diari vehicle transport estelladora 57,59

Mà d’obra  

d 
Conductor d’autobomba major risc llarga duració. 
Cost diari conductor d’autobomba rural d’emergència de llarga duració en 
època de major risc 

95,64

d 
Conductor d’autobomba major risc llarga duració. 
Cost diari conductor d’autobomba rural d’emergència de llarga duració en 
època de major risc 

96,13

d 
Cap d’unitat major risc llarga duració. 
Cost diari cap Unitat de Brigada Rural d’Emergència de llarga duració en època 
de major risc 

100,96

d 
Cap d’unitat major risc curta duració. 
Cost diari cap Unitat de la Brigada Rural d’Emergència de curta duració en 
època de major risc 

101,66
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Unitat Descripció Preu 

d Cap de dotacions operatiu major risc llarga duració. 114,21

d Cap de dotacions operatiu menor risc curta duració. 107,25

d Cap de dotacions operatiu major risc curta duració. 115,25

d 
Subcap unitat major risc llarga duració. 
Cost diari del subcap de la Brigada Rural d’Emergència de llarga duració en 
època de major risc  

92,82

d 
Subcap unitat major risc curta duració. 
Cost diari del subcap de la Brigada Rural d’Emergència de curta duració en 
època de major risc 

93,14

d 
Corretorns major risc llarga duració. 
Cost diari corretorns de llarga duració en època de major risc 

103,88

d 
Corretorns major risc curta duració. 
Cost diari corretorns de curta duració en època de major risc 

105,49

h Hora extraordinària de conductor d’autobomba 14,14

h Hora extraordinària tipus B conductor autobomba 21,22

h Hora extraordinària del cap d’unitat 15,36

h Hora extraordinària tipus B cap d’unitat 23,04

h Hora extraordinària del cap de dotacions 17,85

h Hora extraordinària tipus B cap de dotacions 26,77

h Hora extraordinària del subcap 13,5

h Hora extraordinària tipus B subcap 20,24

h Hora extraordinària d’operador d’emissora 12,16

h Hora extraordinària tipus B d’operador d’emissora 18,24

h Hora extraordinària de brigadista 12,64

h Hora extraordinària tipus B brigadista 18,97

h Hora extraordinària de substitut de vacances 13,38

h Hora extraordinària tipus B substitut de vacances 20,06

d 
Titulat superior amb guàrdies. 
Cost diari d’enginyer tècnic de 3 a 5 anys d’experiència, en treballs de 
consultoria i assistència i serveis, inclosos els mitjans auxiliars corresponents 

236,13

d 
Capatàs de menys de cinc anys d’experiència -cap de dotacions. 
Cost diari del capatàs coordinador 

189,84

d 
Peó especialitzat règim general. 
Cost diari del peó especialitzat règim general 140,88

d Auxiliar administratiu. 
Cost diari d’auxiliar administratiu 

127,04

d 
Titulat superior o màster de 3 a 5 anys d’experiència. 
Cost diari de titulat superior o màster de 3 a 5 anys d’experiència 

241,92

d Titulat mitjà o grau de 3 a 5 anys d’experiència. 
Cost diari de titulat mitjà o grau de 3 a 5 anys d’experiència 

197,84

d Operador d’emissora major risc curta duració 79,55

d Auxiliar administratiu amb especial dedicació. 
Cost diari d’auxiliar administratiu amb major dedicació 

153,06

d 
Brigadista major risc llarga duració. 
Cost diari de brigadista de Brigada Rural d’Emergència de llarga duració en 
època de major risc 

89,07

d 
Brigadista major risc curta duració. 
Cost diari de brigadista de la Brigada Rural d’Emergència de curta duració en 
època de major risc 

89,24

d Substitut de vacances menor risc curta duració 84,59

d Substitut de vacances major risc curta duració 92,58

d Substitut de vacances major risc llarga duració 92,26
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Unitat Descripció Preu 

Altres 
 Ajust arredoniment -0,01

u 
Reconeixement mèdic obligatori 
Reconeixement mèdic obligatori efectuat als treballadors al començament de 
l’obra o transcorregut un any des del reconeixement inicial 

56,68

* d: dies 
 h: hores 
 u: unitats 

Font: Encomanda de gestió amb TRAGSA per al període del 1 de juliol de 2015 al 31 d’agost de 2015 

Costos no justificats 

En aquest apartat analitzem en detall l’import establit a tant alçat. 

Els recursos operatius directes per tipus de recurs i província determinats 
a tant alçat es mostren en la taula següent: 

Costos no justificats de recursos operatius directes per províncies. Euros: 

Província 

Costos no justificats de recursos operatius directes per províncies 

Brigades i 
autobombes 

Cap de 
dotacions 

operatiu doble 
amb vehicle  i 

amb 
combustible 

Titulat 
mitjà i 
tècnic 

Substituts, 
corretorns i 
hores extra

Vehicles i  
combustible 

Costos 
indirectes 

Total 

Alacant 426.593 91.785 91.353 76.629 35.435 134.415 856.211

Castelló 419.337 - 45.677 71.790 16.595 43.467 596.866

València 804.894 - 45.677 137.060 16.595 295.351 1.299.576

Total no justificat 1.650.823 91.785 182.706 285.479 68.626 473.233 2.752.653

Percentatge 60,0% 3,3% 6,6% 10,4% 2,5% 17,2% 100,0%

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades 
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Distribució dels costos no justificats de recursos operatius directes: 

Costos no justificats de recursos operatius directes per províncies: 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades 

Percentatge dels costos no justificats de recursos operatius directes sobre 
la facturació. Euros: 

Facturació 
Brigades i 

autobombes 

Cap de dotacions 
operatiu doble 

amb vehicle  i amb 
combustible 

Titulat 
mitjà i 
tècnic 

Substituts, 
corretorns i 
hores extra 

Vehicles i  
combustible 

Costos 
indirectes 

Total 

Cost no justificat 1.650.823 91.785 182.706 285.479 68.626 473.233 2.752.653

Facturat 17.901.367 432.717 182.706 2.996.186 68.626 709.586 22.291.187

Percentatge 9,2% 21,2% 100,0% 9,5% 100,0% 66,7% 12,3%
 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades 

En les brigades i autobombes, els substituts i corretorns se situen en el 
9,2% i 9,5%, respectivament, segons el càlcul que hem comprovat de les 
tarifes de personal que les compon. Els costos no justificats representen 
el 100% de la facturació dels titulats mitjans i tècnic, i dels vehicles i el 
combustible. 
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Percentatge de recursos operatius directes no justificats: 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades 

El 79,6% de l’import facturat en coordinació no es troba justificat. L’únic 
import que hem pogut verificar són les tarifes dels conductors amb el 
conveni col·lectiu de TRAGSA. La resta de preus s’estableix a tant alçat i 
no es justifiquen per a pagar-los. 

Imports en concepte de coordinació no justificats. Euros: 

Coordinació 
No 

justificat 
Total Percentatge 

Enginyer superior de 3 a 5 anys d’experiència 55.855 55.855 100,0% 

Tècnic coordinador de pràctiques i ensinistrament 94.550 94.550 100,0% 

Auxiliar administratiu suport pràctiques 35.338 35.338 100,0% 

Tècnic de planificació i seguiment 94.550 94.550 100,0% 

Titulat superior amb guàrdies 54.519 54.519 100,0% 

Llicenciat ciències de la informació 31.925 31.925 100,0% 

Conductor per a tècnics de guàrdia (major i menor risc) 8.039 110.698 7,3% 

Costos indirectes (telèfon mòbil per a la localització) 821 821 100,0% 

Vehicles i combustible 25.433 25.433 100,0% 

Total 401.029 503.689 79,6% 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades 
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Percentatge de facturació 2015 en concepte de coordinació no justificada: 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades 

Tarifes de personal de TRAGSA 

Les comandes estableixen diferents tarifes per al personal que compon les 
brigades de llarga i curta duració perquè el conveni col·lectiu estableix 
salaris distints per al personal indefinit i per a l’eventual. A més, el 
conveni estableix un complement salarial per a l’època de major risc i, per 
tant, s’apliquen tarifes distintes entre les èpoques de major i menor risc.  

