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NOTA SOBRE LA UNITAT MONETÀRIA
Totes les dades econòmiques de l’Informe estan expressades en euros. Hem efectuat un
arredoniment per a no mostrar els cèntims. Les dades representen sempre l’arredoniment
de cada valor exacte i no la suma de les dades arrredonides.
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ÍNDEX D’ABREVIACIONS
AVFGA: Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària
AVSRE: Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències
CPB: Consorci Provincial de Bombers
FEADER: Fons Europeu Agrari de Desenvolupament Rural
ha: hectàrea
ITGF: instruments tècnics de gestió forestal
MEIA: memòria econòmica d’inici d’activitat
PAMIF: plans d’actuació d’àmbit local (municipal) davant del risc d’incendis forestals
PATFOR: Pla d’Acció Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana
PDR-CV: Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana
PEIF: Pla Especial davant del Risc d’Incendis Forestals
PLPIF: plans locals de prevenció d’incendis forestals
PORF: plans d’ordenació dels recursos forestals
PPIFENP: plans de prevenció d’incendis forestals dels espais naturals protegits
SBF: Servei de Bombers Forestals
SGISE: Societat Valenciana de Gestió Integral dels Serveis d’Emergències
SIGBRE: Sistema Integral de Gestió de Bombers Forestals
SIGIF: Sistema Integrat de Gestió d’Incendis Forestals
SPEIS: serveis de prevenció, extinció d’incendis i salvament
TRAGSA: Empresa de Transformació Agrària, SA
UBF: unitat de bomber forestal
ZAU: Zona d’Actuació Urgent
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2. OBJECTIUS I ABAST DE L’AUDITORIA
L’article 6 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de maig, de Sindicatura de
Comptes, d’acord amb la redacció que en fa la Llei de la Generalitat Valenciana 16/2017,
de 10 de novembre, 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 a assegurar adequadament
el compliment dels principis financers, de legalitat, d’eficàcia, 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 han de
pronunciar-se, entre altres, sobre si la gestió dels recursos humans, materials i dels fons
pressupostaris s’ha desenvolupat de manera econòmica i eficient, i avaluar el grau d’eficàcia
en l’assoliment dels objectius previstos. Finalment, l’article 12.3 indica que la Sindicatura de
Comptes informarà les Corts del grau de compliment de les seues obligacions de control i
de les recomanacions efectuades als organismes i ens controlats, d’acord amb el programa
anual d’actuació.
D’acord amb el que s’ha esmentat en el paràgraf anterior, el Consell de la Sindicatura de
Comptes va acordar incloure en el Programa Anual d’Actuació de 2020 (PAA 2020) el
seguiment de l’Informe d’auditoria operativa dels serveis d’extinció d’incendis forestals.
Àmbit provincial i autonòmic. Exercicis 2011-2015, que va ser aprovat pel Consell de la
Sindicatura de Comptes el 26 de febrer de 2018.
L’objectiu de la fiscalització és avaluar el grau de compliment de les recomanacions
realitzades per la Sindicatura en relació amb l’eficiència, l’eficàcia i l’economia de la gestió
del servei de prevenció i extinció d’incendis forestals a la Comunitat Valenciana.
Per a poder avaluar el compliment de les recomanacions que contenen l’informe de
referència s’han definit els següents objectius concrets, formulats en termes de preguntes:
Objectiu 1: Les administracions han adoptat mesures per a acomplir les nostres
recomanacions relacionades amb el cost dels incendis forestals?
Objectiu 2: Les administracions han adoptat mesures per a acomplir les nostres
recomanacions relacionades amb l’eficàcia dels mitjans d’extinció dels incendis
forestals?
Objectiu 3: Les administracions han adoptat mesures per a acomplir les nostres
recomanacions relacionades amb l’aplicació del criteri d’economia en la gestió i
adquisició dels mitjans d’extinció d’incendis forestals?
Per a facilitar l’obtenció de respostes a aquests objectius, s’ha desglossat cada un en
diversos subobjectius i per a cada un d’aquests s’han definit els criteris d’auditoria, que es
resumeixen en el quadre següent:
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Quadre 1. Objectius, subobjectius i criteris d’auditoria
Objectius d’auditoria

Subobjectius d’auditoria

Criteris d’auditoria

1. Les administracions han
1.1 S’han incrementat els crèdits pressupostaris
adoptat mesures per a acomplir destinats a l’extinció d’incendis forestals?
les nostres recomanacions
relacionades amb el cost dels
incendis forestals?
1.2 S’han elaborat nous plans d’actuació d’àmbit local
davant del risc d’incendis forestals?

Evolució dels crèdits dels
programes pressupostaris de la
Generalitat afectes a la
prevenció i extinció d’incendis.
Nombre de municipis que han
elaborat el pla / total municipis
obligats a tindre pla.

1.3 S’han actualitzat els 17 plans de prevenció Nombre de parcs naturals amb
d’incendis forestals d’espais naturals protegits la pla de prevenció vigent / total
vigència dels quals va finalitzar en els exercicis 2016 i parcs naturals.
2017 i s’ha aprovat el pla de Penyagolosa?
1.4 Els municipis amb superfície forestal han elaborat Nombre de municipis amb pla
els plans locals de prevenció d’incendis forestals?
de prevenció vigent / total
municipis obligats.
1.5 S’han realitzat les actuacions necessàries per a
tramitar les ajudes per a l’elaboració dels plans locals
de prevenció d’incendis forestals finançats pel
programa europeu de desenvolupament rural?

Import executat de la mesura
8.3.3, finançada amb el
Programa de Desenvolupament
Rural 2014-2020.

1.6 S’han aprovat noves mesures específiques per a Descripció de les mesures
preservar l’estat de la forest de titularitat privada per a implantades.
garantir-ne la prevenció i restauració?
1.7 S’han incrementat els esforços pressupostaris per Import destinat a mesures de
a la prevenció i en particular per al compliment de les prevenció.
actuacions previstes en els plans de prevenció?
% de cobertura de les mesures
previstes en els plans de
prevenció.
2. Les administracions han
adoptat mesures per a acomplir
les nostres recomanacions
relacionades amb l’eficàcia dels
mitjans d’extinció dels incendis
forestals?

2.1 Les administracions públiques que participen en la Quadre de comandament
prestació del servei d’extinció d’incendis disposen d’un d’indicadors.
panel d’indicadors que permeta mesurar o avaluar
l’eficàcia dels mitjans d’extinció dels incendis forestals
comparant la situació real amb els objectius marcats?

2.2 S’observa una evolució favorable en la freqüència, Índex de freqüència
gravetat i nivell d’eficàcia en els incendis forestals?
Índex de gravetat
Índex d’eficàcia
2.3 Ha augmentat el nombre d’incendis intencionats?
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Objectius d’auditoria

Subobjectius d’auditoria

Criteris d’auditoria

2.4 S’han regulat mesures concretes per a modificar les Descripció de mesures
conductes que reduïsquen l’ús del foc en el medi rural? implantades.
2.5 S’ha potenciat l’efecte dissuasiu amb un règim Descripció de mesures
sancionador proporcionat al delicte, amb l’aplicació implantades.
efectiva de sancions i condemnes per a acabar amb
l’actual impunitat?
2.6 S’ha reforçat el compromís de la societat Descripció de mesures
mitjançant programes de sensibilització i divulgació implantades.
ambiental?
3. Les administracions han
adoptat mesures per a acomplir
les nostres recomanacions
relacionades amb l’aplicació del
criteri d’economia en la gestió i
adquisició dels mitjans
d’extinció d’incendis forestals?

3.1 En relació amb els encàrrecs de gestió, s’han Informes econòmics
realitzat els estudis comparatius previs necessaris que justificatius.
justifiquen la seua major idoneïtat davant de la
realització d’aquest servei de manera directa o per
mitjà d’un altre tipus de contractació?
3.2 Les administracions han realitzat els processos Nombre de places convocades.
selectius pertinents per a cobrir les seues vacants de
personal operatiu amb prou antelació perquè les
incorporacions es realitzen sense dilacions que
suposen una insuficiència dels efectius previstos en les
relacions de llocs de treball?
3.3 Disposen els SPEIS d’aplicacions informàtiques Aplicacions informàtiques
adequades que els permeten millorar la gestió implantades.
actualment existent dels seus parcs de vehicles i
d’efectius?
3.4 S’han adquirit autobombes forestals en el període Nombre de vehicles adquirits.
objecte d’estudi?
3.5 En relació amb la contractació dels mitjans aeris Existència d’informes econòmics
d’extinció d’incendis forestals, s’han realitzat estudis i justificatius de les decisions
anàlisis pertinents previs i amb l’antelació suficient que adoptades.
permeten que la contractació es duga a terme atenent
els principis d’eficiència i economia?
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L’apartat 3 d’aquest informe conté les conclusions més rellevants que es formulen per a
cada un dels objectius esmentats adés.
L’Informe inclou també tres apèndixs:


En l’apèndix 1 es descriu l’anàlisi de l’entorn en el qual es desenvolupa la gestió del
servei de prevenció i extinció 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 obtenció d’evidència.



L’apèndix 3 conté les observacions que es formulen per a cada un dels objectius i
subobjectius.

Queda exclosa expressament de l’abast d’aquest treball –ja que no es tracta d’una auditoria
de regularitat– la fiscalització de l’adjudicació dels diferents expedients de contractació que
hagen pogut licitar les administracions autonòmica, provincials i locals.
L’àmbit temporal se cenyeix a la situació actual de les recomanacions emeses, si bé alguns
dels indicadors dissenyats es refereixen a un espai temporal més ampli i, en concret,
almenys, al període 2016-2019.
L’àmbit subjectiu comprén l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències
(d’ara en avant, AVSRE), la Societat Valenciana de Gestió Integral dels Serveis d’Emergències
(d’ara en avant, SGISE) i els serveis de prevenció, extinció d’incendis i salvament (d’ara en
avant, SPEIS) d’àmbit provincial. També abasta, en relació amb la prevenció d’incendis
forestals, la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i
Transició Ecològica.1
Les possibles mesures adoptades pels SPEIS d’àmbit municipal queden excloses de la
nostra revisió, atesa l’escassa superfície forestal en els termes municipals d’Alacant, Castelló
de la Plana i València.
El treball s’ha desenvolupat d’acord amb les directrius tècniques de fiscalització aprovades
pel Consell de la Sindicatura i recollides en el Manual de fiscalització de la Sindicatura de
Comptes, especialment en la secció 3200 d’aquest manual, “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 es basen en les normes
ISSAI-ES 300, ISSAI-ES 3000 i ISSAI-ES 3100.
Per a dur a terme aquest treball, s’ha realitzat prèviament una actualització de l’anàlisi de
l’entorn relacionat amb la matèria. 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,

1

Denominació actual segons el Decret 5/2019, de 16 de juny, del president de la Generalitat, pel qual
es determinen el nombre i la denominació de les conselleries, i les seues atribucions (DOGV núm.
8572, de 17 de juny de 2019). Anteriorment, Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic
i Desenvolupament Rural.
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estadístiques, informació econòmica pressupostària, informes d’òrgans de control, estudis
d’associacions i organitzacions especialitzades i articles d’opinió.
Agraïm la col·laboració prestada en la realització del treball als coordinadors designats i la
resta de personal de les diferents entitats que participen en la prestació dels serveis
d’extinció i prevenció d’incendis forestals, i especialment a l’AVSRE, que durant l’any 2020
ha hagut d’afrontar l’important repte de l’emergència sanitària derivada de la pandèmia de
la COVID-19, amb importants conseqüències operacionals que han suposat un increment
significatiu d’activitat d’aquest organisme autònom.

3. CONCLUSIONS
D’acord amb les observacions detallades en l’apèndix 3, les conclusions més rellevants són
les que s’assenyalen a continuació.

3.1. EN RELACIÓ AMB LES NOSTRES RECOMANACIONS SOBRE EL COST
DELS INCENDIS FORESTALS
1.

A partir de l’any 2015 la dotació inicial dels pressupostos en matèria d’extinció i
prevenció d’incendis ha sigut més realista, i la Generalitat ha previst una dotació de
recursos suficients per a atendre la despesa real incorreguda. En qualsevol cas, aquesta
circumstància no implica necessàriament que els pressupostos prevegen la totalitat de
recursos que garantisquen una gestió eficaç de les tasques d’extinció d’incendis (vegeu
subobjectiu 1.1).

2.

La fiscalització realitzada en 2017, que va culminar amb el nostre informe de febrer de
2018, va constatar que únicament havien presentat el pla d’actuació d’àmbit local
davant del risc d’incendis forestals set municipis (Alzira, Ibi, Ontinyent, Paterna, Pego,
la Vila Joiosa i Vilamarxant) dels 128 obligats a això. Des de la publicació del nostre
informe, tan sols hi ha constància que s’hagen homologat dos plans addicionals de
municipis obligats a això (València i Llutxent) i un voluntari, el del municipi d’Estubeny
(vegeu subobjectiu 1.2).

3.

El 45% de la superfície forestal dins de l’àmbit estricte dels parcs naturals està inclosa
en els nou plans de prevenció d’incendis forestals d’espais naturals protegits que es
troben en vigor o han sigut formalment revisats. No obstant això, el pla del Parc Natural
de Penyagolosa segueix pendent d’aprovar. El nivell de compliment de les actuacions
previstes en els 17 plans de prevenció d’incendis forestals d’espais naturals protegits
que han sigut revisats o estan en procés de revisió és solament del 33% (vegeu
subobjectiu 1.3).

4.

La superfície forestal dels municipis que no han iniciat cap tràmit per a aprovar el pla
local de prevenció d’incendis forestals comprén 307.367 ha, la qual cosa suposa un
24,3% de la superfície forestal de la Comunitat Valenciana (vegeu subobjectiu 1.4).
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5.

A fi d’esmenar la falta generalitzada de plans locals exposada en el punt anterior, la
Generalitat Valenciana ha concedit 1,5 milions d’euros en ajudes destinades a redactar
nous plans locals de prevenció d’incendis forestals o a revisar els ja aprovats. No
obstant això, aquesta línia d’ajudes encara no s’ha resolt íntegrament, perquè s’està en
la fase de revisar i modificar, si és el cas, la documentació tècnica entregada pels
ajuntaments. En aquest sentit, a juny de 2020 solament 77 expedients tenien la
certificació correcta, per la qual cosa s’havia proposat el pagament de 441.987 euros,
aproximadament el 30% del total d’ajudes concedides (vegeu subobjectiu 1.5).

6.

Si bé no s’han aprovat línies d’ajudes específiques per a preservar l’estat de la muntanya
de titularitat privada per a garantir-ne la prevenció i la restauració, l’activitat del Servei
d’Ordenació i Gestió Forestal s’engloba en la mesura 8, “Inversions en el
desenvolupament de zones forestals i millora de la viabilitat dels boscos”, del Programa
de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020 (PDR-CV 20142020). Les ajudes es van convocar al febrer de 2018 i maig de 2020 finançades
parcialment amb fons europeus per a l’aplicació de mesures de gestió forestal
sostenible, per un import conjunt de 26,1 milions d’euros per a les anualitats 20182021 (vegeu subobjectiu 1.6).

7.

Els recursos pressupostaris destinats a la prevenció en el període 2016-2019 s’han
incrementat significativament en arribar als 25,1 milions d’euros en 2019, davant dels
16,1 milions d’euros en 2015. No obstant això, les dotacions pressupostàries encara
resulten insuficients per a escometre la totalitat de les actuacions previstes en els plans
de prevenció d’incendis forestals de demarcació (vegeu subobjectiu 1.7).

3.2. EN RELACIÓ AMB LES NOSTRES RECOMANACIONS SOBRE
L’EFICÀCIA DELS MITJANS D’EXTINCIÓ DELS INCENDIS FORESTALS
8.

L’AVSRE no disposa d’un quadre de comandament integral que li permeta mesurar o
avaluar de manera periòdica i àgil l’eficàcia dels mitjans d’extinció dels incendis
forestals comparant la situació real amb els objectius marcats. No obstant això, el
Sistema Integrat de Gestió d’Incendis Forestals (SIGIF) inclou dades estadístiques
suficients per a definir indicadors precisos, adequats i complets com a unitats de
mesura que permetrien comparar la situació real amb els objectius marcats i d’aquesta
manera també facilitaria la funció de gestió i supervisió dels responsables en la matèria
(vegeu subobjectiu 2.1).

9.

Els índexs d’eficàcia relacionats amb els temps d’arribada de mitjans terrestres als
incendis forestals a la Comunitat Valenciana han experimentat un cert empitjorament,
si bé els índexs relacionats amb la freqüència i la gravetat dels incendis han millorat
lleugerament, així com l’índex de conats2 i l’arribada dels mitjans aeris i de les UBF
helitransportades (vegeu subobjectiu 2.2.).