Aquesta Sindicatura ha calculat per a les quatre tarifes de personal l’efecte 
de la verificació amb el conveni i del coeficient del 10,6% exposat 
anteriorment. El resultat es mostra en les taules següents: 
  

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

7,3%

100,0% 100,0%

79,6%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

92,7%

0,0% 0,0%

20,4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Cost no justificat Cost justificat



Auditoria operativa dels serveis d’extinció d’incendis forestals. Àmbit provincial i autonòmic. 
Exercicis 2011-2015 

163 

Comparança de les tarifes de l’encomanda 2015 i tarifes recalculades per 
la Sindicatura de l’època de major risc. Euros: 

Lloc 

Major risc 

Llarga duració Curta duració 

Tarifes 
encomanda (A) 

Tarifes 
SC (B) 

Variació 
((B-A)/B) 

Tarifes 
encomanda (A) 

Tarifes 
SC (B) 

Variació 
((B-A)/B) 

Cap de dotacions operatiu 114 100 -14,6% 115 104 -11,1% 

Cap d’unitat 101 88 -14,7% 102 91 -11,1% 

Subcap d’unitat 93 81 -14,8% 93 84 -11,2% 

Brigadista 89 78 -14,9% 89 80 -11,2% 

Conductor d’autobomba 96 83 -14,8% 96 86 -11,1% 

Substitut de vacances 92 80 -14,8% 93 83 -11,2% 

Corretorns 104 89 -16,9% 105 95 -11,1% 

Font: Elaboració pròpia amb els preus unitaris de l’encomanda de gestió de juliol-agost de 2015 i el V i VI convenis 
col·lectius de personal de l’empresa TRAGSA publicats per Resolució de la Direcció General de Trabajo de 24 d’abril 
de 2009 i 26 de gener de 2015, respectivament. 

Comparança de les tarifes de l’encomanda 2015 i tarifes recalculades per 
la Sindicatura de l’època de menor risc. Euros: 

Lloc 

Menor risc 

Llarga duració Curta duració 

Tarifes 
encomanda (A) 

Tarifes 
SC (B) 

Variació 
((B-A)/B) 

Tarifes 
encomanda (A) 

Tarifes 
SC (B) 

Variació 
((B-A)/B) 

Cap de dotacions operatiu 107 93 -14,2% 107 97 -10,4% 

Cap d’unitat 93 82 -14,2% 94 85 -10,3% 

Subcap d’unitat 85 74 -14,3% 85 77 -10,3% 

Brigadista 81 71 -14,4% 81 74 -10,3% 

Conductor d’autobomba 88 77 -14,3% 88 80 -10,3% 

Substitut de vacances 85 74 -14,3% 85 77 -10,3% 

Corretorns 96 84 -13,9% 97 88 -10,3% 

Font: Elaboració pròpia amb els preus unitaris de l’encomanda de gestió de juliol-agost de 2015 i el V i VI convenis 
col·lectius de personal de l’empresa TRAGSA publicats per Resolució de la Direcció General de Trabajo de 24 
d’abril de 2009 i 26 de gener de 2015, respectivament. 

Considerem que aquest sistema de tarifes es podria simplificar calculant 
una única tarifa per a les brigades de llarga durada tenint en compte el seu 
salari anual. 
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Preus descompostos de les brigades i autobombes de TRAGSA 

Les brigades estan compostes pel cap d'unitat, el subcap i tres brigadistes. 
Com que treballen dos dies consecutius i en descansen dos, en la columna 
“Quantitat” s'inclou el doble. Així mateix, s'inclou el 0,2 de “Capatàs, 
vehicle i combustible” i el 0,1 d'“Administratiu” segons el que estableix 
l’encomanda. A la suma d'aquests costos se li aplica el 3,5% en concepte 
de mitjans auxiliars. A tots els costos anteriors se li aplica el 4% en 
concepte de despeses generals. 

El preu diari d'una brigada està format pels components següents: 

Detall de preus descompostos d'una brigada de 10 components en època 
de major risc i curta durada: 
 

Quantitat 
Unitat 

(A) 
Components brigada Verificació 

Preu unitari 
(B) 

Preu total 
(A*B) 

Percentatge 
s/total 

2 d 
Cap d’unitat major risc curta 
duració 

Cost verificat a partir del 
conveni col·lectiu aplicable 

101,7 203,3 18,2% 

2 d Subcap d’unitat major risc 
curta duració 

Cost verificat a partir del 
conveni col·lectiu aplicable 

93,1 186,3 16,6% 

6 d 
Brigadista major risc curta 
duració 

Cost verificat a partir del 
conveni col·lectiu aplicable 

89,2 535,4 47,8% 

1 d 
Vehicle TT per a brigada (dia 
natural) No verificat: cost a tant alçat 38,7 38,7 3,5% 

1 d 
Combustible tot terreny 
brigada 

No verificat: cost a tant alçat
18,0 18,0 1,6% 

0,2 d 
Capatàs de menys de 5 anys 
d’experiència-cap de 
dotacions 

No verificat: cost a tant alçat
189,8 38,0 3,4% 

0,2 d 
Vehicle TT per a personal 
TRAGSA (dia natural) 

No verificat: cost a tant alçat
38,7 7,7 0,7% 

0,2 d Combustible tot terreny 
personal TRAGSA 

No verificat: cost a tant alçat 18,0 3,6 0,3% 

0,1 d Auxiliar administratiu No verificat: cost a tant alçat 127,0 8,6 0,8% 

3,5 % Mitjans auxiliars - 1.039,6 36,4 3,3% 

4,0 % Despeses generals - 1.076,0 43,0 3,8% 

Total 1.119,07 100,0% 

Font: Encomanda de gestió amb TRAGSA per al període del primer de juliol de 2015 a 31 d’agost de 2015 

Com es pot observar en el quadre anterior, el 82,7% dels costos 
corresponen a les despeses de personal de la brigada i el 17,3% restant a 
despeses d'estructura i generals. Cal destacar que el 17,3% no s'ha pogut 
verificar que correspon als costos efectius de TRAGSA. 

En el cas de l'autobomba es facturen dos conductors, el combustible de 
l'autobomba, el percentatge corresponent de capatàs, el seu vehicle i 
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combustible, i el d'auxiliar administratiu, i als quals se'ls afegeix el 3,5% 
de mitjans auxiliars i el 4% de despeses generals. 

Autobomba en època de major risc i llarga durada: 

Quantitat 
Unitat 

(A) 
Components autobomba Verificació 

Preu unitari 
(B) 

Preu total 
(A*B) 

Percentatge 
s/total 

2 d Conductor de autobomba major 
risc curta duració 

Cost verificat a partir del conveni 
col·lectiu aplicable  

96,1 192,3 75,6% 

1 d Combustible autobomba No verificat: Cost a tant alçat  32,3 32,3 12,7% 

0,04 d 
Capatàs de menys de 5 anys 
d’experiència-cap de dotacions No verificat: Cost a tant alçat 189,8 7,6 3,0% 

0,04 d Vehicle TT per a personal 
TRAGSA (dia natural) 

No verificat: Cost a tant alçat 38,7 1,5 0,6% 

0,04 d 
Combustible tot terreny personal 
TRAGSA 

No verificat: Cost a tant alçat 18,0 0,7 0,3% 

0,01 d Auxiliar administratiu No verificat: Cost a tant alçat  127,0 1,8 0,7% 

3,5 % Mitjans auxiliars - 236,2 8,3 3,3% 

4,0 % Despeses generals - 244,5 9,8 3,8% 

Total 
 

254,25 100,0% 

Font: Encomanda de gestió amb TRAGSA per al període del primer de juliol de 2015 a 31 d’agost de 2015 

A continuació detallem les despeses generals incloses en la facturació: 

- Un administratiu per cada cent empleats el cost horari del qual és de 
127 euros diaris + 3,5% en concepte de mitjans auxiliars. 

- Un cap de dotacions per cada cinquanta components de brigades i 
autobombes, el cost del qual amb vehicle i combustible és de 246,5 
euros diaris més un 3,5% en concepte de mitjans auxiliars. 

- Tres enginyers tècnics provincials, el cost diari per cada un és de 
205,75 euros. 

- El personal de coordinació ha sigut de 503.689 euros segons el detall 
del quadre "Imports en concepte de coordinació no justificats". 

- Altres costos indirectes: reconeixement mèdic, jornades formatives, 
telèfon, lloguer i neteja de locals, vehicles i combustible per import 
de 410.115 euros. 
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Anàlisi comparativa entre el cost del lloguer de tot terrenys a 
TRAGSA o l'adquisició 

Facturació TRAGSA 2015 

Província 
Vehicle TT 
personal 

tècnic/operatiu 

Vehicle 
brigades 

Vehicle cap 
de dotacions 

operatiu 

Vehicle 
corretorns 

doble 

Vehicle 
lleuger 

Total 

Alacant 28.222 14.722 58.749 49.037 - 150.730

Castelló 13.527 19.763 - 45.947 - 79.237

València 27.055 58.623 - 87.706 6.764 180.148

Total 68.804 93.108 58.749 182.690 6.764 410.115

Font: Elaboració pròpia amb les dades de las factures i les comandes de gestió de TRAGSA de 2015 

Hem efectuat una estimació de l'estalvi potencial en els tot terrenys 
llogats a TRAGSA respecte a adquirir-los en propietat. 

Amb la informació facilitada, hem calculat el cost anual unitari, dividint 
el preu unitari entre deu anys que és la seua vida útil teòrica. A aquest 
cost se li hauria d'afegir l'assegurança i el manteniment del vehicle perquè 
fos comparable amb el cost de lloguer d'un vehicle similar. El cost de 
l'assegurança segons ens ha informat el personal de l'AVSRE puja a 225 
euros anuals. Pel que fa al manteniment, no en disposem de dades. 

En l’encomanda de gestió de TRAGSA, s'inclou el cost del lloguer diari d'un 
tot terreny per al transport de personal. 

En la taula següent comparem el cost mitjà d'adquisició anual amb el cost 
de lloguer anual d'aquests vehicles. 

Comparativa cost de compra amb cost de lloguer. En euros: 
 

Vehicle 

Cost 
diari 

Cost anual 
Cost mitjà anual 

adquisició + 
assegurança 

Estalvi 
anual 

Percentatge 
sobre cost 
de compra 

A B=A*365 C=2.938+225 B-C 

TRAGSA - Vehicle TT transport de personal 40,26 14.695 3.163 11.532 365% 

Font: Elaboració pròpia amb les dades facilitades 

En aquest càlcul podem observar que resulta més econòmic comprar els 
vehicles tot terreny que llogar-los. 

En l’any 2015, TRAGSA ha facturat 410.115 euros en concepte de lloguer de 
vehicles a l’AVSRE. En aquest import s’inclouen 127.553 euros 
corresponents al lloguer de vehicles tot terreny durant tot l’any.  

En el quadre següent hem calculat el nombre de vehicles tot terreny 
llogats durant tot l’any.  
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Càlcul del nombre de cotxes llogats durant un any complet. Euros: 

 Càlcul nombre de 
cotxes llogats  

Facturació 2015 per vehicles 127.553 

Cost anual lloguer 14.695 

Vehicles tot terreny llogats tot l’any 9 

Font: Elaboració pròpia amb les dades de facturació de TRAGSA i de càlculs anteriors 

A continuació, calculem el cost d’aquests vehicles en el cas que hagueren 
sigut adquirits per l’AVSRE. 

Càlcul del cost anual si los vehicles llogats s’hagueren adquirit en 
propietat. Euros: 

 Càlcul cost 
adquisició 

Vehicles llogats durant l’any complet 9 

Cost adquisició/vida útil  2.938 

Cost assegurança 225 

Cost anual total 47.445 

Font: Elaboració pròpia amb les dades facilitades 

L’adquisició per part de l’AVSRE dels vehicles llogats en 2015 a TRAGSA 
implicaria un estalvi de 80.108 euros, al qual caldria descomptar el 
manteniment dels nou vehicles dels quals no disposem de les dades. 

Càlcul de l’estalvi anual si els vehicles llogats s’hagueren adquirit en 
propietat. Euros: 

Concepte Euros 

Facturació 2015 per vehicles 127.553 

Cost anual total 47.445 

Estalvi anual 80.108 

Font: Elaboració pròpia amb les dades facilitades 

 



 

 

 

 

 

 

ANNEX XI 

Brigades de la Diputació Provincial de València. 
Actuacions encomanades 
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Actuacions encomanades 2015 

Per assolir els objectius operatius s'implanta un pla d'accions de les 
brigades forestals consistents en: 

- La vigilància, el patrullatge i altres mesures dissuasives que 
exerceixen els brigadistes per la seua permanència diària a la 
muntanya. 

- Neteja i manteniment de faixes auxiliars, vorals, camins, tallafocs, 
etc. per mitjà de les tasques silvícoles preventives diàries. 

- Creació de pistes/entrades per als accessos a la muntanya emprats 
en la lluita contra l'incendi forestal. 

- Eliminació de residus vegetals generats en aquestes tasques 
preventives, mitjançant la trituració de les restes amb maquinària 
adequada. 

- Poda, desbrossament selectiu de varietats autòctones. 

- Neteja i control de la vegetació invasiva en llits i barrancs.  

- Modificar la morfologia de les riberes. 

- Intervenció en incendis segons les pautes marcades pel centre de 
coordinació d'emergències. 

- Col·laboració en la rematada del perímetre després del foc i retens 
postincendis. 

- Intervencions en sinistres i emergències: gotes fredes, pluges 
torrencials i inundacions. 

- Assistència i ajuda als municipis afectats per catàstrofes. 

 



 

 

 

 

 

 

ANNEX XII 

Flota d’autobombes i tot terrenys de l’Agència 
Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències 
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L’AVSRE proporciona les autobombes forestals i els vehicles tot terreny al 
personal de les brigades d'emergència de TRAGSA. Les brigades es 
traslladen fins al lloc de l'incendi forestal en els vehicles tot terreny 
mentre que en les autobombes només es desplaça el conductor. 

En el quadre següent mostrem el nombre de vehicles de l’AVSRE i el 
nombre de brigades i conductors d’autobombes que estan contractades 
durant tot l'any. Es pot observar que totes les brigades anuals disposen 
d'una autobomba i el corresponent conductor. Així mateix, hi ha prou tot 
terrenys per al desplaçament de les brigades. 