2

Un conat és un incendi forestal que afecta una superfície inferior a una hectàrea.
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10. Els esforços realitzats per l’Administració autonòmica no han tingut un impacte
significatiu quant a la reducció del nombre de sinistres causats per l’home i, en
particular, pel que fa a la intencionalitat dels incendis produïts a la Comunitat
Valenciana (vegeu subobjectiu 2.3).
11. S’han regulat mesures concretes per a modificar les conductes que reduïsquen l’ús del
foc en el medi rural, i és especialment rellevant que la Direcció General de Prevenció
d’Incendis Forestals va decidir posar en marxa la campanya de prevenció d’incendis
forestals en la interfície agrícola-forestal. Es tracta d’una campanya de sensibilització
dirigida al sector agrari i forestal amb l’objectiu d’informar i conscienciar respecte de la
necessitat de previndre els incendis forestals que tenen l’origen en l’ús del foc com a
eina tradicional de gestió agrària (vegeu subobjectiu 2.4).
12. Al juny de 2018 es va introduir en l’ordenament jurídic valencià una reforma normativa
significativa amb la finalitat d’adequar la regulació en matèria d’espais forestals als
canvis ambientals i socioeconòmics. S’han tipificat cinc noves accions o activitats com
a infraccions administratives greus en matèria d’incendis forestals i s’ha requalificat el
seu nivell de gravetat (vegeu subobjectiu 2.5).
13. En el període 2016-2019, la Direcció General de Prevenció d’Incendis Forestals ha dut
a terme diferents actuacions de conscienciació i sensibilització, com són la campanya
de comunicació dirigida a la població en general, la campanya informativa-divulgativa,
dirigida fonamentalment a la població que viu en habitatges i urbanitzacions sobre
zones forestals o limítrofs, la promoció d’accions de voluntariat ambiental en l’àmbit
forestal i la posada en marxa d’una eina per a promoure la participació en la prevenció
d’incendis i en la restauració de zones cremades (subobjectiu 2.6).

3.3. EN RELACIÓ AMB LES NOSTRES RECOMANACIONS SOBRE
L’APLICACIÓ DEL CRITERI D’ECONOMIA EN LA GESTIÓ I ADQUISICIÓ
DELS MITJANS D’EXTINCIÓ D’INCENDIS FORESTALS
14. La memòria econòmica d’inici d’activitat de la SGISE dona compliment a la normativa
vigent que obliga a acompanyar una memòria econòmica en la tramitació
administrativa dels projectes de llei. Respecte a aquesta circumstància, la Sindicatura
considera que a més, i a fi d’assegurar el compliment dels principis de bona gestió de
fons públics, hauria resultat recomanable elaborar un estudi més detallat que acreditara
que aquesta fórmula de gestió del servei aporta oportunitat, disponibilitat,
independència, eficàcia, eficiència o economia davant de les modalitats de contractació
externa prevista en l’LCSP. L’Administració de la Generalitat hauria de justificar la major
eficiència que s’aconseguiria per utilitzar el mitjà propi personificat o constituir una
societat mercantil pública davant de la competència de mercat, amb un estudi el
contingut del qual hauria de ser més exhaustiu que una mera declaració genèrica sobre
els majors costos derivats del benefici industrial i dels impostos indirectes que
comporta la licitació pública (vegeu subobjectiu 3.1).
15. L’1 d’abril de 2019 va culminar el procés de subrogació del personal de l’Empresa de
Transformació Agrària, SA (TRAGSA), que presta el servei d’extinció d’incendis forestals
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i emergències a la Comunitat Valenciana, en incorporar-se a la plantilla de la SGISE. La
pràctica habitual de TRAGSA era la formalització de contractes d’obra o servei i de
pròrrogues de contractacions temporals per a atendre les campanyes estiuenques
d’extinció d’incendis forestals, per la qual cosa d’acord amb la informació disponible la
SGISE s’enfrontaria a nombrosos processos judicials de transformació de contractes
(vegeu subobjectiu 3.2).
16. El Consorci Provincial de Bombers de Castelló no ens ha facilitat la documentació
suficient que ens haja permés verificar si han acomplit la nostra recomanació de dotarse 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; i,
d’altra banda, la d’actualitzar o modificar l’aplicació informàtica de gestió de recursos
humans, atés que es va advertir que presentava determinades insuficiències que no
permetien, entre altres aspectes, conciliar les dades dels registres comptables i les
nòmines del seu personal (vegeu subobjectiu 3.3).
17. Les entitats fiscalitzades han dotat de noves autobombes els serveis d’extinció
d’incendis forestals, la qual cosa ha representat un significatiu esforç inversor i ha
permés substituir els vehicles més antics per vehicles nous, més ràpids i eficaços. A més,
les noves unitats incorporen equipaments i mesures que incrementen la seguretat dels
professionals durant el seu maneig (vegeu subobjectiu 3.4).
18. La contractació dels serveis de mitjans aeris resulta essencial en les tasques d’extinció i
prevenció, i la seua contractació ordinària s’ha de planificar amb prou antelació i sense
que es faça necessari recórrer de manera habitual a la tramitació d’emergència (és el
cas de l’expedient CNMY19/AVSRE/13), que ha de reservar-se únicament per a
actuacions que requerisquen acció immediata com a conseqüència d’esdeveniments
catastròfics (vegeu subobjectiu 3.5).
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DESCRIPCIÓ DEL SERVEI FISCALITZAT
Els serveis de prevenció i lluita contra els incendis forestals, entre altres, es van traspassar
per part de l’Estat a la Comunitat Valenciana per mitjà del Reial Decret 2365/1984, de 8 de
febrer, sobre traspàs de funcions i serveis de l’Estat a la Comunitat Valenciana en matèria
de conservació de la naturalesa. En qualsevol cas, encara que la competència en extinció
d’incendis forestals està transferida a les comunitats autònomes, és l’Estat qui assumeix la
coordinació bàsica de les activitats de lluita contra incendis i el suport amb mitjans aeris i
brigades d’extinció que donen suport a totes les comunitats autònomes en aquesta tasca.3
En l’àmbit de la Comunitat Valenciana, les competències en matèria de prevenció i extinció
d’incendis estan repartides en diferents òrgans de l’Administració de manera oficial des de
l’aprovació del Decret 253/1995, de 24 de juliol, del Govern Valencià, pel qual s’aprova el
Protocol d’Actuació davant d’Incendis Forestals a la Comunitat Valenciana (derogat pel
Decret 163/1998, de 6 d’octubre, del Govern Valencià, pel qual s’aprova el Pla Especial
davant del Risc d’Incendis Forestals de la Comunitat Valenciana), si bé ja s’exercia de
manera separada des de l’aplicació de facto del Pla de Coordinació contra Incendis Forestals
(INFOVA) des de 1986.
Segons el Decret 5/2019, de 16 de juny, del president de la Generalitat, pel qual es
determinen el nombre i la denominació de les conselleries, i les seues atribucions, s’assigna
a la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició
Ecològica les competències en matèria de prevenció d’incendis i s’assignen a la Conselleria
de Justícia, Interior i Administració Pública les competències en matèria d’extinció
d’incendis i gestió de les competències en matèria de situacions d’emergència.
La Direcció General de Prevenció d’Incendis Forestals de la Conselleria d’Agricultura,
Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica assumeix les funcions
en matèria de direcció i gestió de les polítiques de prevenció d’incendis forestals de les
forests o terrenys forestals de la Comunitat Valenciana; el foment de la conscienciació
ciutadana i la divulgació; la investigació i desenvolupament de nous mètodes de prevenció
d’incendis; educació ambiental, i actuacions de protecció de sòls i lluita contra l’erosió
postincendi.
La Direcció General de Prevenció d’Incendis Forestals s’estructura en les unitats següents
per al desenvolupament de les seues funcions:
1.

3

Servei de Prevenció d’Incendis Forestals, al qual corresponen les funcions de gestió i
planificació de les polítiques de protecció preventiva davant d’incendis en les forests o
terrenys forestals de la Comunitat Valenciana; l’ordenació per a la prevenció i
tractaments silvícoles; les actuacions en infraestructures de prevenció d’incendis; la
investigació de causes i realització d’anàlisis estadístiques sobre incendis forestals; la
planificació, direcció, gestió i coordinació de la vigilància davant del risc d’incendis; el
desenvolupament d’actuacions postincendi en matèria de control de l’erosió i lluita

Article 7.2.c de la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de Forests.

15

Seguiment de l’informe d’auditoria operativa dels serveis d’extinció d’incendis forestals.
Àmbit provincial i autonòmic.
Exercicis 2016-2019

contra la desertificació, i l’estímul de la col·laboració científica i acadèmica. També
s’encarrega del seguiment i la participació en projectes internacionals en matèria de
prevenció d’incendis forestals i lluita contra la desertificació, les actuacions postincendi
i les funcions de vigilància, control i instrucció d’expedients sancionadors en les
matèries pròpies d’aquesta direcció general.
2.

Servei de Conciliació d’Usos i Sensibilització per a la Prevenció d’Incendis, al qual
correspon la gestió de polítiques d’informació i conscienciació ciutadana en matèria de
prevenció d’incendis; el desenvolupament d’alternatives a l’ús cultural del foc en zones
de risc; la regulació dels aprofitaments i usos forestals amb finalitats de prevenció
d’incendis en el marc de la sostenibilitat forestal d’acord amb la seua normativa
específica; el foment de la participació ciutadana i la gestió de les línies de subvenció i
els convenis de col·laboració amb les associacions i el voluntariat; les polítiques de
prevenció i mesures cautelars en l’ús públic i recreatiu de les forests; les funcions
orientades a la formació i sensibilització ciutadana dels diferents sectors, campanyes
institucionals d’educació ambiental i cursos de formació.

Quant a l’extinció d’incendis forestals, la Llei 4/2017, de 3 de febrer, crea l’Agència
Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències, que es configura com a organisme
autònom dels previstos en l’article 154 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat,
d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions. S’encomana a l’AVSRE
l’execució de les polítiques de la Generalitat en matèria d’interior, seguretat pública,
protecció ciutadana i coordinació de policies locals. Així mateix, li correspon la gestió de la
Unitat del Cos Nacional de Policia Adscrita a la Comunitat Valenciana, i el desenvolupament
de la formació de les policies locals, personal de serveis essencials i complementaris
d’intervenció davant d’emergències, protecció civil, gestió d’emergència, extinció
d’incendis, salvaments i participació de la Generalitat en els consorcis de bombers, així com
la direcció i gestió de l’encàrrec del Consell de Seguretat Nuclear a la Generalitat.
L’AVSRE queda adscrita orgànicament al departament del Consell amb competències en
matèria de seguretat i gestió de les emergències, actualment la Conselleria de Justícia,
Interior i Administració Pública, a través de la Secretaria Autonòmica de Seguretat i
Emergències.
L’any 2018 es va crear4 la Societat Valenciana de Gestió Integral dels Serveis d’Emergències,
com a societat mercantil del sector públic instrumental, de les previstes per la Llei 1/2015,
de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions. La
SGISE, de caràcter cent per cent públic, té personalitat jurídica de naturalesa privada sense
perjudici de la seua adscripció a la conselleria amb competències en matèria de protecció
civil, extinció d’incendis forestals i emergències, que exerceix la tutela funcional d’aquesta
a través de l’AVSRE, a qui correspon la planificació, control, supervisió i coordinació de la
prestació del servei, així com l’aprovació dels procediments d’actuació.

4

Decret Llei 4/2018, de 9 de novembre, del Consell, pel qual s’autoritza la creació de la Societat
Valenciana de Gestió Integral dels Serveis d’Emergències.
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L’objecte de la SGISE és la gestió del personal i de les necessitats logístiques dels serveis
d’extinció d’incendis forestals i emergències en els termes previstos per la Llei 13/2010, de
la Generalitat, de Protecció Civil i Gestió d’Emergències. Així mateix, el decret de creació de
la SGISE estableix que el personal de la societat pública estatal TRAGSA necessari per a la
prestació del servei de bombers forestals (SBF) s’incorpora a la SGISE amb la mateixa relació
laboral que tenia, i exerceix les seues tasques amb idèntica condició de personal laboral
fins al seu cessament per les causes legals d’extinció dels contractes laborals previstes en
l’Estatut dels Treballadors i amb els mateixos drets i obligacions laborals i de Seguretat
Social que tenia reconeguts. Amb data 1 d’abril de 2019 es van incorporar 765 efectius
a la societat pública mercantil.

Servei de Bombers Forestals
El Servei de Bombers Forestals és un servei públic essencial d’intervenció autonòmic previst
en els articles 32 i 37 de la Llei 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat, de Protecció
Civil i Gestió d’Emergències. La seua operativitat en situació d’emergència es realitza
d’acord amb el que s’estableix en el Pla Territorial d’Emergència, en els diferents plans
especials, en els procediments d’actuació davant de riscos específics, en els protocols
operatius i en els plans d’esdeveniments especials de la Comunitat Valenciana, entre altres.
L’SBF queda sotmés al que s’estableix en la Llei 13/2010, de 23 de novembre, de la
Generalitat, de Protecció Civil i Gestió d’Emergències; en la Llei 4/2017, de 3 de febrer, de
la Generalitat, per la qual es crea l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les
Emergències; al seu propi reglament, i a la resta de l’ordenament jurídic que li siga aplicable.
Les funcions del Servei de Bombers Forestals es detallen en l’article 4 del Reglament del
Servei de Bombers Forestals de la Generalitat.

Serveis de prevenció, extinció d’incendis i salvament de les diputacions i
dels ajuntaments de València, Castelló de la Plana i Alacant (SPEIS)
A la Comunitat Valenciana, en aquests moments, hi ha sis serveis de prevenció, extinció
d’incendis i salvament (SPEIS), tres dels quals d’àmbit municipal, a Castelló de la Plana,
València i Alacant, i els altres tres d’àmbit provincial, constituïts amb la fórmula de consorci
i dependents de les tres diputacions provincials de Castelló, València i Alacant. Les funcions
dels SPEIS es regulen en l’article 4.2 de la Llei 7/2011, i en particular, en referència als
incendis, s’estableix:


Lluitar contra el foc en cas de sinistre.



Exercir funcions de prevenció per a evitar o disminuir el risc d’incendi.

Per tant, amb la denominació de SPEIS s’inclouen els tres consorcis provincials de bombers
amb pressupost propi, que reten comptes a la Sindicatura, i els tres serveis de bombers
municipals dels ajuntaments de Castelló de la Plana, València i Alacant, integrats en el
pressupost de l’ajuntament respectiu.
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Es troben en vigor dos convenis de col·laboració entre l’AVSRE i els consorcis per al servei
de prevenció, extinció d’incendis i salvament de les províncies de València i Castelló per a
la gestió dels mitjans de l’SBF. L’objecte d’aquests convenis és l’encàrrec als consorcis de
les activitats de gestió i direcció operativa dels mitjans de l’SBF, la titularitat dels quals
correspon a l’AVSRE, amb un pressupost d’1.920.000 euros per a 2019, dels quals 1.300.000
euros van destinats al Consorci de València i 620.000 euros al de Castelló.

COMPETÈNCIES
Les competències en l’extinció d’incendis forestals de cada un dels organismes
anteriorment esmentats s’estableixen en el Pla Especial davant del Risc d’Incendis Forestals
(PEIF) de la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret 163/1998, de 6 d’octubre, del Govern
Valencià, i que ha tingut diverses actualitzacions, l’última de les quals a l’inici de 2020.
Segons el punt 4.1 de l’apartat “Fonaments del PEIF”, la competència en l’extinció d’incendis
forestals és de la Generalitat, actualment de la Conselleria de Justícia, Interior i
Administració Pública a través de l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les
Emergències. Per a això, l’AVSRE compta amb el Centre de Coordinació d’Emergències, el
Servei de Bombers Forestals i els mitjans aeris d’extinció. Cal tindre en compte que tots
aquests recursos actuen en altres tipus d’emergència en funció del pla especial o protocol
d’actuació establit per a cada cas.
Per a definir la competència dels consorcis provincials de bombers cal diferenciar dos
aspectes:


la gestió de les emergències per incendis forestals (direcció tècnica de l’extinció de
l’incendi), és a dir, quan es rep un avís d’incendi forestal, que segons el PEIF, és
realitzada pels consorcis, i



la gestió ordinària de les unitats de bombers forestals (UBF), és a dir, la gestió i direcció
operativa i funcional quan no hi ha incendi declarat, sobre la base dels convenis de
l’AVSRE amb els consorcis de Castelló i València. Amb el Consorci d’Alacant no hi ha
conveni, per la qual cosa en aquesta província l’AVSRE realitza directament aquesta
gestió amb el suport de la SGISE.