Resum vehicles de l’AVSRE i brigades anuals 

AVSRE Província Nombre de 
vehicles 

TRAGSA 

Nombre de 
brigades 
anuals  

Conductors 
autobombes 

anuals 

Autobombes forestals 

Alacant 11 8 8 

Castelló 14 13 13 

València 21 13 13 

Total autobombes forestals 46 34 34 

Vehicles tot terreny 

Alacant 14 8 n/a 

Castelló 17 13 n/a 

València 19 13 n/a 

Total tot terrenys 50 34 n/a 

Total vehicles 96 
 

Font: Elaboració pròpia amb la informació de vehicles facilitada i l’encomanda de gestió amb TRAGSA  

En l’època de major risc d’incendis, l’AVSRE contracta brigades i 
conductors de reforç a TRAGSA. Juliol i agost són els mesos amb un major 
nombre de brigades. Tot seguit mostrem el total de brigades que es troben 
operatives en juliol i agost comparat amb el nombre de vehicles: 
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Resum vehicles de l’AVSRE i brigades juliol i agost 

AVSRE Província 
Nombre 

de 
vehicles 

TRAGSA 
Nombre de 

brigades 
sense 

vehicle 

Autobombes 
sense 

conductors en 
època de major 

risc 

Nombre de 
brigades en 

època de 
major risc 

Conductors 
autobombes en 
època de major 

risc 

Autobombes 
forestals 

Alacant 11 11 9 0 2 

Castelló 14 17 14 3 0 

València 21 25 16 4 5 

Total autobombes forestals 46 53 39 7 7 

Vehicles tot terreny 

Alacant 14 11 n/a -3 n/a 

Castelló 17 17 n/a 0 n/a 

València 19 25 n/a 6 n/a 

Total tot terrenys 50 53 n/a 3 n/a 

Total vehicles 96 
 

Font: Elaboració pròpia amb la informació de vehicles facilitada i l’encomanda de gestió amb TRAGSA  

En època de major risc, no totes les brigades disposen d’autobombes per a 
atacar el foc, ja que realitzen un altre tipus de tasques d’extinció. Les 
brigades de reforç es desplacen fins a l’incendi forestal en vehicles llogats 
a TRAGSA. 

Segons les dades facilitades, l’AVSRE disposa de set autobombes per a les 
quals no contracta conductor, dues a la província d’Alacant i cinc a la de 
València. Aquestes autobombes són vehicles de substitució. 

 



 

 

 

 

 

 

ANNEX XIII 

Helicòpters i brigades helitransportades contractats per 
l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les 
Emergències 
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L’anualitat teòrica corresponent als helicòpters d’extinció d’incendis 
forestals és de: 

Càlcul de la despesa anual teòrica pel servei d’helicòpters d’extinció 
d’incendis forestals 

Anualitat Unitats 
Període de 

disponibilitat 

Dies de 
disponibilitat 

anual 

Preu per dia 
de 

disponibilitat 
(euros) 

Total 
(euros) 

Helicòpter biturbina mitjà de dotze places 
amb una bossa d’aigua de 1.300 l 3 

1 de gener a 31 
de desembre 365 2.410 2.638.950 

Helicòpter biturbina mitjà de dotze places 
amb una bossa d’aigua de 1.300 l  

3 
16 de juny a 15 
d’octubre 

122 4.130 1.511.580 

Helicòpter biturbina pesat d’alta capacitat amb 
una bossa d’aigua de 5000 l de descàrrega  1 

1 de maig a 30 
de setembre 153 9.125 1.396.125 

Total     5.546.655 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades 

El preu de licitació coincideix amb el preu d'adjudicació en els tres tipus 
d'helicòpters contractats. 

L’AVSRE contracta tres brigades de sis components amb disponibilitat 
anual i tres brigades de set components i un responsable tècnic durant 245 
dies a l'any. Així mateix s'inclouen en el plec sis tot terrenys anuals. 

El cost anual teòric de les brigades helitransportades es mostra en el 
quadre següent: 

Càlcul de la despesa anual teòrica pel servei de brigades 
helitransportades d'extinció d'incendis forestals 
 

Anualitat Unitats Període de disponibilitat 
Dies de 

disponibilitat 
anual 

Preu per dia 
de 

disponibilitat 
(euros) 

Total 
(euros) 

Brigades helitransportades de 
sis components diaris 3 1 de gener a 31 de desembre  365 1.309 1.433.355

Brigades helitransportades de 
set components diaris 

3 16 de març a 16 de novembre  245 1.636 1.202.460

Lloguer tot terreny Igual a les brigades Igual a les brigades  1.830* 52 94.520

Total    2.730.335 

*  Els dies de disponibilitat del lloguer tot terreny coincideixen amb els dies totals de disponibilitat de brigades; 
1.830=3x365+3x245. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades 
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En l’adjudicació, el preu de les brigades es redueix un 17,4%. En el quadre 
següent es mostren els preus de licitació i d’adjudicació: 

Comparança dels preus de licitació i adjudicació de les brigades 
helitransportades 

Concepte 

Brigades 
helitransportades de 

sis components 
diaris 

Brigades 
helitransportades de 

set components 
diaris 

Lloguer tot 
terreny 

Preu per dia de licitació (euros)  1.584 1.980 63 

Preu per dia de facturació (euros)  1.309 1.636 52 

Reducció del preu respecte a la facturació 17,4% 17,4% 17,4% 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades facilitades 

 



 

 

 

 

 

 

ANNEX XIV 

Licitacions analitzades dels helicòpters i brigades 
helitransportades  
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Licitacions analitzades 

Concepte Comunitat Valenciana 
Consorci Provincial de 

Bombers d‘Alacant (2014)* 
Consorci Provincial de Bombers 

d‘Alacant (2015)* 
Andalusia Aragó 

Organisme Conselleria de Governació i Justícia 

Consorci Provincial per al 
Servei de Prevenció i Extinció 
d’Incendis i Salvament 
d’Alacant 

Consorci Provincial per al Servei 
de Prevenció i Extinció 
d’Incendis i Salvament 
d’Alacant 

Conselleria de Medi Ambient i 
Ordenació del Territori 

Departament de 
Desenvolupament Rural i 
Sostenibilitat 

Objecte del contracte 

Contractació d’helicòpters i brigades de 
primer atac, destinats a la lluita contra 
incendis forestals, així com dos 
helicòpters d’urgències sanitàries, un 
helicòpter per a coordinació i 
emergències i un helicòpter policial 

Servei d’helicòpter per a 
rescats, salvaments i suport en 
la lluita contra incendis, en 
l’àmbit de la província 
d’Alacant 

Servei d’helicòpter per a rescats, 
salvaments i suport en la lluita 
contra incendis, en l’àmbit de la 
província d’Alacant 

Prestació dels serveis necessaris 
per a la lluita contra incendis 
forestals amb mitjans aeris en 
les campanyes INFOCA 2015 a 
2018 

Serveis aeris per a 
l’extinció de incendis 
forestals 

Data de formalització 28/02/2013 09/04/2014 15/04/2015 24/04/2014 04/03/2016 

Adjudicatari 
UTE Inaer Helicópteros SAU i Foresma, 
SA 

Rotorsun, SL Inaer Helicópteros, SAU 
UTE Inaer–FAASA 
Inaer Helicópteros, SAU 
FAASA Aviación SA 

Rotorsun, SL 

Termini d’execució 01/03/2013 a 30/11/2015 09/04/2014 a 10/10/2014 15/04/2015 a 04/01/2016 24/04/2014 a 25/04/2018 04/03/2016 a 31/12/2018 

Duració del contracte (mesos) 33,5 6,1 8,8 48,7 34,4 

Pròrrogues del contracte 
1ª pròrroga: 1-12-2015 a 28-02-2014 
2ª pròrroga: 1-03-2017 a 31-10-2017 

Pròrroga posterior fins el 
12/04/2015 

Pròrroga posterior fins al 
23/09/2016 - - 

 

Concepte Castella - Lleó Galícia Múrcia Estat (MAGRAMA) 

Organisme Conselleria de Foment i Medi Ambient Conselleria del Medi Rural 
Direcció General de Seguretat 
Ciutadana i Emergències 

Junta de Contractació del Ministeri 
d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient 
i Mesa de Contractació dels Serveis 
Comuns, de la Secretaria General 
d’Agricultura i Alimentació i de la 
Secretaria General de Pesca 

Objecte del contracte 

Servei de cinc helicòpters biturbina, set 
helicòpters monoturbina semimitjans i 
quatre helicòpters monoturbina 
lleugers de transport i extinció 
d’incendis forestals 

Servei integral d’helicòpters i brigades 
helitransportats destinats a la prevenció i 
defensa contra els incendis forestals durant 
els anys 2016, 2017 i 2018 

Serveis de mitjans aeris i d’una 
brigada helitransportada per al Pla 
Infomur i altres actuacions 
d’emergència i protecció civil. 

Servei amb 19 helicòpters, mitjans de 
transport de brigades i llançament d’aigua 
per a la lluita contra incendis forestals. 

Data de formalització 18/05/2016 16/06/2016 29/02/2016 16/11/2016 

Adjudicatari FAASA Aviación SA UTE Inaer Galicia, SL - Inaer Helicópteros, 
SAU - Consultoría Natutecnia, SL 

Rotorsun, SL, Dipsa SAU UTE Hispánica de Aviación, SA 

Termini d’execució 48 mesos 36 mesos 01/03/2016 a 28/02/2018 24 mesos 

Duració del contracte (mesos) 48,0 36,0 24,3 24,0 

Pròrrogues del contracte - - - - 

* Informació facilitada pel Consorci Provincial de Bombers d’Alacant 

Font: Informació obtinguda del perfil de contractant i diaris oficials de les respectives comunitats autònomes 



 

 

 

 

 

 

ANNEX XV 

Dades més significatives de les brigades 
helitransportades. Comunitat Valenciana,  
Regió de Múrcia i Galícia 
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Dades més significatives de les brigades helitransportades 

Concepte Comunitat Valenciana Comunitat Valenciana Múrcia Galícia 

Adjudicatari 
UTE Inaer Helicópteros 
SAU i Foresma, SA 

UTE Inaer Helicópteros SAU i Foresma, SA Rotorsun, SL, Dipsa SAU UTE 
UTE Inaer Galicia, SL - Inaer 
Helicópteros, SAU - 
Consultoría Natutecnia, SL 

Tipus 
Brigades 
helitransportades de sis 
components diaris 

Brigades helitransportades de set 
components diaris (inclòs el responsable i 
l’emissor-conductor) i un responsable tècnic 
no subjecte a torn diari (16 de març al 30 de 
novembre) 

Brigades helitransportades de 
vuit components des de l’1 de 
maig al 30 de setembre; i de sis 
components la resta dels mesos. 

Brigades helitransportades 
d’onze components diaris  

Unitats 3 3 1 3 

Disponibilitat (dies) 365 245 365 184 

Horari 10 hores/dia  10 hores/dia 8 hores/dia N/d  

Preu diari (euros) 1.309 1.636 1.316 1.560 

Cost anual (euros per unitat) 
=disponibilitat (dies) x preu diari 477.818 400.908 360.386 287.040 

Font: Informació obtinguda del perfil de contractant i diaris oficials (plec de prescripcions tècniques o resolucions d’adjudicació, si calia) 
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TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 

Prèviament al tràmit d’al·legacions i d’acord amb el que preveu la secció 
3200 del Manual de fiscalització d’aquesta Sindicatura, l’esborrany previ 
de l’Informe va ser tramés el 2 de novembre de 2017 als distints 
organismes relacionats amb aquesta auditoria operativa. En l’esborrany 
de l’Informe es van recollir, quan era el cas, les observacions i es van 
efectuar les modificacions que aquesta Sindicatura va considerar 
oportunes, derivades de la fase a què abans hem fet referència. 

Posteriorment, en compliment de l’acordat pel Ple de les Corts 
Valencianes en la reunió del dia 22 de desembre de 1986, així com de 
l’Acord del Consell d’aquesta Sindicatura de Comptes pel qual va tenir 
coneixement de l’esborrany d’Informe, aquest va ser remés el 29 de gener 
de 2018 a la consellera d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i 
Desenvolupament Rural, al director general de l’Agència Valenciana de 
Seguretat i Resposta a les Emergències i als presidents de les tres 
diputacions provincials de la Comunitat Valenciana, perquè formularen 
les al·legacions que estimaren convenients, finalitzant el termini per a 
això el 12 de febrer de 2018. 

Dins del termini concedit, ha formulat les al·legacions que ha considerat 
pertinents l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències. 

En relació amb el contingut de les al·legacions i el seu tractament, cal 
assenyalar el següent: 

1) Totes han sigut analitzades detingudament 

2) Les al·legacions admeses s’han incorporat al contingut de l’Informe. 

En els annexos XVI i XVII s’incorporen el text de les al·legacions 
formulades i l’informe justificat que s’hi ha emés, que ha servit a aquesta 
Sindicatura per a estimar-les o desestimar-les.  
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APROVACIÓ DE L’INFORME 

D’acord amb els articles 19.j) de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, 
d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes i 60.2.e del seu Reglament i, en 
compliment dels programes anuals d’actuació de 2016 i 2017 d’aquesta 
Institució, el Consell de la Sindicatura de Comptes, en la reunió del dia 26 
de febrer de 2018, va aprovar aquest Informe d’auditoria operativa. 

València, 26 de febrer de 2018 
EL SÍNDIC MAJOR 

  Vicent Cucarella Tormo 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

ANNEX XVI 

Al·legacions presentades  
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Atenent a allò que s'ha indicat en el seu escrit de 29 de gener de 2018, s'adjunta 
informe d'al·legacions a l'esborrany  de “Auditoria operativa dels serveis d'extinció d'incendis 
forestals. Àmbit provincial i autonòmic. Exercicis 2011-2015”. 

L'Eliana, en la data reflectida en la firma electrònica 
EL DIRECTOR DE L’AGÈNCIA VALENCIANA DE  

SEGURETAT I RESPOSTA A LES EMERGÈNCIES

Document firmat electrònicament 

SINDICATURA DE COMPTES DE LA COMUNITAT VALENCIANA

CSV:EELDGPAY-HDR4RC59-JK7XKUMP URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=EELDGPAY-HDR4RC59-JK7XKUMP

Firmado por Jose Maria Ángel Batalla el
09/02/2018 09:28:28
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ALEGACIONES DE LA AGENCIA VALENCIANA DE SEGURIDAD Y 
RESPUESTA A LAS EMERGENCIAS QUE SE FORMULAN AL 

BORRADOR DEL INFORME "AUDITORÍA OPERATIVA DE LOS 
SERVICIOS DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES. ÁMBITO 

PROVINCIAL Y AUTONÓMICO. EJERCICIOS 2011-2015" 
 
 

 
1. PRIMERA ALEGACIÓN 

 
Apartado 1, del borrador del informe, página 5. 
Apéndice 3, del borrador del informe, página 43. 
 