D’altra banda, les brigades de prevenció d’incendis forestals contractades per la Diputació
Provincial de València per mitjà de la seua empresa pública Divalterra tenen com a missió
fonamental la prevenció d’incendis forestals, per mitjà de l’obertura i conservació de
tallafocs, neteja de cunetes i conservació de faixes auxiliars i altres treballs preventius en
defensa de les forests, preferentment municipals. En cas d’incendi forestal poden actuar
com a servei complementari d’intervenció. A aquest efecte, des de la Central de Coordinació
del Consorci Provincial de Bombers de València es mobilitzarà en primer lloc els Bombers
Forestals de la Generalitat, i se sol·licitarà la mobilització de les brigades de la Diputació
quan la gravetat de l’incendi ho aconselle o quan la proximitat d’una d’aquestes els permeta
arribar abans que els Bombers Forestals de la Generalitat.
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PRINCIPALS DISPOSICIONS LEGALS RELACIONADES AMB L’ACTIVITAT
Estatal
Llei 43/2003, de 21 de novembre, de Forests.
Reial Decret 893/2013, de 15 de novembre, pel qual s’aprova la Directriu bàsica de
planificació de protecció civil d’emergència per incendis forestals.

Autonòmica
Llei 3/1993, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, Forestal de la Comunitat
Valenciana.
Llei 13/2010, de 23 de novembre, de Protecció Civil i Gestió d’Emergències.
Llei 7/2011, d’1 d’abril, de la Generalitat, dels Serveis de Prevenció d’Incendis i Salvament
de la Comunitat Valenciana.
Decret 98/1995, de 16 de maig, del Govern Valencià, pel qual s’aprova el reglament de la
Llei 3/1993, de 9 de desembre, Forestal de la Comunitat Valenciana.
Decret 163/1998, de 6 d’octubre, del Govern Valencià, pel qual s’aprova el Pla Especial
davant del Risc d’Incendis Forestals 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.
Decret 129/2018, de 7 de setembre, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament del Servei
de Bombers Forestals de la Generalitat.

ELS INCENDIS FORESTALS A LA COMUNITAT VALENCIANA
En el període 1990-2019, més de 396.000 ha forestals de la Comunitat Valenciana s’han
vist afectades pels incendis. Una de les característiques de la vegetació mediterrània és la
seua adaptació al foc i, en conseqüència, la seua capacitat de regeneració, però també
la de tornar a cremar en períodes de temps relativament curts. D’aquesta manera, es
poden trobar zones que arriben a altes recurrències.
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Gràfic 1. Superfície afectada per incendis forestals a la Comunitat Valenciana des de
1990
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Font: Sistema Integrat de Gestió d’Incendis Forestals

Els incendis forestals són un dels factors d’amenaça més greus del nostre patrimoni forestal
i suposen, a vegades, una amenaça per a béns materials i fins i tot per a vides humanes. La
magnitud de les xifres anuals del nombre de sinistres i superfícies afectades a Espanya, amb
una mitjana anual de més de 12.000 sinistres i una superfície forestal afectada de més de
99.000 ha, reflecteix la gravetat del problema, com a conseqüència, entre altres factors, del
clima mediterrani característic de gran part del territori nacional i de l’ús tradicional del foc
per part de la població.
La magnitud del problema ocasiona la despesa de milions d’euros per part de les
administracions estatal, autonòmiques i locals en la prevenció i extinció dels incendis
forestals.
La recopilació de dades per a conéixer els mitjans de prevenció i extinció dels incendis
forestals en el conjunt del país és una tasca complicada, ja que no existeix informació sobre
la matèria (competència de les comunitats autònomes), de forma centralitzada i
homogènia, i en molts casos, la informació disponible no està prou desagregada i
especificada, en haver-hi diferents nivells competencials involucrats en les funcions de
prevenció i extinció.

Concepte d’incendi forestal
La Llei 43/2003, de Forests, defineix l’incendi forestal com el foc que s’estén sense control
sobre combustibles forestals situats en la forest.
Els incendis forestals es classifiquen en:


Conats, quan afecten superfícies inferiors a una hectàrea.
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Incendis, quan afecten superfícies superiors a una hectàrea, dins dels quals hi ha els
grans incendis, quan superen les 500 ha.

Estadístiques disponibles
L’Àrea de Defensa contra Incendis Forestals és la unitat del Ministeri d’Agricultura, Pesca i
Alimentació encarregada d’homogeneïtzar, mantindre, elaborar i publicar la informació
estadística dels incendis forestals, a partir de les dades que remeten les comunitats
autònomes de cada un dels incendis que es produeixen en els seus territoris, i està
disponible en dos tipus de formats.
Basant-se en les dades provisionals que les comunitats autònomes remeten periòdicament
al ministeri, l’Àrea de Defensa contra Incendis Forestals elabora i publica els avanços
informatius, amb la finalitat de donar una primera aproximació de les xifres d’incendis
forestals durant l’any en curs.
La informació de l’any en curs té caràcter provisional, i està subjecta a ajustos derivats de
la discriminació d’incendis produïts en terrenys no forestals o el mesurament precís de les
superfícies afectades, entre altres. Fins que no es disposa de dades definitives, els avanços
informatius constitueixen la informació més completa a escala nacional relacionada amb
l’ocurrència d’incendis forestals a Espanya.
L’estadística definitiva s’obté després de processar els comunicats d’incendi forestal que
remeten les comunitats autònomes per a cada incendi que té lloc en els seus territoris. El
comunicat d’incendi forestal és un formulari normalitzat pel Comité de Lluita contra
Incendis Forestals5 que recull, de cada incendi, més de 150 camps de dades, i hi ha un
procediment consensuat per a emplenar-lo.
Els comunicats remesos per les comunitats autònomes s’integren en l’Estadística General
d’Incendis Forestals (EGIF), que és la base de dades nacional dels incendis forestals. Es va
iniciar en 1968 i constitueix la sèrie de dades sobre incendis forestals més completa en
l’àmbit internacional.
Les comunitats autònomes han de proporcionar al ministeri, abans del tercer quadrimestre
de cada any, els comunicats d’incendi de l’any anterior. Aquesta informació se subministra
a través d’un sistema web d’intercanvi d’informació en temps real. L’explotació d’aquests
comunicats permet obtindre l’estadística definitiva, publicació que conté xifres
consolidades de cada any a través de quadres, gràfics i mapes que detallen els aspectes
més significatius i aporten anàlisis comparades. L’última estadística definitiva disponible és
la relativa a l’any 2015.

5 Òrgan tècnic creat en 1994 per a la coordinació interadministrativa en matèries de prevenció i
extinció, adscrit a la Comissió Estatal per al Patrimoni Natural i la Biodiversitat. Està format per
representants de les administracions estatals i autonòmiques competents en incendis forestals, i el
presideix la Subdirecció General de Política Forestal (Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació).
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Cada cinc anys s’elabora un document analític del decenni precedent, que aporta una visió
general de l’evolució dels incendis forestals i els seus factors associats. L’últim decenni
analitzat és el comprés entre 2006 i 2015.
La Comunitat Valenciana gestiona una aplicació web denominada Sistema Integrat de
Gestió d’Incendis Forestals (SIGIF) en la qual s’inclou informació detallada sobre riscos,
mitjans i infraestructures de prevenció, així com estadístiques provisionals i definitives dels
incendis produïts en el territori autonòmic des de 1968.

Cost dels incendis i pèrdues econòmiques i ambientals
La quantificació dels costos d’extinció d’un incendi forestal es pot realitzar sobre la base de
costos unitaris per hores que han sigut necessàries per a atallar el foc. Aquest cost,
estrictament d’ús de factors humans i materials, es pot calcular sumant el cost del personal
(nombre d’hores × cost hora) i el cost dels elements de transport (per exemple, nombre
d’hores de vol × cost hora).
No obstant això, aquest cost no preveu el cost de disponibilitat dels recursos i tampoc
inclou les pèrdues econòmiques i ambientals. L’escàs preu de mercat dels productes
forestals (fusta, suro, biomassa, mel, bolets, etc.) suposa que les rendes que obtenen els
propietaris siguen molt reduïdes. El valor econòmic afectat en un incendi és infinitament
menor que el dels serveis ambientals (o ecosistèmics) afectats (regulació hidrològica,
control de l’erosió, control d’avingudes, biodiversitat, paisatge, etc.), el valor en mercat del
qual és molt difícil de quantificar.
D’acord amb l’Informe de grans incendis de l’ONG World Wildlife Fund, WWF/Aena, de Félix
Romero, aquesta dificultat de quantificar econòmicament els serveis ambientals generats
pels boscos a la societat té com a conseqüència que s’infravalore la importància d’invertir
en una gestió forestal social i ambiental que minimitze el risc de dany ambiental. En aquest
informe, el cost d’hectàrea cremada s’estima en 3.000 euros, i es denuncia que els governs
autonòmics no atorguen a la gestió forestal la prioritat suficient per a minimitzar el risc
d’incendis.
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ENFOCAMENT METODOLÒGIC
S’indica a continuació esquemàticament l’enfocament metodològic aplicat d’acord amb les
directrius tècniques de fiscalització de la Sindicatura de Comptes:

Identificació i valoració de riscos relacionats amb l’activitat objecte de l’auditoria
Diversitat d’actors
intervinents

Accés a la informació

Situació extraordinària per
pandèmia

Definició d’objectius de l’auditoria
Recomanacions sobre cost
de l’extinció

Recomanacions sobre
l’eficàcia del servei

Recomanacions sobre
l’economia dels mitjans

Determinació de l’enfocament

Basat en els resultats

Disseny de proves substantives

Revisió documental

Anàlisi quantitativa i
qualitativa d’estadístiques i
informació econòmica
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OBJECTIU 1: LES ADMINISTRACIONS HAN ADOPTAT MESURES PER A
ACOMPLIR LES NOSTRES RECOMANACIONS RELACIONADES AMB EL
COST DELS INCENDIS FORESTALS?
Subobjectiu 1.1: S’han incrementat els crèdits pressupostaris destinats a
l’extinció d’incendis forestals?
En l’àmbit de la Generalitat, fins a l’exercici pressupostari 2015, es disposava d’un únic
programa pressupostari (221.10) per a gestionar les polítiques de prevenció i extinció
d’incendis i emergències. A partir de 2016, els crèdits destinats a la prevenció es troben
imputats en el programa 442.90 (vegeu subobjectiu 1.7).
Quadre 2. Adscripció dels programes pressupostaris relacionats amb la prevenció i
extinció d’incendis
Exercici
pressupostari

Programa

Adscripció

Abast

2011-2015

221.10

D. G. de Prevenció, Extinció d’Incendis i
Emergències (Conselleria de Governació /
Conselleria de Governació i Justícia)

Prevenció i
extinció

2016-2017

221.10

D. G. d’Agència de Seguretat i Resposta a les
Emergències (Presidència)

Extinció

442.90

D. G. de Prevenció d’Incendis Forestals
(Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient,
Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural)

Prevenció

221.10

Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a
les Emergències (organisme autònom)

Extinció

442.90

D. G. de Prevenció d’Incendis Forestals
(Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient,
Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural)

Prevenció

2018-2019

Font: Elaboració pròpia a partir de les lleis de pressupostos de la Generalitat

Un aspecte que es va posar de manifest com a conseqüència de l’anàlisi realitzada per la
Sindicatura i que s’assenyalava en el nostre informe era la insuficiència pressupostària del
programa 221.10, ja que un 36% de les despeses totals en el període 2011-2015 no es
trobaven inicialment pressupostades.
El programa 221.10 recull el finançament de les partides destinades als mitjans d’extinció
d’incendis (mitjans aeris, brigades d’emergència i aportacions als consorcis provincials) i
l’explotació tecnològica i operativa del servei 112 Comunitat Valenciana. Fins a 2015 també
incorporava la despesa i inversió en infraestructures de prevenció d’incendis forestals (àrees
tallafocs, camins, depòsits i observatoris forestals), així com les transferències a l’AVFGA per
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a finançar accions de millora i conservació del medi forestal i les subvencions destinades al
voluntariat de protecció civil.
Després de les eleccions autonòmiques de 2015, es va dur a terme una segregació de
competències relacionades amb la prevenció i extinció d’incendis. Les competències
d’extinció i emergències es van assignar a la Direcció General per a l’Agència de Seguretat
i Resposta a les Emergències de la Presidència de la Generalitat i les competències de
prevenció d’incendis a la Direcció General de Prevenció d’Incendis Forestals de la
Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició
Ecològica.6 Així, des de l’exercici 2016, en el programa 442.90 s’inclouen les despeses i
inversions relacionades amb les activitats per a previndre l’inici i la propagació de l’incendi
(vegeu subobjectiu 1.7).
Els crèdits inicials del programa 221.10 en el període 2011-2015 van ascendir a 68,9 milions
d’euros de mitjana anuals i les obligacions reconegudes a 94,1 milions d’euros anuals, la
qual cosa va suposar que un 36,4% de les despeses no es trobava pressupostat inicialment.
En el període 2016-2019, la mitjana anual de crèdits inicials va ascendir a 118,7 milions
d’euros i es van reconéixer obligacions per 119,6 milions d’euros.
A partir de l’exercici 2015 s’observa que l’import conjunt de les obligacions reconegudes
per a extinció i prevenció d’incendis s’aproxima bastant
als crèdits inicialment consignats, per la qual cosa es
El grau de
pot considerar que la Generalitat ha dotat recursos de
compliment de la
manera raonable per a atendre la despesa real
recomanació és
incorreguda. En qualsevol cas, això no implica
ALT
necessàriament que els pressupostos prevegen la
totalitat de recursos que garantisquen una gestió eficaç de les tasques d’extinció d’incendis.

6

Denominació actual segons el Decret 5/2019, de 16 de juny, del president de la Generalitat, pel qual
es determinen el nombre i la denominació de les conselleries, i les seues atribucions.
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Gràfic 2. Evolució dels crèdits inicials i les obligacions reconegudes dels programes
pressupostaris relacionats amb prevenció i extinció d’incendis. En euros
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Font: Elaboració pròpia a partir de l’execució pressupostària dels programes 221.20, 221.30 i 442.90

Subobjectiu 1.2: S’han elaborat nous plans d’actuació d’àmbit local
davant del risc d’incendis forestals?
Els plans d’actuació d’àmbit local davant del risc d’incendis forestals (PAMIF) han d’establir
els aspectes relatius a l’organització i procediment d’actuació dels recursos i serveis, la
titularitat dels quals corresponga a l’Administració local de què es tracte, i els que li puguen
ser assignats per altres administracions públiques o per altres entitats públiques o privades,
a fi de fer front a les situacions de preemergència i a 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
l’ha de fomentar la Generalitat, que prestarà la col·laboració i el suport tècnic que se li
sol·licite. Han de ser aprovats pels òrgans de les respectives corporacions competents i
posteriorment ser homologats per la Comissió de Protecció Civil de la Comunitat
Valenciana.
Els factors que determinen els municipis que han d’elaborar el PAMIF són la població, la
superfície forestal del terme municipal, el risc relatiu d’incendis forestals, l’existència de
figures de protecció ambiental (per exemple, parcs naturals) i la disponibilitat dels municipis
de recursos locals de lluita contra incendis forestals. A partir de la ponderació d’aquests
factors es classifiquen els municipis valencians en tres grups: els que tenen l’obligació
d’elaborar el seu PAMIF, aquells als quals es recomana que elaboren el seu PAMIF i la resta
dels municipis, que poden elaborar o no el PAMIF.
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Quadre 3. Classificació dels municipis de la Comunitat Valenciana i la seua superfície
forestal segons el caràcter del pla d’actuació d’àmbit local

Nre. municipis

Superfície forestal (ha)

Percentatge s/total
superfície forestal

Obligatori

128

657.663

50,7%

Recomanat

170

501.903

38,7%

Voluntari

244

137.005

10,6%

Total

542

1.296.571

100,0%

Caràcter del PAMIF

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’annex IV del Pla Especial davant del Risc d’Incendis Forestals

En el transcurs de la fiscalització realitzada que va donar lloc al nostre informe de febrer de
2018, l’AVSRE ens va informar que únicament havien
presentat el pla d’actuació d’àmbit local davant del
El grau de
risc d’incendis forestals set municipis (Alzira, Ibi,
compliment de la
Ontinyent, Paterna, Pego, la Vila Joiosa i Vilamarxant)
recomanació és
dels 128 obligats a això. Des de la publicació del
BAIX
nostre informe fins a la data actual tan sols hi ha
constància que s’hagen homologat dos plans
addicionals de municipis obligats a això (València i Llutxent) i un voluntari (Estubeny).
Gràfic 3. Comparació de la situació de plans d’actuació d’àmbit local davant del risc
d’incendis forestals. Nombre de municipis
300
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’annex IV del Pla Especial davant del Risc d’Incendis Forestals i de
la informació facilitada per l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències

Els deu municipis que disposen de pla d’actuació d’àmbit local sumen 24.121 ha, a penes
l’1,9% de la superfície forestal total.
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Gràfic 4. Situació actual de plans d’actuació d’àmbit local davant del risc d’incendis
forestals segons la proporció de superfície forestal
Voluntaris
pendents de
presentar 10%

Presentats 2%

Obligats
pendents de
presentar 49%
Recomanats
pendents de
presentar 39%

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’annex IV del Pla Especial davant del Risc d’Incendis Forestals i de
la informació facilitada per l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències

El Pla Especial davant del Risc d’Incendis Forestals de la Comunitat Valenciana aconsella
que, per raons pràctiques de contingut i per la identitat de la matèria a planificar, els plans
d’actuació d’àmbit local davant del risc d’incendis forestals s’elaboren conjuntament amb
els plans de prevenció d’incendis forestals (subobjectiu 1.4).

Subobjectiu 1.3: S’han actualitzat els 17 plans de prevenció d’incendis
forestals d’espais naturals protegits la vigència dels quals va finalitzar en
els exercicis 2016 i 2017 i s’ha aprovat el pla de Penyagolosa?
La Llei 3/1993, de 9 de desembre, Forestal de la Comunitat Valenciana, estableix en el seu
article 55 que correspon a la Generalitat la planificació, coordinació i execució de les
mesures i accions necessàries per a la prevenció i lluita contra els incendis forestals.
La planificació de la prevenció d’incendis forestals es realitza a través de diferents figures
que es corresponen amb diferents àmbits territorials. Des dels plans locals de prevenció
d’incendis forestals, d’àmbit local, fins als plans de prevenció d’incendis forestals de
demarcació d’àmbit supracomarcal, passant pels plans de prevenció d’espais naturals.
Els plans de prevenció d’incendis forestals dels espais naturals protegits (PPIFENP)
constitueixen la directriu tècnica en aquesta matèria
El grau de
en l’àmbit dels parcs naturals, sense perjudici del que
compliment de la
s’estableix en el seu marc legislatiu propi (els plans
recomanació és
d’ordenació dels recursos naturals) i de la normativa
MITJÀ
general de prevenció d’incendis forestals.
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La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició
Ecològica informa en el seu web7 que s’ha elaborat un pla de prevenció d’incendis forestals
per a 22 parcs naturals.8 En els plans inicialment aprovats, es van quantificar les actuacions
necessàries a realitzar, amb un volum acumulat de despeses i inversions de 120 milions
d’euros per a 10 anys,9 destinats a accions per a previndre les causes i actuacions per a
infraestructures.
Actualment la Conselleria està en curs del procés de revisió d’onze plans que tenien una
vigència fins als anys 2016-2019 i addicionalment s’han aprovat per la consellera sis plans
que es trobaven vençuts.
Gràfic 5. Comparació de la situació dels plans de prevenció d’incendis forestals d’espais
naturals protegits
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Font: Memòries de revisió dels plans disponibles en la pàgina web http://www.agroambient.gva.es/va/web/prevencion-deincendios

S’observa un avanç significatiu per a disposar dels plans en vigor, i únicament està pendent
d’iniciar-se la revisió del pla del Parc Natural del Túria perquè es va posposar el procés fins
a la resolució sobre una possible ampliació del parc natural. D’altra banda, el pla per al Parc
Natural del Penyagolosa, la superfície forestal del qual és de 1.080 ha, segueix pendent
d’aprovació en la data del nostre treball. En qualsevol cas, el 96,8% de la superfície forestal
dins de l’àmbit estricte dels parcs naturals de la Comunitat Valenciana tenen un pla en vigor
o està en curs la seua revisió.

7 http://www.agroambient.gva.es/va/web/prevencion-de-incendios/planes-de-prevencion-deincendios-forestales-de-la-red-de-espacios-naturales-protegidos.
8
A més d’aquests 22 parcs naturals, hi ha un pla específic per a la Reserva Valenciana de Caça Muela
de Cortes, la informació del qual no s’ha inclòs en la nostra anàlisi.
9

Termini de vigència dels plans, que continuen tenint validesa mentre no se’n resolga la revisió.
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Gràfic 6. Situació actual dels plans de prevenció d’incendis forestals d’espais naturals
protegits segons la proporció de superfície forestal dins de l’àmbit estricte dels parcs
naturals
Amb pla pendent
d'aprovació 1%

Amb pla pendent
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45%
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Font: Memòries de revisió dels plans disponibles en la pàgina web http://www.agroambient.gva.es/va/web/prevencion-deincendios

L’objectiu final de les revisions és establir quines actuacions es prorroguen de les incloses
en els plans inicials, actualitzar les característiques de la seua execució i identificar els agents
responsables de promoure-les i de realitzar-les, així com establir noves actuacions que es
detecten necessàries o d’interés per a la prevenció d’incendis.
La directriu bàsica seguida en les revisions ha sigut la d’adaptar els plans a la realitat actual,
així com adaptar les infraestructures previstes en els plans de prevenció d’incendis forestals
de les demarcacions, i és una premissa fonamental fer compatible la necessària protecció i
defensa contra incendis forestals amb la conservació i preservació dels valors ambientals
dels parcs naturals.
El volum de despeses i inversions previstos a 10 anys vista dels plans una vegada revisats
ascendeix a 140 milions d’euros, un increment del 16,8% sobre els imports consignats en
els plans inicials.
Com a part del procés de revisió, la Conselleria ha realitzat una anàlisi del nivell de
compliment aconseguit dels plans inicialment aprovats.
L’avanç mitjà de les actuacions previstes en els 17 plans de prevenció d’incendis forestals
d’espais naturals protegits ha sigut baix10 (33%). El nivell de compliment general del pla de

10

Escala del nivell de compliment dels plans:
- Pendent = 0%
- Nivell de compliment baix = 1% al 33%
- Nivell de compliment mitjà = 34% al 66%
- Nivell de compliment alt = 67% a 99%
- Totalment complit = 100%
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prevenció del Parc Natural de la Serra d’Irta s’ha avaluat com a mitjà i el grau d’execució
s’ha estimat en un 49%; aquest pla és el més avançat.
El nivell de compliment de set dels 17 plans revisats s’ha avaluat com a baix.
Gràfic 7. Nivell de compliment de les actuacions previstes en els plans de prevenció
d’incendis forestals d’espais naturals protegits que han sigut revisats o estan en procés
de revisió

Serra d'Irta
Penyal d'Ifac
Serra Calderona
Serra Mariola
Serra d'Espadà
Santa Pola
Gorges del Cabriol
Marjal Pego-Oliva
Albufera
Llacunes de la Mata-Torrevieja
Serra Gelada
Desert de les Palmes
El Fondo
Prat de Cabanes-Torreblanca
Font Roja
Illes Columbretes
El Montgó

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Font: Memòries de revisió dels plans disponibles en la pàgina web http://www.agroambient.gva.es/va/web/prevencion-deincendios

Subobjectiu 1.4: Els municipis amb superfície forestal han elaborat els
plans locals de prevenció d’incendis forestals?
D’acord amb l’article 55.3 de la Llei 3/1993, les entitats locals amb terrenys forestals en el
seu territori han de redactar plans locals de prevenció d’incendis forestals (PLPIF) per als
seus termes municipals respectius.
En 2017 es van aprovar11 unes normes tècniques per a la redacció dels PLPIF. Fins a l’entrada
en vigor d’aquestes normes tècniques s’havien aprovat 61 plans, la superfície forestal
agregada dels quals representava el 22,3% del total de superfície forestal de la Comunitat
Valenciana.
No obstant això, les noves normes imposaven un termini d’adaptació (12 mesos) dels plans
ja aprovats. A mitjan mes de setembre de 2020, 31 municipis havien presentat l’expedient
d’adaptació d’aquests plans, dos dels quals han sigut aprovats per resolució de la

11

Ordre 30/2017, de 20 de novembre, de la consellera d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i
Desenvolupament Rural, per la qual s’unifiquen i s’aproven les normes tècniques per a la redacció de
plans locals de prevenció d’incendis forestals (PLPIF).
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Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició
Ecològica.
De conformitat amb la nova regulació, dels 542 municipis de la Comunitat Valenciana,
únicament 17 estan exempts per tindre poca o nul·la superfície forestal. Tan sols 31 plans
locals de prevenció d’incendis forestals han sigut
aprovats segons les noves normes tècniques, mentre
El grau de
que 279 expedients es troben en tramitació en la
compliment de la
Direcció General de Prevenció d’Incendis Forestals, un
recomanació és
nombre significativament més elevat en relació amb
MITJÀ
la situació revisada per la Sindicatura en 2018, per la
qual cosa la proporció de municipis que no han
realitzat cap tràmit s’ha reduït del 85% al 41% dels municipis obligats a elaborar un pla de
prevenció local d’incendis forestals.
Gràfic 8. Comparació de la situació dels plans locals de prevenció d’incendis forestals
400
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En tramitació
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Font: Base de dades amb expedients de tramitació dels PLPIF facilitada per la DG de Prevenció d’Incendis Forestals

En relació amb la superfície forestal, els municipis que no han iniciat cap tràmit per a
aprovar el pla local de prevenció d’incendis forestals comprenen 307.367 ha, un 24,3% de
la superfície forestal de la Comunitat Valenciana.
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Gràfic 9. Situació actual de tramitació de plans locals de prevenció d’incendis forestals
en funció de la superfície forestal de la Comunitat Valenciana

Pendents 24,3%

Aprovats 5,7%

En tramitació 70,1%

Font: Base de dades amb expedients de tramitació dels PLPIF facilitada per la DG de Prevenció d’Incendis Forestals

La Direcció General de Prevenció d’Incendis Forestals va tornar a requerir per escrit en el
primer trimestre de 2020 a tots els municipis que no tenien el PLPIF en tramitació que
havien d’iniciar aquest tràmit, advertint-los que no fer-ho podria suposar una infracció
d’acord amb les disposicions de l’article 72 de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, Forestal de
la Comunitat Valenciana. La Fiscalia de Medi Ambient també incideix sobre la necessitat de
vigilar el compliment d’aquesta obligació amb l’advertiment consegüent als ajuntaments
que podran ser investigats penalment si no adopten les mesures preventives en cas
d’ocurrència d’incendis forestals.

Subobjectiu 1.5: S’han realitzat les actuacions necessàries per a tramitar
les ajudes per a l’elaboració dels plans locals de prevenció d’incendis
forestals finançats pel programa europeu de desenvolupament rural?
A fi d’esmenar la falta generalitzada de plans locals exposada en el subobjectiu 1.4, la
Generalitat Valenciana ha concedit ajudes destinades a redactar nous plans locals de
prevenció d’incendis forestals o per a revisar els ja aprovats per part dels municipis de la
Comunitat Valenciana. Aquestes ajudes les financen el Fons Europeu Agrari de
Desenvolupament Rural (FEADER), el Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i
la Generalitat. Les ajudes s’emmarquen en l’operació 8.3.3, “Ajudes per a la redacció/revisió
de plans locals de prevenció d’incendis forestals (PLPIF)”, de l’apartat 8.3, “Ajuda per a la
prevenció dels danys causats als boscos per incendis, desastres naturals i catàstrofes”, de
la mesura 8, “Inversions en el desenvolupament de zones forestals i millora de la viabilitat
dels boscos”, del Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 20142020.
La convocatòria d’aquestes ajudes es va resoldre a l’octubre de 2018, amb la concessió d’un
import total d’1.500.000 euros a 254 beneficiaris, que disposaven de nou mesos per a
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justificar la subvenció. Es van desestimar 64 sol·licituds per falta de disponibilitat
pressupostària.
Quadre 4. Situació de les ajudes per a municipis subjectes a l’obligatorietat de disposar
de pla local de prevenció d’incendis forestals (nombre de municipis)

Obligatorietat PLPIF
Convencional
Reduït
Cap
Total

Concedida
ajuda

Desestimada
ajuda

No sol·licita
ajuda

223

3

89

315

31

61

118

210

0

0

17

17

254

64

224

542

Total

Font: Base de dades amb expedients de tramitació dels PLPIF facilitada per la DG de Prevenció d’Incendis Forestals

Els municipis als quals s’han concedit ajudes sumen un total de 914.178 ha de superfície
forestal (el 72,1%), i l’ajuda concedida de mitjana és d’1,64 euros per hectàrea.
Quadre 5. Import de les ajudes concedides a municipis subjectes a l’obligatorietat de
disposar de pla local de prevenció d’incendis forestals

Obligatorietat PLPIF
Convencional
Reduït
Total

Import concedit
(euros)

Superfície forestal
(ha)

Import mitjà
(euros per ha)

1.398.124

900.226

1,55

101.876

13.952

7,30

1.500.000

914.178

1,64

Font: Base de dades amb expedients de tramitació dels PLPIF facilitada per la DG de Prevenció d’Incendis Forestals

El Servei de Conciliació d’Usos i Sensibilització per a la Prevenció d’Incendis és responsable
de tramitar aquestes ajudes, el Servei de Prevenció d’Incendis Forestals assumeix la
responsabilitat de la revisió tècnica, i els tècnics forestals dels serveis territorials
s’encarreguen 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, realitzen el corresponent informe-proposta per a ser aprovats per la
conselleria responsable i la publicació posterior en el DOGV.
No obstant això, aquesta línia d’ajudes encara no s’ha
resolt íntegrament, ja que es troba en la fase de revisar
i modificar, si és el cas, la documentació tècnica
entregada pels ajuntaments. En aquest sentit, al juny
de 2020 solament 77 expedients tenien la certificació
correcta, per la qual cosa s’havia proposat el
pagament de 441.987 euros, aproximadament el 30% del total d’ajudes concedides.

El grau de
compliment de la
recomanació és
MITJÀ

En el nostre informe publicat al febrer de 2018 s’indicava que “el Servei de Prevenció
d’Incendis Forestals estima que es necessiten tres persones addicionals per a acomplir
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aquesta mesura del programa de desenvolupament rural en els terminis previstos”. Per a la
revisió tècnica dels PLPIF, el Servei de Prevenció d’Incendis Forestals ha requerit de manera
puntual la col·laboració de tècnics de VAERSA que, per mitjà d’una assistència tècnica,
col·labora per a planificar i dotar de suport tècnic en general les tasques que ha de realitzar
aquest servei. El nombre de persones assignades per a tramitar aquests expedients és
variable en funció de les entrades dels PLPIF. En la data del nostre treball, aquesta labor era
realitzada per dues persones.
En conclusió, atesa l’elevada proporció d’expedients que es troben pendents de certificar,12
persisteix el risc de no complir els terminis màxims legals establits pel FEADER.