Sobre los 685,7 millones gastados por los Servicios de Prevención de Incendios y 

Salvamento (SPEIS), se considera oportuno indicar aclarar que, en parte, han sido financiados 
por la Generalitat Valenciana y ya han sido contemplados en los costes directos de extinción. 
En concreto los 110 millones de aportación para gastos de funcionamiento, más las 
aportaciones derivadas de los convenios de Colaboración para las encomiendas forestales a 
los Consorcios. 

 
2. SEGUNDA ALEGACIÓN 

 
Apartado 1, del borrador del informe, página 5. 
Apartado 3, del borrador del informe, página 19 
Apéndice 5, del borrador del informe, páginas 91 y 92. 
Anexo X, del borrador del informe, páginas 155 a 161 
 
En relación con los 3,2 millones facturados por TRAGSA considerados como pagos 

no justificados, basados en precios considerados a tanto alzado, a continuación se efectúan 
unas observaciones y consideraciones. 

 
Se manifiesta la disconformidad con su consideración como “pagos no justificados”, dado 

que los precios en que se basan esos pagos son tarifas de TRAGSA o precios concertados o 
de usuario que no se habrán podido verificar. 

 
En general en el informe se ha considerado como pago no justificados los derivados del 

pago de alquiler de vehículos y el combustible. Estos precios fueron concertados en los 
primeros encargos a TRAGSA en la década de los 90 y solamente ha sufrido las variaciones de 
los incrementos de porcentajes generales de las tarifas de TRAGSA. Se trata de precios de 
usuario basado en costes reales aproximados. En todo caso si se compara con las tarifas de 



 
 
 
PRESIDÈNCIA DE LA GENERALITAT                                                                                  

AGÈNCIA VALENCIANA DE SEGURETAT  
I RESPOSTA A LES EMERGÈNCIES 
Centre de Coordinació d’Emergències 
Avda. Camp de Túria, 66 
46183 L’ELIANA (València) 
Telèfons:    96 275 91 53 
                  112 (Emergències) 
Fax             96 275 90 63 
 
 

-pág. 2 - 
 

2015 actualizadas a 2017, que son inferiores a las del propio año 2015, se puede observar que 
son mucho más elevadas que las indicadas en el encargo: 

 
 
 
 

TARIFAS TRAGSA 2017. TRANSPORTE POR CARRETERA: VEHÍCULOS LIGEROS Y 
TODOTERRENOS  

Código 
Ud   Precio 

Unitario M06   
M06001 jor Vehículo ligero 51-70 CV, sin mano de obra 34,68 
M06002 jor Vehículo ligero 71-100 CV, sin mano de obra 41,17 
M06003 jor Vehículo ligero 101-130 CV, sin mano de obra 54,75 
M06004 km Vehículo ligero 51-70 CV, sin mano de obra 0,23 
M06005 km Vehículo ligero 71-100 CV, sin mano de obra 0,27 
M06006 km Vehículo ligero 101-130 CV, sin mano de obra 0,37 
M06007 km Vehículo ligero 51-70 CV 1,41 
M06008 km Vehículo ligero 71-100 CV 1,44 
M06009 km Vehículo ligero 101-130 CV 1,55 
M06010 jor Vehículo todoterreno 71-85 CV, sin mano de obra 59,69 
M06011 jor Vehículo todoterreno 86-110 CV, sin mano de obra 72,59 
M06012 jor Vehículo todoterreno 111-130 CV, sin mano de obra 81,45 
M06023 jor Vehículo todoterreno 131-160 CV, sin mano de obra 96,33 
M06013 km Vehículo todoterreno, 71-85 CV, sin mano de obra 0,4 
M06014 km Vehículo todoterreno, 86-110 CV, sin mano de obra 0,49 
M06015 km Vehículo todoterreno, 111-130 CV, sin mano de obra 0,54 
M06016 km Vehículo todoterreno, 131-160 CV, sin mano de obra 0,64 

 
Los precios de usuario concertados en el encargo de julio y agosto de 2015 fueron los 

siguientes: 
 

CONCEPTO UNIDAD PRECIO 2015 
VEHÍCULO TODO TERRENO  BRE Día 38,71 
VEHÍCULO LIGERO DE 5 PLAZAS Día 19,36 
COMBUSTIBLE PARA VEH. T. T. BRE Día 17,95 
COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO LIG. 5 PZ. Día 8,98 
COMBUSTIBLE PARA AUTOBOMBA. Día 32,31 
COMBUSTIBLE PARA VEH. INGENIERO  Día 13,29 

 
Sobre los precios de costes de personal que se han considerados como partidas a 

tanto alzado no justificados en los precios compuestos de las brigadas y unidades de 
autobomba, se trata de la aplicación de tarifas de TRAGSA para ese ejercicio de las partes 
proporcionales de capataz y auxiliar administrativo: 
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CÓDIGO CONCEPTO UNIDAD PRECIO PRECIO  DÍA(8 h.) 
O01001 CAPATAZ  Hora 23,73 189,84 
O01012 AUX. ADMINISTRATIVO  Hora 15,88 127,04 

 
Asimismo se hay otros costes de personal en el borrador del informe que se consideran 

no justificados que también se corresponden con la aplicación de tarifas de TRAGSA: 
 

CÓDIGO CONCEPTO UNIDAD PRECIO  PRECIO  DÍA(8 h.) 
O03008 INGENIERO TÉCNICO 3 A 5 AÑOS Hora 24,73 205,75 
O03003 INGENIERO SUPERIOR 3 A 5 AÑOS  Hora 30,24 251,6 

 
Aunque existen otros precios del personal de coordinación cuya justificación se ajusta 

a la aplicación de rendimientos, son precios también concertados con TRAGSA y, en todo caso 
son personal que ha estado prestando su servicio y se puede corroborar con los justificantes de 
las listillas mensuales, por lo que no pueden ser considerados como costes no justificados. En 
todo caso se `podrían tratar de que desde la Sindicatura de Comptes no se han podido 
verificar. 

 
A la vista de lo anterior se considera que en el borrador de la Sindicatura de Comtes, se 

debería repasar y ajustar todo los apartados sobre costes no justificados y se deberían tratar, 
en todo caso, como precios acordados o precios de tarifas no verificables. 

 
 

3. TERCERA ALEGACIÓN 
 
Apartado 1, del borrador del informe, página 5. 
Apartado 3, del borrador del informe, página 19 
 
Sobre los 3,3 millones de ahorro potencial en los encargos a TRAGSA, si el servicio 

se prestase de forma directa desde el AVSRE,  mencionados en el apartado  1 de 
"MAGNITUDES CLAVES Y HECHOS RELEVANTES" y en el apartado 3 de 
"CONCLUSIONES". 

 
Al igual que se ha efectuado en el apéndice 5, en los dos apartados 1 y 3,  se debería 

indicar que el importe de ese ahorro viene como consecuencia de no aplicar dos porcentajes 
establecidos  en las tarifas de TRAGSA de 2015. Uno es el 10,6 %, correspondiente a los 
mayores costes de producción por las cuotas soportadas del IVA que no son fiscalmente 
deducibles, al haberse declarado exento del IVA dicha prestación, el otro porcentaje habitual es 
el de gastos generales del 4%.  
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4. CUARTA ALEGACIÓN 
 
Apartado 3, del borrador del informe, página 24 
Apéndice 5, del borrador del informe, páginas 120 a 122. 
 
Sobre el análisis del coste de los helicópteros tipo biturbina medio de refuerzo. 
 
 Comprobando la documentación de las licitaciones, se observa que los precios de 

helicópteros utilizados para el análisis, correspondientes a Andalucía y al MAGRAMA, son 
precios diarios de disponibilidad sin considerar las horas de vuelo, que se facturan aparte, 
mientras que en el resto de casos el precio de disponibilidad incluye horas de vuelo. En 
consecuencia, para establecer una comparativa habría que ponderar las horas de vuelo en los 
precios de Andalucía y el MAGRAMA, bajo el supuesto de que se consumiesen todas las horas 
de vuelo previstas para cada aeronave. Los resultados serían los siguientes: 

 
MAGRAMA 4.398,00 €/Día 130 Días verano 571.740,00   
  1.604,00 €/hora 140 Horas verano 224.560,00   
          796.300,00 € Periodo estival 
          6.125,38 €/día 
              
ANDALUCIA 5.555,00 €/Día 180 Días verano 999.900,00   
  710,00 €/hora 80 Horas  56.800,00   
          1.056.700,00 € Periodo estival 
          5.870,56 €/día 

 
Utilizando esos precios unitarios, y aplicando las bajas de la adjudicación, que para el 

caso del MAGRAMA se indica que es del 25%, el precio diario del helicóptero medio, incluidas 
las horas de vuelo, sería de 4.594 €/día, lo que supone una diferencia de un 11,24 % más caro,  
que el coste diario del helicóptero de refuerzo de la Comunitat Valenciana. 

 
Respecto al coste en Andalucía, la diferencia sería de un 42,14%, más caro, que el coste 

diario del helicóptero de refuerzo de la Comunitat Valenciana. 
 
 
 

5. QUINTA ALEGACIÓN 
 
Apéndice 5, del borrador del informe,  cuadro 65 de la página 120. 
 
En el cuadro 65, se observa una fila con el título de "Precio por hora de vuelo 

extraordinaria" con precios muy elevados,  que no parecen corresponder realmente a horas de 
vuelo. En algunos casos son superiores a los costes de disponibilidad. 
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-pág. 5 - 
 

 
6. SEXTA ALEGACIÓN 

 
Anexo XIII, del borrador del informe,  página 170. 
 
Hay una referencia errónea a la inclusión en el pliego de 5 todoterrenos anuales, cuando 

se trata de 6 todoterrenos, 3 anuales y 3 durante 245 días. 
 
Otra referencia errónea es referente al periodo de disponibilidad indicado para las 

brigadas de 7 componentes diarios en el cuadro del gasto anual teórico. El periodo indicado del 
16 de junio al 15 de octubre es correspondiente a los 122 días del helicóptero, para las 
brigadas es de 245 días, del 16 de marzo al 15 de octubre. 

 
7. SÉPTIMA  ALEGACIÓN 

 
Anexo XV, del borrador del informe,  página 175. 
 
Hay una referencia errónea en el número de componentes diarios de las brigadas 

helitransportadas de Galicia, se indica que es de 7 cuando son 11 componentes diarios, tal 
como consta en el resto de referencias del borrador del informe y como se puede comprobar en 
los pliegos de contratación. 
 



 

 
 

 

 

 

 

ANNEX XVII 

Informe sobre les al·legacions presentades 
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ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L’ESBORRANY DE L’INFORME 
D’AUDITORIA OPERATIVA DELS SERVEIS D’EXTINCIÓ D’INCENDIS 
FORESTALS. ÀMBIT PROVINCIAL I AUTONÒMIC. EXERCICI 2011-2015 

Mitjançant l’escrit de l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les 
Emergències de 9 de febrer de 2018 es van remetre les al·legacions a 
l’esborrany de l’Informe esmentat, i pel que fa a aquestes s’indica el 
següent. 

Primera al·legació 

Comentaris: 

L’apartat 1 presenta la informació rellevant de manera esquemàtica, per 
tant no inclou totes les explicacions i detalls que es desenvolupen en la 
resta dels apartats de l’Informe. 

En el nostre Informe no s’analitza el finançament dels consorcis 
provincials de bombers, sinó les despeses en què han incorregut pel 
desenvolupament de les seues activitats de prevenció, extinció d’incendis, 
salvament i emergències. D’acord amb això, el finançament de la 
Generalitat als consorcis provincials de bombers per 110.000.000 milions 
d’euros s’imputa com a cost directe d’extinció dels incendis forestals 
(vegeu quadre 19) i no forma part de les obligacions reconegudes dels 
SPEIS, de manera que el dit import no es computa dues vegades com a 
cost. 

No obstant això, i per a indicar de manera explícita que la despesa de les 
activitats dels SPEIS és finançada parcialment per la Generalitat, 
modificarem l’esborrany de l’Informe, tal com indiquem tot seguit. 

Conseqüències en l’Informe: 

Modificar el paràgraf anterior al quadre 20 de l’esborrany de l’Informe en 
els termes següents: 

En l’àmbit dels SPEIS, l’import de les obligacions reconegudes en el període 2011-
2015 ha pujat a 685.712.336 euros, finançades parcialment per la Generalitat 
mitjançant aportacions per un import de 66.000.000 d’euros i 44.000.000 d’euros, 
tal com es detalla en els quadres 3 i 19. L’import de les obligacions reconegudes 
de cadascun dels SPEIS es mostra tot seguit. 

Segona al·legació 

Comentaris: 

La normativa reguladora de les encomandes de gestió es troba continguda 
en el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial 
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Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, en particular els seus articles 
4.1.n) i 24.6, així com en els seus principis per a resoldre els dubtes i 
llacunes que es pogueren presentat, d’acord amb el seu article 4.2. 

El Tribunal de Comptes en el seu Informe 1088 exposa en referència a les 
encomandes: 

Les encomandes, com a instruments generadors de despesa, requereixen que el 
preu que cal satisfer pels serveis prestats siga cert. Això no obstant, no hi ha una 
regulació general que discipline el règim econòmic de les encomandes i els criteris 
per a determinar les tarifes aplicables. És en la normativa reguladora de cadascun 
dels distints ens instrumentals on s’estableix el règim retributiu dels encàrrecs 
que en cada cas hi siguen encomanats i on s’explicita, amb diferents enunciats, 
d’una banda, l’obligació de valorar la retribució aplicant les tarifes formalment 
aprovades i, d’una altra, la necessitat que aquestes responguen als costos reals 
de les prestacions realitzades. 

El càlcul del pressupost d’una encomanda ha de respondre per tant a l’aplicació 
d’uns preus unitaris, en aquest cas les tarifes, referits als distints components de 
la prestació, a les diferents unitats que es lliuren o a les unitats de temps que 
s’estimen necessàries per a realitzar els treballs encarregats. 

Així doncs, el Tribunal de Comptes en el seu Informe 1088 conclou que els 
preus de determinats components de la prestació fixats a tant alçat han 
de tenir la consideració de “despeses per justificar” i per tant, per tal 
d’abonar-los, els òrgans o entitats encomanadores han d’exigir a les 
encomanatàries que en facen la justificació documental detallada, tal com 
s’indica en l’apèndix 5, apartat 1.b) del nostre esborrany de l’Informe. 

En conseqüència, les tarifes establides en el pressupost del l’encomanda 
s’han de correspondre amb els costos reals en què haja incorregut la 
prestatària. En el cas que les tarifes no es corresponguen amb costos reals, 
en la justificació de les despeses s’ha d’aportar la documentació 
justificativa de la despesa en què efectivament ha incorregut en la 
prestació per a poder fer el pagament. Per tant, quan la tarifa establida en 
el pressupost de l’encomanda no es correspon amb el cost real i no s’ha 
justificat la despesa en què efectivament s’ha incorregut en les factures 
de TRAGSA de la prestació realitzada, aquestes tenen la consideració de 
despeses a justificar. 