Subobjectiu 1.6: S’han aprovat noves mesures específiques per a
preservar l’estat de la forest de titularitat privada per a garantir-ne la
prevenció i la restauració?
Les forests, per raó de la titularitat, poden ser públiques o privades. Les forests públiques
pertanyen a l’Estat, a la Generalitat, a les diputacions, a les entitats locals i a altres entitats
de dret públic. Les forests privades pertanyen a persones físiques o jurídiques de dret privat,
ja siga individualment o en règim de copropietat.
La superfície forestal de la Comunitat Valenciana ascendeix a més d’1.295.000 ha. D’aquesta
superfície, només un terç la gestiona directament per la Generalitat (429.635 ha), mentre
que la resta del territori forestal valencià queda sense possibilitat d’intervenció directa per
a actuacions de rellevància territorial com poden ser les infraestructures de prevenció
d’incendis forestals.
Els propietaris de terrenys forestals i entitats locals de cada demarcació forestal tenen
l’obligació d’adoptar i executar les mesures de prevenció de focs forestals incloses en les
directrius dels plans locals de prevenció d’incendis forestals de cada un dels ens locals que
hi haja en cada demarcació. Així mateix, han d’executar els treballs que s’especifiquen en la
programació dels plans locals de prevenció d’incendis forestals pel seu compte o per mitjà
d’accions concertades amb l’Administració forestal.
Les actuacions realitzades pel Servei d’Ordenació i Gestió Forestal (Direcció General de
Medi Ambient i Avaluació Ambiental) de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament
Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica tenen com a objectiu fonamental la
protecció, conservació i aprofitament ordenat dels sistemes forestals.
El Pla d’Acció Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana –PATFOR– estableix
zonificacions a gran escala i directrius generals per a aconseguir els objectius plantejats. No

12

La revisió dels PLPIF és un procés inicialment lent. Actualment tots els plans han sigut revisats i
estan en procés d’ajust, i s’adverteix un major ritme en la certificació (en 2019 es van certificar 24
plans i 77 en els sis primers mesos de 2020). En aquests sis mesos estan inclosos els de confinament
per la pandèmia de la COVID-19, que ha retardat les possibilitats de resposta als requeriments de
correcció dels plans per part dels ajuntaments, tenint en compte a més que els terminis administratius
estaven suspesos i que es va tardar un temps a habilitar l’Administració al teletreball.
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obstant això, la translació al territori de les mesures que planteja, a una escala espacial i
temporal d’unitat de gestió, implica el desenvolupament del pla en diferents programes i
plans d’abast més específic o de major escala, com són els plans de demarcació forestal (o
plans d’ordenació dels recursos forestals - PORF) i els instruments tècnics de gestió forestal
(ITGF).
El PATFOR defineix dotze demarcacions forestals i amb data de juliol de 2020 s’ha aprovat
el pla de dos d’aquestes.13
Quadre 6. Situació de tramitació dels plans de demarcació forestal
Demarcació comarcal

Estat

Altea

Aprovat (22/10/2018)

Sant Mateu

Aprovat (22/10/2018)

Polinyà de Xúquer - Alzira

Pendent de remissió per a l’aprovació final

Vall d’Alba

Pendent de remissió per a l’aprovació final

Xàtiva

En elaboració (fase 3)

Crevillent

En elaboració (fase 1)

Ènguera

En elaboració (fase 1)

Llíria

En elaboració (fase 0)

Alcoi

Preparació i revisió de plecs de licitació

Xelva

Preparació i revisió de plecs de licitació

Requena

Preparació i revisió de plecs de licitació

Sogorb

Preparació i revisió de plecs de licitació

Font: Servei d’Ordenació i Gestió Forestal (Direcció General de Medi Ambient i Avaluació Ambiental)

Una manera de preservar l’estat de les forests de titularitat privada és a través d’una gestió
sostenible que integre els aspectes ambientals amb les activitats econòmiques, socials i
culturals, amb la finalitat de conservar el medi natural i al mateix temps generar ocupació i
col·laborar a l’augment de la qualitat de vida i expectatives de desenvolupament de la
població rural. La forma més senzilla de garantir això és l’aprovació i aplicació dels ITGF.
Per a la concessió d’ajudes en matèria de gestió forestal i en matèria de transformació i
comercialització de productes forestals, en el marc del Programa de Desenvolupament
Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020, és imprescindible que les actuacions a
subvencionar estiguen previstes en un instrument tècnic de gestió forestal, que pot ser un
13

Des de la Direcció General de Prevenció d’Incendis Forestals ens adverteixen que totes les
demarcacions forestals tenen pla de prevenció d’incendis forestals, si bé aquests es van elaborar
abans de l’aprovació del PATFOR, per la qual cosa el seu àmbit territorial no coincideix amb el definit
pel PATFOR (11 demarcacions del Pla General d’Ordenació Forestal –PGOF–, enfront de les 12 del
PATFOR). Aquesta circumstància se solucionarà quan s’aborde la seua revisió. Per tant, només hi ha
dues demarcacions amb PORF, però totes compten amb plans de prevenció d’incendis forestals de
demarcació.
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projecte d’ordenació de forests, un pla tècnic de gestió forestal o un pla tècnic de gestió
forestal simplificat. La superfície forestal de les forests de titularitat privada que es troben
ordenades amb un d’aquests instruments de planificació a penes arriba a les 55.784 ha.
Si bé no s’han aprovat línies d’ajudes específiques per a preservar l’estat de la forest de
titularitat privada per a garantir-ne la prevenció i la restauració, les operacions gestionades
pel Servei d’Ordenació i Gestió Forestal s’engloben en diverses submesures14 de la mesura
8, “Inversions en el desenvolupament de zones forestals i millora de la viabilitat dels
boscos”, del PDR-CV 2014-2020.
La mesura 8 del PDR-CV 2014-2020 preveu diverses línies d’ajuda per a la realització
d’inversions destinades al desenvolupament de zones forestals i a la millora de la viabilitat
dels boscos, basades en la gestió sostenible i la seua multifuncionalitat. Concretament, les
submesures 8.5, “Ajuda per a inversions per a incrementar la capacitat d’adaptació i el valor
mediambiental dels ecosistemes forestals”, i 8.6, “Ajuda per a les inversions en tecnologies
forestals i en la transformació, mobilització i comercialització de productes forestals”,
inclouen ajudes destinades als titulars forestals i les seues associacions, professionals de
l’àmbit forestal i mediambiental, microempreses i petites i mitjanes empreses localitzades
en zones rurals de la Comunitat Valenciana. Aquest sistema d’ajudes pretén impulsar i
desenvolupar eficaçment una bioeconomia sostenible a les comarques de muntanya, capaç
de generar condicions socioeconòmiques d’ocupació digna i estable, adequades per a
implantar i fixar població rural en aquestes zones.
Les submesures esmentades preveuen, al seu torn, tres operacions, segons la relació
següent:


Operació 8.5.1. Instruments de gestió forestal sostenible.



Operació 8.5.2. Gestió forestal sostenible per a la millora ambiental, paisatgística i
foment dels ecosistemes forestals.



Operació 8.6.1. Inversions per a la transformació i comercialització de productes forestals.

14

El reglament del FEADER inclou una llista indicativa de mesures per a assegurar la consecució dels
objectius marcats per la Unió Europa. Aquestes mesures, al seu torn, es divideixen en submesures,
que no és més que una classificació amb major nivell de definició i dins d’aquestes es troben les
operacions o actuacions que es realitzaran.
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Al febrer de 2018 i maig de 2020 es van convocar15 les ajudes, finançades per FEADER, per
a l’aplicació de mesures de gestió forestal sostenible. Les finalitats que es persegueixen
amb aquestes ajudes són:


La redacció d’instruments de gestió forestal sostenible: redacció i revisió justificada
d’instruments de gestió forestal sostenible (projectes d’ordenació de forests i plans
tècnics de gestió forestal) amb la finalitat de garantir, per mitjà de la seua aplicació, la
sostenibilitat ambiental i econòmica de l’ús i aprofitament dels recursos forestals.



La gestió forestal sostenible per a la millora ambiental, paisatgística i foment dels
ecosistemes forestals: realització d’actuacions de gestió forestal sostenible per a la
millora ambiental, paisatgística i foment dels ecosistemes forestals, encaminades a
aconseguir les finalitats següents:



15



Dificultar l’expansió dels incendis forestals millorant l’estructura interna dels boscos
i diversificant la distribució dels hàbitats naturals sobre el territori, de manera que
es propicie la presència d’ecotons16 de gran riquesa ecològica que generen, al seu
torn, discontinuïtats naturals de les masses boscoses.



Incrementar la resiliència natural dels ecosistemes forestals davant dels desastres
naturals (plagues i malalties i condicions de sequera prolongada característica del
canvi climàtic actual).



Fomentar la maduresa ecològica dels ecosistemes forestals mediterranis, millorant
la seua diversitat biològica i l’estabilitat estructural natural.

Les inversions per a la transformació i comercialització de productes forestals: valorar
els productes forestals per a fomentar la gestió sostenible de les masses forestals i crear
un teixit industrial d’aprofitament, transformació i comercialització dels principals
productes forestals procedents de les muntanyes de la Comunitat Valenciana.

Convocatòries:

-

Resolució de 12 de febrer de 2018, del director de l’Agència Valenciana de Foment i Garantia
Agrària (AVFGA), per la qual es convoquen, per a l’any 2018, les ajudes, finançades per FEADER,
per a l’aplicació de mesures de gestió forestal sostenible.

-

Resolució de 20 de maig de 2020, del director de l’Agència Valenciana de Foment i Garantia
Agrària (AVFGA), per la qual es convoquen, per a l’any 2020, les ajudes, finançades per FEADER,
per a l’aplicació de mesures de gestió forestal sostenible.

16

Zona de transició entre dos ecosistemes diferents o fronteres ecològiques. És la zona de màxima
interacció i amb major riquesa biològica.
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Quadre 7. Dotació pressupostària de les ajudes per a l’aplicació de mesures de gestió
forestal sostenible. Per anualitats (euros)
Operació
Operació 8.5.1. Instruments de gestió forestal
sostenible

2018

2019

2020

2021

500.000

700.000

4.000

897.642

Operació 8.5.2. Gestió forestal sostenible per a la
millora ambiental, paisatgística i foment dels
ecosistemes forestals

1.500.000 2.500.000

100.000 11.536.385

Operació 8.6.1. Inversions per a la transformació i
comercialització de productes forestals

1.500.000 1.500.000

100.000

5.323.973

Font: Convocatòries publicades en el DOGV (Resolució de 12 de febrer de 2018, del director de l’Agència
Valenciana de Foment i Garantia Agrària (AVFGA), per la qual es convoquen, per a l’any 2018, les ajudes,
finançades per FEADER, per a l’aplicació de mesures de gestió forestal sostenible, i Resolució de 20 de maig de
2020, del director de l’Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària (AVFGA), per la qual es convoquen, per a
l’any 2020, les ajudes, finançades per FEADER, per a l’aplicació de mesures de gestió forestal sostenible)

S’han aprovat un total de 107 expedients, 19 de titularitat pública, tots ells ajuntaments, i
88 de titularitat privada. L’import total adjudicat ascendeix a 1.968.631 euros.17
Finalment, cal esmentar una novetat normativa18 en relació amb l’actuació de
l’Administració en forests de titularitat privada. Es tracta del projecte de decret del Consell
pel qual es desenvolupa la figura de Zona d’Actuació Urgent (ZAU), d’acord amb l’article
24 de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, Forestal de la Comunitat Valenciana.
En aplicació d’aquest article, la Generalitat va acordar establir un total de set zones
d’actuació urgent (ZAU) des de 1996, i desenvolupar una sèrie d’actuacions per a
l’adequació sobre la vegetació, consistents en tractaments silvícoles preventius i creació o
manteniment de zones de discontinuïtat o ruptura dels combustibles forestals, millora
d’accessos i pistes forestals, construcció de depòsits d’aigua per a l’extinció d’incendis
forestals, etc., tot això a fi de reduir la capacitat de propagació del foc, facilitar el ràpid accés
dels mitjans a l’incendi, establir punts de suport a l’extinció i zones segures des de les quals
els mitjans d’extinció puguen desenvolupar el seu treball amb prou seguretat per al
personal i mitjans intervinents. L’obtenció de la disponibilitat de sòl per a les actuacions ha
suposat una càrrega administrativa molt notable, amb més de 5.000 persones que tenen
afectada una o més parcel·les per les actuacions, a vegades per uns pocs metres quadrats,
amb les quals han de signar-se convenis i que suposen una ingent càrrega administrativa
que ha d’alleugerir-se per eficàcia i eficiència administrativa.

17

Resolució de 10 de desembre de 2018, del director general de Medi natural i Avaluació Ambiental,
per la qual resol la convocatòria d’ajudes per a l’aplicació de mesures de gestió forestal sostenible en
el marc del Programa de Desenvolupament Rural de la Comunitat Valenciana 2014-2020.
18

Projecte de decret en fase de tramitació.
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Amb aquesta futura norma, es pretén una millora en
la gestió per mitjà de la implantació de mesures
preventives de manera més ràpida i àgil en zones
sobre les quals actualment la Generalitat no té gestió
directa, evitant la forma de conveni i implantant de
forma generalitzada el requeriment d’execució
forçosa i l’execució subsidiària per part de l’Administració.

El grau de
compliment de la
recomanació és
MITJÀ

Subobjectiu 1.7: S’han incrementat els esforços pressupostaris per a la
prevenció i en particular per al compliment de les actuacions previstes
en els plans de prevenció?
En l’àmbit de la Generalitat Valenciana, la prevenció dels incendis es preveu en el programa
pressupostari 442.90,19 “Prevenció d’incendis forestals”, de la Conselleria d’Agricultura,
Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.
Els objectius que es persegueixen amb aquest programa pressupostari són disminuir el
nombre d’incendis forestals per causes humanes; minimitzar la superfície afectada pels
incendis; dotar de nous recursos materials permanents destinats a l’educació ambiental;
diversificar i actualitzar els diversos instruments materials d’educació ambiental; acostar la
problemàtica del canvi climàtic a la ciutadania i promocionar hàbits i pràctiques sostenibles;
impulsar l’educació ambiental amb la col·laboració i la coordinació del conjunt de
l’Administració de la Generalitat i altres administracions, i formar especialistes, experts i
formadors en el camp del medi ambient.
Les labors de prevenció inclouen activitats per a previndre l’inici i la propagació de l’incendi.
Entre les activitats per a previndre 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 (depòsits d’aigua i vies forestals) i el manteniment de la
xarxa d’observatoris forestals, i 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.

19

En l’àmbit pressupostari, fins a l’exercici 2015, el programa 221.10 integrava tant les labors de
prevenció com d’extinció incendis forestals. Des de l’exercici pressupostari 2016, els recursos
pressupostaris destinats a la prevenció estan segregats dels d’extinció. Vegeu subobjectiu 1.1.
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Conciliació d’interessos: promoure el pasturatge controlat en zones de canyar; eliminar
les restes vegetals sense ús del foc; donar suport a les labors de l’equip de prevenció
integral d’incendis forestals, i ajudar el voluntariat ambiental.

Respecte a les activitats per a previndre la propagació hi ha 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.



Xarxa hídrica: reproveïment 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 el període 2016-2019 ascendeix a un total de 86,4
milions d’euros, i el més significatiu és el corresponent al pla de vigilància preventiva
encomanat a VAERSA.
Gràfic 10. Distribució de les obligacions reconegudes del programa pressupostari
442.90 en el període 2016-2019

Resta 10,6%

Altres inversions
finançades per
FEADER 18,2%
Pla de vigilància
53,8%

Inversions i
manteniment
d'infraestructures
de prevenció
17,4%
Font: Elaboració pròpia a partir de l’execució pressupostària del programa 442.90

Les quantitats econòmiques destinades a activitats per a previndre l’inici i per a previndre
la propagació de l’incendi estan molt allunyades de les necessitats pressupostàries que es
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desprenen dels plans de prevenció d’incendis forestals de demarcació, que s’estimen en
uns 40,7 milions d’euros anuals.20
Quadre 8. Resum de les memòries econòmiques dels plans de prevenció d’incendis
forestals de demarcació
Despeses previstes (euros)

Demarcació

Any
Any
redacció aprovació

Pla de
Actuacions prevenció de
Pla
generals
causes infraestructures

Pla de
vigilància,
detecció i
dissuasió

Total

Alcoi

2009

2014

265.000

3.661.368

20.255.875

14.296.307

38.478.550

Altea

2007

2013

355.000

17.203.338

15.603.473

17.345.686

50.507.497

Xelva

2007

2013

197.500

7.408.315

64.586.734

13.473.325

85.665.874

Crevillent

2011

2015

247.000

5.367.407

6.563.150

9.323.355

21.500.912

Llíria

2013

2015

305.500

10.006.034

31.076.218

16.605.000

57.992.752

Polinyà de Xúquer

2007

2013

368.500

6.569.135

11.213.245

13.966.615

32.117.495

Requena

2011

2014

148.000

1.823.234

74.184.801

18.588.387

94.744.422

Sant Mateu

2008

2014

233.500

2.505.841

31.698.331

14.781.000

49.218.672

Sogorb

2007

2014

337.000

3.369.022

67.739.304

17.094.392

88.539.718

Vall d’Alba

2011

2015

229.000

4.292.217

17.296.703

14.591.325

36.409.245

Xàtiva

2009

2014

274.000

3.375.290

44.120.805

8.267.835

56.037.930

2.960.000

65.581.201

384.338.639

158.333.227

611.213.067

197.333

4.372.080

25.622.576

10.555.548

40.747.538

Total
Mitjana anual

Font: Elaboració pròpia a partir de les memòries econòmiques dels plans de prevenció d’incendis forestals de
demarcació disponibles en http://www.agroambient.gva.es/va/web/prevencion-de-incendios/planes-deprevencion-de-incendios-forestales-de-demarcacion

S’aprecia un increment significatiu dels recursos pressupostaris aplicats en el període 20162019, en arribar als 25,1 milions d’euros en l’últim exercici pressupostari (davant dels 16,1
milions d’euros en 2015). No obstant això, les dotacions pressupostàries encara resulten
insuficients per a escometre la totalitat de les actuacions previstes en els plans de prevenció
d’incendis forestals de demarcació.