En les tarifes de vehicles, combustible i personal no inclòs en el conveni 
col·lectiu de TRAGSA no se’ns ha facilitat la justificació documental que 
aquestes corresponguen al costos efectius. Si les tarifes es calculen 
d’acord amb el costos efectius, ha de ser possible verificar aquest amb 
documentació de suport. Quan les tarifes no s’han calculat d’aquesta 
manera, tenen la consideració de preus a tant alçat. En aquesta situació, 
la justificació del cost real en què s’ha incorregut s’ha d’efectuar en el 
moment de la facturació, tal com es realitza en altres conceptes de 
l’encomanda com ara els lloguers de locals, entre altres. 
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En l’al·legació ens indiquen que l’import considerat a justificar en 
l’esborrany de l’Informe s’ha facturat conformement a les tarifes incloses 
en l’encomanda que no s’han verificat. En conseqüència, la seua al·legació 
confirma la nostra conclusió que es tracta de preus establits a tant alçat. 

En addició a això, ens indiquen que en el cas dels vehicles i el combustible 
els preus es van establir en la dècada dels noranta i han sigut incrementats 
pels costos generals aplicats a les tarifes de TRAGSA. En la nostra opinió, 
el seu aclariment que es tracta de preus reals aproximats és merament 
declaratiu i aquesta forma de càlcul no mostra els preus reals i així es 
constata de la seua afirmació en referència al fet que les tarifes 2015 
actualitzades a 2017 són inferiors a les del mateix 2015. 

Pel que fa als costos de personal, el preu facturat coincideix amb la tarifa 
de l’encomanda de gestió i les quantitats incloses en les factures 
coincideixen amb la documentació justificativa aportada per 
l’encomanatària. 

No obstant això, en referència a les tarifes incloses en l’encomanda, no 
se’ns ha facilitat documentació suficient per a verificar-les. Tenen la 
consideració de preus establits a tant alçat, i en la documentació 
justificativa de TRAGSA fa referència a quantitats (nombre de persones i 
nombre de dies), però no s’han aportat els documents relatius als costos 
reals de personal, com per exemple les nòmines i despeses de la Seguretat 
Social. 

Conseqüències en l’Informe: 

Mantenir la redacció de l’esborrany de l’Informe. 

Tercera al·legació 

Comentaris: 

En l’apartat 1 es presenta la informació rellevant de manera esquemàtica, 
per tant no inclou totes les explicacions i detalls que es desenvolupen en 
la resta dels apartats de l’Informe. 

En l’apartat 3, “Conclusions”, inclourem una explicació breu pel que fa a 
l’estalvi, que correspon principalment al 4% de despeses generals i al 
10,6% de les quotes suportades de l’IVA que no són fiscalment deduïbles. 

Conseqüències en l’Informe: 

Modificar el paràgraf quart del paràgraf 3.n) de l’esborrany de l’Informe, 
que es redacta de la manera següent: 

Realitzar el servei directament per l’AVSRE amb el mateix nombre de personal i 
mantenint la resta de costos representaria un estalvi potencial en l’exercici 2015 
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de 3.260.676 euros, a causa principalment al 4% de despeses generals i al 10,6% 
de les quotes suportades de l’IVA que no són fiscalment deduïbles (apèndix 5, 
apartat 1, quadre 40).  

Quarta al·legació 

Comentaris: 

Prenem en consideració la seua al·legació i modifiquem la informació 
referida a Andalusia i a l’Estat (MAGRAMA) en els paràgrafs i quadre 
corresponents. 

Conseqüències en l’Informe: 

Modificar l’esborrany de l’Informe en els termes següents: 

- L’antepenúltim paràgraf de l’apartat 3.t) de l’esborrany de l’Informe 
queda redactat com segueix: 

 L’estudi comparatiu dels helicòpters tipus biturbina mitjà de reforç, ha posat 
de manifest que el preu diari a la Comunitat Valenciana, si apliquem la 
reducció del pressupost d’adjudicació als preus unitaris de licitació, és més 
econòmic que a Andalusia i que en el MAGRAMA (vegeu quadre 67). 

- Substituïm el percentatge del 31,2% pel 33% en el penúltim paràgraf 
de l’apartat 3.t). 

- El paràgraf immediatament anterior al quadre 65 es redacta de la 
manera següent: 

 Els costos diaris totals per l’ús d’aquestes aeronaus oscil·len entre 4.030 
euros a Galícia i 5.871 euros a Andalusia. En el quadre següent mostrem les 
variacions del cost diari respecte al de la Comunitat Valenciana. 

- Es modifica el quadre 65. Anàlisi comparativa del preu diari de vol. 
Helicòpters tipus biturbina mitjà de reforç. 

- Es modifica el quadre 67. Anàlisi comparativa del preu diari 
d’adjudicació-licitació per l’ús de les aeronaus en període estival. 
Helicòpters tipus biturbina mitjà de reforç. 

- Els tres últims paràgrafs de l’apartat 3.b) de l’apèndix 5 es redacten 
de la manera següent: 

 Com a conseqüència d’aplicar la reducció del pressupost de licitació amb 
respecte al d’adjudicació, a més de Galícia també Aragó i Castella i Lleó 
tenen un cost inferior al de la Comunitat Valenciana. En el cas d’Aragó i 
l’Estat es refereix a un helicòpter de 100 litres menys de capacitat, i en el cas 
de Castella i Lleó, a un helicòpter amb una plaça més i 100 litres més de 
capacitat. 
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 En els plecs de prescripcions tècniques de l’Estat (MAGRAMA) s’estableix 
un preu per a la temporada d’hivern i un altre per a la d’estiu. La nostra 
estimació està basada en el preu mitjà del contracte, que puja a 5.819 euros 
diaris. Una vegada aplicat el descompte en l’adjudicació del 25%, el preu 
d’adjudicació estimat és de 4.365 euros, un 5,7% més elevat que el de la 
Comunitat Valenciana. 

 Com a conclusió de l’estudi comparatiu dels helicòpters tipus turbina mitjà 
de reforç, cal destacar que el preu diari de la Comunitat Valenciana és un 
2,4% més elevat que a Galícia, però més econòmic que en la resta, si es tracta 
de preus de licitació. No obstant això, si apliquem la reducció del pressupost 
d’adjudicació als preus unitaris de licitació, la Comunitat Valenciana és 
solament més econòmica que Andalusia i l’Estat (MAGRAMA). 

- Es modifica el quadre 68 “Anàlisi comparativa del preu diari. 
Helicòpters de gran capacitat”. 

- Substituïm el percentatge del 31,2% pel 33% en el paràgraf següent al 
quadre 68. 

- Es modifica el quadre 69 “Brigades helitrasportades: components, 
preu diari i disponibilitat”. 

- Substituïm el percentatge del 7,6% pel 8,2% en el penúltim paràgraf 
anterior al quadre 70. 

Cinquena al·legació 

Comentaris: 

Prenem en consideració l’al·legació. 

Conseqüències en l’Informe: 

Modificat el quadre 65. 

Sisena al·legació 

Comentaris: 

Prenem en consideració els seus comentaris. 

Conseqüències en l’Informe: 

Modifiquem l’annex XIII de l’esborrany de l’Informe en els termes 
següents: 

- Substituïm el número 5 pel 6 en l’última frase del tercer paràgraf. 
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- Substituïm el quadre: Càlcul de la despesa anual teòrica pel servei de 
brigades helitransportades d’extinció d’incendis forestals. 

Setena al·legació 

Comentaris: 

Prenem en consideració els seus comentaris. 

Conseqüències en l’Informe: 

Modificar en la columna de Galícia del quadre de l’annex XV en nombre 
de components de 7 a 11. 
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