20

Els onze plans de prevenció d’incendis forestals de demarcació detallen les actuacions a realitzar i
els costos associats a aquestes per al període de vigència del pla (15 anys). L’import total de les
actuacions previstes ascendeix a 611.213.067 euros per a un termini de vigència de 15 anys.
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Gràfic 11. Comparació de l’evolució de les obligacions reconegudes del programa
pressupostari 442.90 i de les necessitats econòmiques segons les actuacions previstes
en els plans de prevenció d’incendis forestals de demarcació. En euros

45000000
40000000
35000000
30000000
25000000
20000000
15000000
10000000
5000000
0

Dèficit de recursos
pressupostaris

2015

2016

2017

2018

2019

Obligacions reconegudes
Actuacions necessàries plans PIF demarcació (mitjana anual)
Font: Elaboració pròpia a partir de l’execució pressupostària del programa 442.90 en les memòries econòmiques dels
plans de prevenció d’incendis forestals de demarcació disponibles en http://www.agroambient.gva.es/va/web/prevencionde-incendios/planes-de-prevencion-de-incendios-forestales-de-demarcacion

A pesar de l’impuls rebut a través dels fons europeus21 per a executar tasques de
construcció i manteniment de tallafocs, camins forestals i punts i depòsits d’aigua per a
l’extinció d’incendis forestals, el dèficit de recursos pressupostaris és especialment
significatiu en relació amb el pla d’infraestructures, ja que les actuacions quantificades en
els plans de prevenció d’incendis forestals de demarcació ascendeixen a 25,7 milions
d’euros anuals. En el període 2016-2019 s’han executat anualment actuacions de millora i
manteniment d’infraestructures per valor de 7,7 milions d’euros, la qual cosa representa a
penes un 30% del que es preveu en les memòries econòmiques incorporades als plans de
prevenció.
En conseqüència, la dotació pressupostària continua sent insuficient (25,6 milions d’euros
de crèdits inicials per a l’exercici 2020) i no permetrà
El grau de
el compliment de les actuacions previstes en els plans
compliment de la
de prevenció d’incendis forestals de demarcació. A
recomanació és
més, l’execució de les ajudes previstes per a la
MITJÀ
prevenció dels danys causats als boscos pels incendis,
desastres naturals i catàstrofes del PDR-CV 2014-2020

La cinquena versió (quarta modificació) del pla financer del Programa de Desenvolupament Rural
de la Comunitat Valenciana 2014-2020 preveu una dotació de 20 milions d’euros per a la realització
de treballs de construcció i manteniment d’infraestructures de prevenció d’incendis forestals i
d’actuacions silvopastorals la finalitat de les quals siga reduir el risc d’incendi (operació 1 de la mesura
8.3, “Ajuda per a la prevenció dels danys causats als boscos pels incendis, desastres naturals i
catàstrofes”).
21
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han arribat a un grau del 66% (al gener de 2020), per la qual cosa resultarà necessari
impulsar mesures per a evitar la pèrdua d’aquests fons.

OBJECTIU 2: LES ADMINISTRACIONS HAN ADOPTAT MESURES PER A
ACOMPLIR LES NOSTRES RECOMANACIONS RELACIONADES AMB
L’EFICÀCIA DELS MITJANS D’EXTINCIÓ DELS INCENDIS FORESTALS?
Subobjectiu 2.1: Les administracions públiques que participen en la
prestació del servei d’extinció d’incendis disposen d’un panel
d’indicadors que permeta mesurar o avaluar l’eficàcia dels mitjans
d’extinció dels incendis forestals comparant la situació real amb els
objectius marcats?
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
bàsicament sobre una doble problemàtica: les situacions d’emergència en matèria de
protecció civil i l’extinció d’incendis.
L’objectiu bàsic en matèria d’incendis forestals definit en la memòria d’actuacions del
programa pressupostari és incrementar els nivells d’eficàcia dels mitjans d’extinció
d’incendis forestals, minimitzant les superfícies afectades els dies d’alt risc.

El grau de
compliment de la
recomanació és
BAIX

Igual que en pressupostos d’exercicis anteriors, el
programa detalla les línies d’actuació per a aconseguir
l’objectiu bàsic, així com els indicadors per a mesurar
el grau de consecució. Hem constatat que no s’han
reformulat les línies d’actuació ni els indicadors
definits en el període 2016-2019 objecte de
fiscalització, i a més considerem que aquests indicadors no mesuren o avaluen l’increment
o no de l’eficàcia, sinó que més prompte són una mera descripció de les tasques i mitjans
de l’entitat.
Quadre 9. Línies d’actuació per a aconseguir l’objectiu 2.1, “Incrementar els nivells
d’eficàcia dels mitjans d’extinció d’incendis forestals, minimitzant les superfícies
afectades els dies d’alt risc”, del programa pressupostari 221.10
Descripció
2.1.1. Coordinació dels consorcis provincials de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament.
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 dirigides 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.
Font: Memòries d’actuacions (fitxa pressupostària 4) contingudes en els pressupostos del programa pressupostari
221.10 disponibles en http://www.hisenda.gva.es)
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Quadre 10. Indicadors per a mesurar la consecució de l’objectiu 2.1, “Incrementar els
nivells d’eficàcia dels mitjans d’extinció d’incendis forestals, minimitzant les superfícies
afectades els dies d’alt risc”, del programa pressupostari 221.10
Valor/Any
Indicador Descripció

Unitat de
mesura

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

Coordinació consorcis

Consorcis

3

3

3

3

3

3

2

Encàrrecs forestals

Encàrrecs

2

2

2

2

2

2

3

Direcció de brigades de
bombers forestals
terrestres i
helitransportades
gestionades

Nombre

59

62

62

62

62

62

4

Vehicles autobombes
gestionats

Autobombes

39

39

39

39

39

39

5

Helicòpters
pressupostats

Helicòpters
pressupostats

12

12

12

12

12

12

6

Avions pressupostats

Avions

9

9

9

9

9

11

7

Reunions de coordinació Nombre
de mitjans d’extinció
d’incendis forestals

--

--

12

--

--

--

8

Revisió de normativa
Normatives
sobre extinció d’incendis
forestals

1

1

13

--

--

--

Font: Memòries d’actuacions (fitxa pressupostària 4) contingudes en els pressupostos del programa pressupostari
221.10 disponibles en http://www.hisenda.gva.es)

El Sistema Integrat de Gestió d’Incendis Forestals (SIGIF) inclou dades estadístiques molt
àmplies dels incendis produïts a la Comunitat Valenciana des de 1968. Entre els camps que
figuren es troben dades clau per a l’obtenció d’indicadors d’eficàcia i eficiència en l’extinció
(mitjans utilitzats, temps transcorreguts, causes, superfícies, condicions meteorològiques,
etc.). Per tant, existeix una base suficient per a poder definir indicadors més precisos,
adequats i complets com a unitats de mesura per a comparar la situació real amb els
objectius marcats, i si no hi ha un altre remei facilitar la funció de gestió i supervisió dels
responsables en la matèria. En particular, els indicadors utilitzats per la Sindicatura (vegeu
subobjectiu 2.2) podrien ser calculats de manera automàtica i periòdica amb els sistemes
d’informació disponibles, de tal manera que constituïren un quadre de comandament
formal disponible tant per als mateixos gestors com per al públic en general.
Els consorcis provincials de bombers de la Comunitat Valenciana tampoc han desenvolupat
en el període 2016-2019 un sistema formal d’indicadors per a mesurar l’eficàcia dels seus
serveis.

47

Seguiment de l’informe d’auditoria operativa dels serveis d’extinció d’incendis forestals.
Àmbit provincial i autonòmic.
Exercicis 2016-2019

L’avaluació per a aconseguir l’estratègia global del servei d’extinció d’incendis forestals ha
de sustentar-se en una definició prèvia d’objectius de control, definint indicadors i valors
òptims o perseguits, quant al nombre d’incendis, la
L’AVSRE no disposa d’un
gravetat d’aquests, la intencionalitat, la freqüència,
quadre de comandament
el temps de reacció dels mitjans i el temps necessari
integral que li permeta
per a l’extinció dels incendis. Només fixant amb
mesurar o avaluar de
caràcter previ uns paràmetres es pot concloure
forma periòdica i àgil
sobre si el servei ha sigut eficaç i eficient.

l’eficàcia dels mitjans
d’extinció dels incendis
forestals

En conclusió, l’AVSRE no disposa d’un quadre de
comandament integral que li permeta mesurar o
avaluar de manera periòdica i àgil l’eficàcia dels
mitjans d’extinció dels incendis forestals comparant la situació real amb els objectius
marcats.

Subobjectiu 2.2: S’observa una evolució favorable en la freqüència,
gravetat i nivell d’eficàcia en els incendis forestals?
Indicador de freqüència
L’índex de freqüència22 reflecteix la freqüència mitjana anual d’incendis en un àmbit
geogràfic determinat sempre referida a 10.000 ha de superfície forestal. És un indicador
habitual de la probabilitat que ocórrega un incendi forestal en l’àmbit geogràfic analitzat.
Segons la metodologia per a l’anàlisi de risc d’incendis, continguda en les normes tècniques
per a la redacció de plans locals de prevenció d’incendis forestals,23 un índex per damunt
de 6 suposa un risc extrem.
Quadre 11. Classificació de l’índex de freqüència
Valor
Extrem

Rang
>6

Greu

4 – 5,99

Alt

2 – 3,99

Moderat

0,5 – 1,99

Baix

0,2 – 0,49

Molt baix

< 0,2

Font: Annex III de les normes tècniques per a la redacció de plans locals de prevenció d’incendis forestals

22

Índex de freqüència = (nombre d’incendis en període d’anàlisi / 10.000 hectàrees) / nombre d’anys
en el període d’anàlisi.
23

Ordre 30/2017, de 20 de novembre, de la Consellera d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i
Desenvolupament Rural, per la qual s’unifiquen i s’aproven les normes tècniques per a la redacció de
plans locals de prevenció d’incendis forestals.

48

Seguiment de l’informe d’auditoria operativa dels serveis d’extinció d’incendis forestals.
Àmbit provincial i autonòmic.
Exercicis 2016-2019

En el cas de la Comunitat Valenciana, i segons la classificació detallada en el quadre
anterior, l’índex de freqüència d’incendis forestals és alt, si bé s’observa una reducció
significativa entre els dos períodes d’anys analitzats i amb menors valors que en el conjunt
d’Espanya.
Gràfic 12. Evolució comparativa de l’índex de freqüència
5

4,67
3,63

4

3,21
2,64

3
2
1
0
Espanya

Comunitat Valenciana

Informe 2018 (2011-2015)

Seguiment 2020 (2016-2019)

Font: Elaboració pròpia a partir de les estadístiques d’incendis forestals del Ministeri d’Agricultura, Pesca i
Alimentació (https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/estadisticas/incendios_default.aspx)

Indicador de gravetat
L’índex de gravetat24 es calcula en funció de la proporció de la superfície cremada anual
mitjana respecte a la superfície forestal total de l’àmbit geogràfic objecte d’estudi (incloenthi tant arbrada com no arbrada).
Quadre 12. Classificació de l’índex de gravetat
Valor
Extrem

Rang
> 0,750

Greu

0,250 - 0,749

Alt

0,075 – 0,249

Moderat

0,030 – 0,074

Baix

0,010 – 0,029

Molt baix

< 0,010

Font: Llibre Incendios forestales: experiencias y comportamiento del fuego a través de los informes técnicos
(autor: Manuel Díaz Tapia)

En 2012 es van registrar cinc grans incendis forestals, en dos dels quals (Cortes de Pallars i
Andilla) es van cremar 48.944 ha, motiu pel qual l’índex de gravetat en el període 2011-

24

Índex de gravetat = (superfície forestal cremada en període anàlisi / superfície forestal total) /
nombre d’anys del període d’anàlisi x 100.
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2015 va ser extrem. Segons les dades més recents (2016-2019), la Comunitat Valenciana se
situa en nivell greu.
Gràfic 13. Evolució comparativa de l’índex de gravetat
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Seguiment 2020 (2016-2019)

Font: Elaboració pròpia a partir de les estadístiques d’incendis forestals del Ministeri d’Agricultura, Pesca i
Alimentació (https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/estadisticas/incendios_default.aspx)

Indicador d’eficàcia
Entre els indicadors utilitzats per a mesurar l’eficàcia en l’extinció d’incendis forestals, són
habituals els relacionats amb la proporció de conats, la superfície mitjana cremada i els
temps d’arribada.
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.
Els conats són incendis forestals que es detecten i s’apaguen ràpidament i per tant no
superen una hectàrea cremada. Per això poden ser indicatius de l’eficàcia dels sistemes de
detecció i extinció.
L’índex de conats25 a la Comunitat Valenciana s’ha situat en el període 2016-2019 en el
88,3% del total de sinistres, més de nou punts percentuals més que en el període 20112015, amb uns resultats d’eficàcia molt per damunt de la mitjana estatal.

25

Índex de conats = nombre de conats / nombre d’incendis forestals.
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Gràfic 14. Evolució comparativa de l’índex de conats
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Font: Elaboració pròpia a partir de les estadístiques d’incendis forestals del Ministeri d’Agricultura, Pesca i
Alimentació (https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/estadisticas/incendios_default.aspx)

La superfície mitjana26 cremada per incendi a la Comunitat Valenciana en el període 20162019 va ser de 10,1 ha, davant de les 33,5 del període 2011-2015 (descomptant els dos
grans incendis esmentats anteriorment, a Cortes de Pallars i Andilla, la mitjana en aquest
període hauria sigut de 9,4 ha per sinistre).
Gràfic 15. Evolució comparativa superfície cremada (ha) per sinistre
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Font: Elaboració pròpia a partir de les estadístiques d’incendis forestals del Ministeri d’Agricultura, Pesca i
Alimentació (https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/estadisticas/incendios_default.aspx)

Un altre dels paràmetres utilitzats per a mesurar l’eficàcia dels dispositius d’extinció són els
temps d’arribada dels mitjans a l’incendi. La importància de la rapidesa d’arribada es troba
en la seua repercussió en les dimensions que finalment puga assolir l’incendi, ja que
26

Superfície mitjana cremada per sinistre = hectàrees cremades / nombre d’incendis forestals.
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condiciona la capacitat d’inflamació del combustible circumdant i per tant la progressió
inicial de l’incendi, així com la possible complexitat de la seua extinció. Així, de mitjana, com
més gran és el temps d’arribada a l’incendi major és la superfície finalment afectada.
Les diferències observades entre regions no poden ser exclusivament imputades a la major
o menor disponibilitat de mitjans, sinó a factors exògens, en què l’orografia és un dels
factors que condiciona els temps d’arribada, perquè els boscos en les zones muntanyoses
són més inaccessibles que les superfícies forestals situades en plans i altiplans.
Els dispositius d’extinció es caracteritzen per la rapidesa en la mobilització de mitjans en
cas d’incendi. Segons les últimes estadístiques oficials, en el període 2015-2018 en el 24,7%
dels sinistres l’arribada dels primers mitjans terrestres es produeix abans de 15 minuts des
que l’incendi ha sigut detectat. Aquesta xifra puja fins al 66,9% dels incendis durant els
primers 30 minuts des de la detecció. Els dos indicadors estan per davall dels resultats
observats en el conjunt d’Espanya segons l’última publicació del Ministeri d’Agricultura,
referida al decenni 2006-2015.
Quadre 13. Percentatge27 d’incendis forestals segons el temps d’arribada del primer
mitjà terrestre. Comunitat Valenciana i Espanya
Comunitat Valenciana

Espanya

(2015-2018)

(2006-2015)

Arribada =<15 minuts

24,7%

37,9%

Arribada =<30 minuts i >15 minuts

42,2%

34,4%

En la primera mitja hora

66,9%

72,2%

Arribada =<60 minuts i >30 minuts

24,9%

19,4%

En la primera hora

91,8%

91,6%

Temps d’arribada

Font: Elaboració pròpia a partir de les bases de dades estadístiques d’incendis forestals facilitada per la Direcció
General de Prevenció d’Incendis Forestals i a partir de l’informe estadístic del Ministeri d’Agricultura “Los incendios
forestales en España. Decenio 2006-2015” (publicat en 2019)

Sense ser especialment significativa la variació, s’observa una menor rapidesa en l’arribada
de mitjans terrestres en els últims tres exercicis dels quals es disposen dades davant dels
resultats observats en el període 2011-2014, període objecte de la primera fiscalització
realitzada per la Sindicatura.

27

Percentatge calculat sense considerar els incendis en els quals no ha sigut necessària intervenció o
els incendis dels quals no es tenen dades sobre els temps d’arribada.
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Gràfic 16. Comparació dels índexs d’eficàcia (percentatge d’incendis forestals) segons
temps d’arribada de mitjans terrestres a la Comunitat Valenciana
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Font: Elaboració pròpia a partir de la informació continguda en el nostre informe de 2018 (referida als anys 20112014) i de les bases de dades estadístiques d’incendis forestals facilitada per la Direcció General de Prevenció
d’Incendis Forestals (referida als anys 2015-2018, en què són provisionals les estadístiques de 2016, 2017 i 2018)

Gràfic 17. Temps mitjà (en minuts) d’arribada dels mitjans terrestres a la Comunitat
Valenciana28
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Font: Elaboració pròpia a partir de les bases de dades estadístiques d’incendis forestals facilitada per la Direcció
General de Prevenció d’Incendis Forestals

En canvi, tant l’arribada de mitjans aeris com de les unitats de bombers forestals
helitransportades han millorat el seu índex d’eficàcia en el període 2015-2018 davant del
2011-2014, si bé s’ha observat una major variabilitat interanual en els resultats.

28

Les estadístiques de 2016 a 2018 tenen caràcter provisional.
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Gràfic 18. Comparació dels índexs d’eficàcia (percentatge d’incendis forestals) segons
temps d’arribada de mitjans aeris a la Comunitat Valenciana
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Font: Elaboració pròpia a partir de la informació continguda en el nostre informe de 2018 (referida als anys 20112014) i de les bases de dades estadístiques d’incendis forestals facilitada per la Direcció General de Prevenció
d’Incendis Forestals (referida als anys 2015-2018, en què són provisionals les estadístiques de 2016, 2017 i 2018)

Gràfic 19. Comparació dels índexs d’eficàcia segons temps d’arribada d’UBF
helitransportades a la Comunitat Valenciana
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Font: Elaboració pròpia a partir de la informació continguda en el nostre informe de 2018 (referida als anys 20112014) i de les bases de dades estadístiques d’incendis forestals facilitada per la Direcció General de Prevenció
d’Incendis Forestals (referida als anys 2015-2018, en què són provisionals les estadístiques de 2016, 2017 i 2018)
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En conseqüència, considerem que la nostra recomanació29 ha sigut parcialment
aconseguida a grans trets. Si bé s’aprecia un cert
empitjorament dels índexs d’eficàcia (percentatge
El grau de
d’incendis forestals) segons temps d’arribada de
compliment de la
mitjans terrestres a la Comunitat Valenciana, els
recomanació és
índexs relacionats amb la freqüència i la gravetat dels
MITJÀ
incendis han millorat lleugerament, així com l’índex de
conats i els temps de resposta dels mitjans aeris i de
les unitats helitransportades.
És important recordar que l’eficàcia dels recursos d’extinció també depén de manera
rellevant de les mesures de prevenció adoptades: ràpida detecció, ràpida identificació de la
zona i confirmació de l’incendi, millora de les infraestructures d’accés a la muntanya (ràpid
accés) i una millora en els recursos d’aigua disponibles i zones de vegetació tractada, com
a elements de suport per als mitjans d’extinció (depòsits i àrees tallafocs). En definitiva, la
prevenció té un pes important en el resultat final de l’extinció, de tal manera que és
necessari tindre la muntanya en condicions per a contribuir perquè els recursos d’extinció
siguen eficaços i puguen treballar en condicions de seguretat.

Subobjectiu 2.3: Ha augmentat el nombre d’incendis intencionats?
L’organització de programes de prevenció d’incendis forestals eficaços requereix una anàlisi
exhaustiva de les causes que els produeixen. Això permet establir accions específiques que
incidisquen directament en el tipus de causa, per a reduir el nombre de sinistres i limitar els
seus efectes negatius sobre el medi ambient, l’economia i la societat en conjunt.
Les causes es classifiquen en “certes” i “suposades” segons la seguretat de la seua
determinació. Solament s’estableixen com a “certes” aquelles en les quals s’arriba, a través
de la investigació realitzada, a una determinació precisa de la causa, i es deixa el terme
“suposada” per als casos en què aquesta investigació no s’ha arribat a realitzar o bé només
se’n pot determinar la causa més probable.
De manera general, els incendis forestals es classifiquen segons la causa que els origine en
cinc grans grups:


Incendis produïts per llamp



Incendis produïts per negligències i causes accidentals



Incendis intencionats



Incendis de causa desconeguda

29

Mantindre i millorar els temps d’arribada als incendis forestals amb els mitjans d’extinció
actualment existents.
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Reproducció d’un incendi anterior

La identificació del causant fa referència a la determinació de l’agent que origina l’incendi.
Depenent del tipus de causa, aquest agent pot ser una persona, un objecte (una màquina,
una eina, una punta de cigarret, etc.) o un meteor (el llamp). El llamp o la reproducció d’un
incendi anterior són sempre causants identificats fàcilment recognoscibles, però no sempre
és així amb els agents que generen un altre tipus de causa, com poden ser les negligències
i causes accidentals i, en major grau, els incendis de causa intencionada, és a dir, els
generats per l’acció de l’ésser humà directament o indirectament.
La investigació de causes d’incendi és una eina fonamental en les labors de prevenció
d’incendis forestals, perquè difícilment es poden prendre mesures preventives eficaces si
no es coneixen amb exactitud les causes i motivacions que els produeixen. A més, és una
peça clau per a poder identificar el presumpte autor de l’incendi amb la finalitat d’exigir-li
les responsabilitats que es determinen, ja siguen administratives o penals.
La Direcció General de Prevenció d’Incendis Forestals de la Conselleria d’Agricultura,
Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica disposa d’un grup
especialitzat, el Grup Operatiu d’Investigació d’Incendis Forestals (GOIIF), format per tretze
agents mediambientals experts en investigació d’incendis forestals. Aproximadament en
tres de cada quatre casos, els expedients d’investigació d’incendis forestals acaben
remetent-se a les fiscalies provincials especialitzades en medi ambient.
Els incendis produïts per causes humanes –negligències i intencionats– han suposat de
mitjana en el període 2016 a 201830 un 66,4% del total dels incendis forestals de la
Comunitat Valenciana, proporció lleugerament inferior a la registrada en el període 20102015 (70,2%). En el conjunt d’Espanya, no hi ha dades publicades per al període 2016-2018,
ja que les últimes estadístiques definitives són les relatives a l’exercici 2015.

30

Últimes dades disponibles (estadístiques provisionals de la Direcció General de Prevenció
d’Incendis Forestals).
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Gràfic 20. Evolució del nombre d’incendis per causes humanes sobre el total d’incendis
forestals a la Comunitat Valenciana i a Espanya
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Font: Elaboració pròpia a partir de les bases de dades estadístiques d’incendis forestals facilitades per la Direcció
General de Prevenció d’Incendis Forestals i a partir de les estadístiques oficials d’incendis forestals publicades pel
Ministeri d’Agricultura

No obstant això, la proporció d’incendis que han sigut intencionats sobre el nombre
d’incendis per causes humanes ha experimentat un lleuger repunt en el període 2016-2018
en situar-se en el 57,2%, enfront del 53,3% del període 2010-2015. A Espanya i per a aquest
mateix període, aquesta ràtio es va situar en el 67,8%.
Gràfic 21. Evolució del nombre d’incendis intencionats sobre el total d’incendis forestals
per causes humanes a la Comunitat Valenciana i a Espanya
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%
2010

2011

2012

2013

2014

Comunitat Valenciana

2015

2016

2017

2018

Espanya

Font: Elaboració pròpia a partir de les bases de dades estadístiques d’incendis forestals facilitades per la Direcció
General de Prevenció d’Incendis Forestals i a partir de les estadístiques oficials d’incendis forestals publicades pel
Ministeri d’Agricultura
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En conseqüència, considerem que els esforços realitzats per l’Administració autonòmica,
plasmats en les mesures implantades que es descriuen
El grau de
en els subobjectius següents, no han tingut un
impacte significatiu quant a la reducció del nombre de
compliment de la
sinistres causats per l’home i, en particular, en la
recomanació és
intencionalitat dels incendis produïts a la Comunitat
MITJÀ
Valenciana.

Subobjectiu 2.4: S’han regulat mesures concretes per a modificar les
conductes que reduïsquen l’ús del foc en el medi rural?
Les estadístiques posades de manifest en el subobjectiu anterior mostren que l’acció de
l’home està present en la majoria dels incendis produïts, siga per negligència o
intencionadament. Entre les negligències, l’ús del foc com a pràctica agrícola destaca sobre
la resta de motius.
En el marc de l’Estratègia Valenciana de Prevenció d’Incendis Forestals i Adaptació al Canvi
Climàtic (2017-2020), la Direcció General de Prevenció d’Incendis Forestals va decidir posar
en marxa la campanya de prevenció d’incendis forestals en la interfície agrícola-forestal. Es
tracta d’una campanya de sensibilització dirigida al sector agrari i forestal amb l’objectiu
d’informar i conscienciar respecte de la necessitat de previndre els incendis forestals que
tenen l’origen en l’ús del foc com a eina tradicional de gestió agrària.
Per a abordar aquesta problemàtica, en el marc de la campanya de prevenció d’incendis
forestals dirigida a la interfície agrícola-forestal, la Generalitat Valenciana i els actors més
significatius del món agrari han debatut sobre la viabilitat de diferents alternatives a l’ús
del foc com a pràctica agrícola. El resultat final d’aquest procés ha sigut l’elaboració
conjunta d’una guia que, a manera de full de ruta, facilite la posada en marxa d’iniciatives
de valorització dels residus agraris substitutives de la crema agrícola tradicional.

El grau de
compliment de la
recomanació és
ALT

L’objectiu principal és visibilitzar les diferents
alternatives que poden fer possible el repte del sector
agrícola en matèria de prevenció d’incendis forestals:
l’erradicació de les cremes.

La campanya de 2018, en la qual van participar 188
actors de 21 àmbits diferents, tenia un caràcter més generalista pels objectius que cal
complir: informar sobre les línies estratègiques en matèria de prevenció d’incendis forestals,
propiciar la trobada i el diàleg entre els actors del sector i recollir aportacions, inquietuds i
experiències que permeten aglutinar totes les sensibilitats i percepcions sobre la
valorització de les restes de poda agrícola-forestal.
Es va dissenyar un procés de diàleg al llarg de tot el territori valencià amb un total de 18
sessions/tallers, que s’havien de celebrar en zones estratègiques:


3 sessions informatives, una per província, en les quals es va facilitar tota la informació
necessària sobre el procés.
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12 sessions participatives amb la finalitat d’entaular diàlegs col·laboratius.



3 sessions de retorn d’informació, també una per província, en què es van traslladar els
resultats de les sessions participatives.

La selecció dels municipis per a la realització de les sessions participatives va obeir a una
sèrie de criteris objectius: freqüència d’incendis (nombre total / intencionats / derivats de
crema agrícola), accessibilitat, distribució territorial, caràcter agrícola del municipi i
rellevància de la superfície de la interfície agrícola-forestal.
Quadre 14. Sessions participatives
Municipi

Província

Data

L’Alcora

Castelló

26/04/2018

Xèrica

Castelló

03/05/2018

Xert

Castelló

15/05/2018

Riba-roja de Túria

València

02/05/2018

Vilallonga

València

08/05/2018

Caudete de las Fuentes

València

09/05/2018

Carlet

València

16/05/2018

Xelva

València

22/05/2018

Quatretonda

València

23/05/2018

Xaló

Alacant

10/05/2018

Callosa d’en Sarrià

Alacant

17/05/2018

Elx

Alacant

24/05/2018

Font: Informes finals de les campanyes (disponibles en http://www.agroambient.gva.es/va/web/prevencion-deincendios/informacion-y-comunicacion)

L’any 2019, la campanya ha aconseguit un nivell major d’intensitat. El mes de maig es va
iniciar un nou procés de comunicació, sensibilització i diàleg, amb l’objectiu de dissenyar,
de manera concertada amb el sector agrari-forestal, un decàleg de bones pràctiques i una
guia d’implementació d’alternatives que permeten posar en marxa de manera transversal
en tot el territori valencià iniciatives de valorització dels residus agraris.
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Il·lustració 1. Guia d’implementació d’alternatives a l’ús del foc en el sector agrari

TRITURACIÓ
 Maquinària mancomunada.
 Serveis de trituració mancomunats:
Empreses.
Maquinària pròpia.
 Partenariat: cooperatives, ajuntaments,
mancomunitats, juntes de forests, sindicats.
 Planificació:
Rutes de trituració.
Punts d’aplec.
 Necessitats depenent del cultiu.
 Idoneïtat de la maquinària segons la parcel·la i cultiu.
 Cartografia de recursos: serveis disponibles per a trituració
procedents de diferents fonts.

ALTERNATIVES A LA
CREMA DE RESTES DE
PODA AGRÍCOLA

RAMADERIA EXTENSIVA
 Mesa de coordinació publicoprivada.
 Disseny d’itineraris de pasturatge.

RAMADERIA
EXTENSIVA

TRITURACIÓ

RETIRADA

INCORPORACIÓ IN
SITU

RETIRADA

 La retirada implica l’aparició de costos no
associats a la “producció agrària”.
 Importància de la logística:
 Rutes de recollida.
Punts d’aplec (conjunts/en parcel·la).
 Calendaris de recollida.
 Necessari trobar altres calderes de valor.

INCORPORACIÓ IN SITU
 La trituració i incorporació in situ no és només
una alternativa.
 Avantatges agroambientals:
Aportació de matèria orgànica.
Aportació de nutrients.
Millora de l’estructura del sòl.
Evita l’evapotranspiració.
Elimina competència hídrica a la planta.
 Millora significativa dels cultius.

VALORITZACIÓ
ENERGÈTICA

AGROCOMPOSTATGE/C
OMPOSTATGE

VALORITZACIÓ ENERGÈTICA

AGROCOMPOSTATGE/COMPOSTATGE

 Biocombustible: necessitat de mix amb residu forestal
(PCI adequat).
 Plans locals de prevenció d’incendis.
Sinergies agrari-forestal.
Lideratge municipal, impuls diputacions.
 Aprofitament:
Venda (canals consolidats de venda
biocombustible).
Autoconsum (calderes municipals, calderes
privades).

 Compostatge: necessitat d’estructurant.
Domèstic.
Comunitari.
 Agrocompostatge: cooperatives i DO.
 Actors:
Consorcis de residus.
Ajuntaments.
Cooperatives.

Font: Direcció General de Prevenció d’Incendis Forestals

Les diferents ajudes per part de l’Administració autonòmica per a contribuir a les
alternatives identificades (trituració, compostatge/agrocompostatge, valorització
energètica i ramaderia extensiva) tenen com a finalitat el finançament de:


Adquisició de maquinària agrícola i ferramentes i una altra maquinària d’ús agrari
(trituradores), i instal·lacions que reduïsquen l’impacte mediambiental de l’explotació o
que incrementen la seua eficiència energètica, i inversions l’objecte de les quals siga la
utilització d’energies renovables.
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Projectes de trituració in situ de restes agrícoles amb incorporació al sòl o per a la seua
reutilització, i de logística/organització de recollida de restes agrícoles per a la seua
posada en valor o utilització per a la seua transformació en biocombustibles (estelles,
pèl·lets, briquetes, etc.) o altres productes innovadors.



Activitats formatives a fomentar (cursos, seminaris, tallers, visites tècniques)
relacionades amb l’aprenentatge i el coneixement de tècniques tradicionals que
milloren la sostenibilitat dels sistemes agraris, la divulgació de canvis normatius, difusió
de resultats d’experimentació i investigació agrària, gestió sostenible dels recursos
naturals, cultius i sistemes alternatius, estalvi d’energia i costos de producció, i millora
del paisatge.



Projectes innovadors i d’experimentació relacionats amb l’adaptació del material
vegetal a les condicions ambientals de la Comunitat Valenciana (condicions de canvi
climàtic i/o escassetat de recursos hídrics); el model de producció i transformació
agroecològica i/o sostenible; la reducció de la contaminació i/o estalvi energètic en la
producció agroalimentària; la potenciació i valorització dels recursos genètics
autòctons vegetals i animals; projectes realitzats en zones vulnerables, de muntanya,
parcs naturals i Xarxa Natura 2000, i amb la reutilització i valorització dels residus
agraris i/o agroalimentaris.



Equips per a aplicacions tèrmiques, equips per a tractament en camp i cisternes de
repartiment, equips d’ús de biomassa combinada amb energia solar tèrmica, i
instal·lació de plantes de producció de pèl·let / briquetes / estelles.



Projectes de cooperació relacionats amb el foment de la ramaderia extensiva i
d’iniciatives en aquest sector.



Activitat de maneig del bestiar per a la reducció de la càrrega de vegetació, contractació
de treballs de maquinària necessaris per a obrir vies d’accés al bestiar, adquisició
d’instal·lacions que eviten la mobilitat del bestiar.

Els imports màxims globals previstos segons les diferents resolucions dels òrgans
competents per les quals es convoquen aquestes ajudes ascendeixen a 36,8 milions d’euros
per al període 2017-2020. Per la seua rellevància quantitativa, cal destacar que l’Agència
Valenciana de Foment i Garantia Agrària va convocar al febrer de 2017 ajudes a les
inversions en explotacions agràries en el marc del PDR-CV 2014-2020 per un import conjunt
de 25 milions d’euros per als quatre anys del període 2017-2020.
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Gràfic 22. Ajudes concedides per a fomentar alternatives a la crema agrícola (anualitats
previstes en les convocatòries realitzades)
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Font: Elaboració pròpia a partir de l’informe de progrés 2019 de la campanya de conscienciació i sensibilització en
matèria de prevenció d’incendis forestals dirigida al sector agrari i de les resolucions d’ajudes convocades
publicades en el DOGV

Subobjectiu 2.5: S’ha potenciat l’efecte dissuasiu amb un règim
sancionador proporcionat al delicte, amb l’aplicació efectiva de sancions
i condemnes per a acabar amb la impunitat actual?
La Llei 3/1993, de 9 de desembre, Forestal de la Comunitat Valenciana, va recollir en el seu
clausulat original una de les demandes més insistents
plantejades des de la societat civil, que era la
El grau de
necessitat d’actualitzar la regulació referent a les
compliment de la
infraccions i sancions.

recomanació és
ALT

Al juny de 2018, es va introduir en l’ordenament jurídic
valencià una reforma31 normativa significativa amb la
finalitat d’adequar la regulació en matèria d’espais forestals als canvis ambientals i
socioeconòmics.
Si bé es caracteritzen per requerir un elevat grau de subjectivitat a l’hora d’aplicar-les
(aspecte que pot constituir un obstacle en la finalitat última, que és millorar la gestió
forestal), s’han tipificat cinc noves accions o activitats com a infraccions administratives
greus en matèria d’incendis forestals:

31

Llei 13/2018, d’1 de juny, de modificació de la Llei 3/1993, de 9 de desembre, Forestal de la
Comunitat Valenciana.
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La utilització de terrenys forestals de manera que puga provocar o accelerar la
degradació del sòl o de la capa vegetal.



L’omissió de la diligència pertinent o la falta de col·laboració dels titulars dels terrenys
forestals, per a previndre o remeiar els efectes dels riscos per erosió.



L’incompliment de les mesures de cautela establides en la Llei 3/1993 amb caràcter
obligatori per a la preservació de les masses forestals.



L’obstrucció de l’activitat inspectora de l’Administració i la resistència a la seua
autoritat.



Qualsevol altra contravenció dels preceptes de la Llei 3/1993 de la qual derive la pèrdua
de la capa vegetal o danys greus per a la forest.

S’han requalificat com a infraccions molt greus aquelles accions o activitats de la comissió
de les quals resulte o puga resultar la pèrdua de la capa vegetal i de la capa edàfica i
potencialment puguen ser causa d’erosió o desertització que afecten superfícies situades
en espais protegits o sotmesos al règim especial de protecció previst en l’article 29 de la
Llei 3/1993 o superfícies de més de 20 ha (es qualifiquen com a greus en cas que aquestes
infraccions no afecten els espais protegits o sotmesos al règim especial de protecció o la
superfície siga inferior a les 20 ha). També s’ha considerat com a infracció molt greu la tala
o la destrucció sense autorització d’espècies incloses en el règim especial de protecció.
Les quanties de les multes per les infraccions administratives previstes en la Llei 3/1993
oscil·len des dels 100 euros fins al 1.000.000 d’euros, regulació semblant a l’establida en la
normativa bàsica estatal.32
Quadre 15. Quanties de multes
Infracció

Rang

Lleu

De 100 a 1.000 euros

Greu

De 1.001 a 100.000 euros

Molt greu

De 100.001 a 1.000.000 euros

Font: Llei 3/1993, de 9 de desembre, Forestal de la Comunitat Valenciana

Sense perjudici de les sancions penals o administratives que en cada cas siguen procedents,
les infraccions previstes en la Llei 3/1993 comporten, en tot cas i sempre que siga possible,
la reparació del dany causat i la reposició de les coses al seu estat original, en la forma i
condicions fixades per l’òrgan competent en matèria sancionadora o restauradora. Aquesta
obligació és imprescriptible en el cas de danys al domini públic forestal. També es pot
requerir indemnització en els casos en què el benefici econòmic de l’infractor siga superior
a la màxima sanció prevista.

32

Article 74 de Llei 43/2003, de 21 de novembre, de Forests.
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Els funcionaris del cos d’agents mediambientals de la Generalitat Valenciana, en l’exercici
de les seues funcions, han presentat 835 denúncies en el període 2016-2019, el 54,2% del
total de denúncies rebudes en la Conselleria. El nombre de denúncies té una correlació
significativa amb el nombre d’incendis.
Gràfic 23. Evolució del nombre de denúncies presentades i incendis produïts a la
Comunitat Valenciana
500
450
400
350
300
250
2016

2017
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Denúncies
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Font: Elaboració pròpia a partir de les estadístiques d’incendis forestals del Ministeri d’Agricultura, Pesca i
Alimentació (https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/estadisticas/incendios_default.aspx) i de dades
estadístiques sobre expedients sancionadors tramitats per la Direcció General de Prevenció d’Incendis Forestals

La conselleria amb competències en matèria de medi ambient té la potestat per a instruir
els expedients i sancionar les accions o omissions contràries a les disposicions de la Llei
3/1993, sense perjudici de les competències concretes d’altres administracions. De mitjana,
es tramiten anualment 360 expedients sancionadors.
Com a novetat legislativa en la matèria, el termini de prescripció de les infraccions
administratives s’ha suprimit i era únicament de sis mesos en el cas de les lleus. Des de
gener de 2018, el termini màxim per a la resolució del procediment sancionador és d’un
any, comptador des de la data de l’acord d’iniciació.
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Gràfic 24. Evolució del nombre d’expedients sancionadors tramitats per la DGPIF
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades estadístiques sobre expedients sancionadors tramitats per la Direcció
General de Prevenció d’Incendis Forestals (DGPIF)

Subobjectiu 2.6: S’ha reforçat el compromís de la societat per mitjà de
programes de sensibilització i divulgació ambiental?
La Direcció General de Prevenció d’Incendis Forestals ha dut a terme en el període 20162019 diferents actuacions de conscienciació i sensibilització, com són la campanya de
comunicació dirigida a la població en general, la
campanya
informativa
divulgativa,
dirigida
El grau de
fonamentalment a la població que viu en habitatges i
compliment de la
urbanitzacions sobre zones forestals o limítrofs, la
recomanació és
promoció d’accions de voluntariat ambiental en
ALT
l’àmbit forestal i la posada en marxa d’una eina per a
promoure la participació en la prevenció d’incendis i
en la restauració de zones cremades.
Campanya de comunicació dirigida a la població en general: “Stop al foc”
Acció dirigida a la població en general per a alertar del risc d’incendis i conscienciar la
ciutadania de la importància de tindre actituds cíviques i mostrar de manera clara que els
incendis forestals tenen conseqüències directes sobre les persones, béns i entorn natural.
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Il·lustració 2. Cartell campanya “Stop al foc”

Font: Direcció General de Prevenció d’Incendis Forestals

Per a la seua difusió des de l’any 2017 a 2019, s’han utilitzat diferents mitjans (metro i
autobusos urbans, tanques publicitàries, anuncis en televisió, insercions en premsa, falques
de ràdio, xarxes socials) i la duració de les campanyes comprenen des de Pasqua fins a
setembre.
També s’ha convidat tots els municipis de la Comunitat Valenciana a participar en la
campanya, facilitant un enllaç a la pàgina web de la Conselleria on disposaven d’un arxiu
amb cartell genèric (en valencià i castellà) de la campanya perquè, incorporant el logo del
municipi respectiu al disseny original, pogueren fer-la seua editant totes les unitats que
consideraren oportunes per a la seua ubicació en aquells espais del municipi amb més
afluència de veïns i visitants. En aquest enllaç també disposaven de més materials i
recomanacions en matèria de prevenció d’incendis forestals que podien utilitzar en funció
de les seues necessitats. Aquestes campanyes s’han finançat amb càrrec als pressupostos
de la direcció general, així com de la Presidència.
En 2019 i per a reforçar la campanya de comunicació iniciada en 2017, i amb continuïtat en
2018, “Stop al foc. La teua actitud pot marcar la diferència”, es va posar en marxa l’exposició
itinerant “Stop al foc en ruta”.
L’exposició es va oferir a tots els municipis de la Comunitat Valenciana que hi tingueren
interés, especialment a aquells on es produeix un major nombre d’incendis forestals o on
el risc de produir-se és major. L’objectiu és mostrar la problemàtica dels incendis forestals
centrant els seus missatges en la manera de previndre activament els focs provocats per
activitats humanes. S’hi presta especial atenció a la problemàtica de l’ús tradicional del foc
com a eina de control de la vegetació en el sector agrícola.
Als diversos ajuntaments se’ls ofereix la possibilitat de sol·licitar-la per a la seua difusió al
públic en general durant els mesos d’estiu i a partir del mes de setembre per a la seua
difusió en centres educatius, coincidint amb l’inici del curs escolar (o alternativament en les
últimes jornades lectives del curs escolar).
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Il·lustració 3. Contingut de l’exposició “Stop al foc en ruta”

Font: Direcció General de Prevenció d’Incendis Forestals

Campanya de conscienciació i sensibilització per a previndre i reduir el risc d’incendi
forestal en la interfície urbana-forestal
Des de 2017 es du a terme aquesta campanya informativa divulgativa, dirigida
fonamentalment a la població que viu, bé com a primera residència o com a segona, en
habitatges i urbanitzacions sobre zones forestals o limítrofs, a més de la població rural i de
manera específica als residents en aquelles urbanitzacions catalogades com de molt alt risc
d’incendis.
La campanya consisteix a celebrar sessions informatives (xarrades) de sensibilització i
conscienciació sobre el risc que comporta viure en aquestes zones, les mesures més
eficaces que es poden adoptar per a previndre i minimitzar el risc d’incendis i fomentar
l’autoprotecció, anticipant-se al sinistre.
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Quadre 16. Balanç de les campanyes interfície urbanoforestal per a urbanitzacions
Any

Jornades

Assistents

2017

28

623

2018

54

835

2019

39

843

Font: Informes finals de les campanyes (disponibles en http://www.agroambient.gva.es/va/web/prevencion-deincendios/informacion-y-comunicacion)

Promoció del voluntariat
La Direcció General de Prevenció d’Incendis Forestals està promovent accions de
voluntariat ambiental en l’àmbit forestal de la Comunitat Valenciana. L’objecte és impulsar
la participació ciutadana per a la conservació de l’entorn i afavorir el desenvolupament
sostenible, atesa la importància que adquireix la implicació de la ciutadania en les polítiques
de prevenció d’incendis, tant per la seua col·laboració en accions d’informació, formació i
conscienciació com pel desenvolupament de mesures i accions més actives, com pot ser la
vigilància dissuasiva.
En aquest context, s’ha posat en marxa un pla de dinamització del voluntariat ambiental
que es concreta en el desenvolupament de tres accions específiques:


Diagnòstic de la situació del voluntariat ambiental a la Comunitat Valenciana per a
conéixer la situació d’aquest voluntariat, definir necessitats i dificultats per a la
dinamització de grups, determinar expectatives, establir un pla d’acció més encertat i
eficient, activar nous espais de voluntariat.



Proposta de dinamització del voluntariat ambiental anual amb l’objectiu de donar
continuïtat al voluntariat estival, com també per a valorar els recursos disponibles tant
en l’entorn local com en la resta del territori.



Portal web per a informar, connectar i ajudar a conéixer totes les oportunitats de
participació.
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Il·lustració 4. Portal web voluntariat ambiental

Font: http://voluntariatambiental.gva.es/es

Participació ciutadana
S’ha creat una nova eina per a promoure la participació en la prevenció d’incendis i en la
restauració de zones cremades. Les taules de concertació són espais per a identificar
problemes comuns i estimular equips de treball que faciliten l’intercanvi d’informació per a
la presa de decisions. Es constitueixen en els successos de més de 500 ha per a treballar la
restauració postincendi conjuntament amb els actors del territori afectat, per a definir de
manera conjunta quin és el model de forest que es pretén i quines són les actuacions que
cal dur a terme per a evitar que es torne a cremar.
Entre 2016-2019 s’han constituït nou taules de concertació.

OBJECTIU 3: LES ADMINISTRACIONS HAN ADOPTAT MESURES PER A
ACOMPLIR LES NOSTRES RECOMANACIONS RELACIONADES AMB
L’APLICACIÓ DEL CRITERI D’ECONOMIA EN LA GESTIÓ I ADQUISICIÓ
DELS MITJANS D’EXTINCIÓ DELS INCENDIS FORESTALS?
Subobjectiu 3.1: En relació amb els encàrrecs de gestió, s’han realitzat els
estudis comparatius previs necessaris que justifiquen la seua major
idoneïtat davant de la realització d’aquest servei de manera directa o per
mitjà d’un altre tipus de contractació?
En el nostre informe publicat al febrer de 2018 es va considerar oportú realitzar les
recomanacions següents, referides especialment als encàrrecs de gestió realitzades amb
l’Empresa de Transformació Agrària, SA (TRAGSA) per la seua importància econòmica:
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Realitzar els estudis comparatius previs necessaris que justifiquen la seua major
idoneïtat davant de la realització d’aquest servei de manera directa o per mitjà d’un
altre tipus de contractació



Fixar els seus costos en relació amb els costos efectivament incorreguts per qui fa
l’encàrrec



Formalitzar un únic encàrrec anual de manera que es reduïsquen les tasques
administratives



Simplificar el sistema de tarifes de les brigades



Formalitzar els encàrrecs de gestió abans de l’inici de la prestació del servei

Amb independència de les observacions posteriors relacionades amb la creació de la
Societat Valenciana de Gestió Integral dels Serveis d’Emergències, cal recalcar que en el
període transcorregut des de l’1 de gener de 2016 al 31 de març de 2019 (data de
subrogació del personal de TRAGSA per la SGISE) l’import liquidat conjunt dels encàrrecs
formalitzats entre l’AVSRE amb l’empresa estatal ascendeix a 93,5 milions d’euros.
Quadre 17. Resum dels encàrrecs formalitzats. Euros
Expedient

Resolució

Des de

Fins a

Import liquidat

EG16/01

29/12/2015

01/01/2016

30/06/2016

12.478.501

EG16/02

29/02/2016

01/03/2016

30/06/2016

--33

EG16/06

24/06/2016

01/07/2016

30/09/2016

8.374.658

EG16/08

29/09/2016

01/10/2016

28/02/2017

9.354.211

EG17/02

08/03/2017

01/03/2017

31/10/2017

20.152.165

EG17/08

27/10/2017

01/11/2017

31/03/2018

9.967.422

EG18/02

08/03/2018

01/04/2018

30/06/2018

8.111.021

EG18/04

29/06/2018

01/07/2018

31/08/2018

6.956.487

EG18/12

03/08/2018

01/09/2018

30/11/2018

9.201.401

EG18/16

29/11/2018

01/12/2018

28/02/2019

6.543.677

EG18/18

N/C

01/01/2019

31/03/2019

2.446.790

Total

93.586.333

Font: Expedients de contractació facilitats per l’AVSRE

La revisió de la documentació facilitada per l’AVSRE ha posat de manifest que els encàrrecs
sí que s’han formalitzat abans de l’inici de la prestació (excepte en un cas), però no hi ha
evidència que s’hagen complit íntegrament la resta de les nostres recomanacions.

33

Inclòs en EG16/01.
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Les memòries justificatives contingudes en els expedients d’aquests encàrrecs assenyalen
els motius pels quals l’Administració autonòmica valenciana ha recorregut a encàrrecs al
mitjà propi TRAGSA en els últims anys:


Quantificació de la major economicitat de l’encàrrec a mitjà propi: no se’ns ha facilitat
cap estudi econòmic que sustente la declaració justificativa de l’AVSRE, que indica que
el pressupost per a una licitació pública s’incrementaria aproximadament un 50% pel
fet que a més dels costos bàsics (personal, vehicles, subministraments, equipament…)
caldria considerar altres costos que no incorporen les tarifes de TRAGSA, com són
despeses generals, benefici industrial o l’Impost sobre el Valor Afegit.



Caràcter excepcional de l’encàrrec: a pesar de la voluntat manifesta34 per la Generalitat
Valenciana, les restriccions pressupostàries i les dificultats jurídiques no han permés la
contractació directa del personal que presta el servei de bombers forestals, per la qual
cosa ha resultat necessari continuar realitzant els encàrrecs a TRAGSA per a garantir un
servei que és essencial atesa la seua disponibilitat permanent, el seu caràcter
multidisciplinari i la seua especialització.

L’1 d’abril de 2019 s’ha culminat el procés de subrogació del personal de TRAGSA que
presta el servei d’extinció d’incendis forestals i emergències a la Comunitat Valenciana, en
incorporar-se a la plantilla de la SGISE, societat mercantil del sector públic instrumental de
la Generalitat i que va ser constituïda pel Decret Llei 4/2018, de 9 de novembre, del Consell.
La creació i la posada en marxa de la SGISE es justifiquen per part dels gestors “perquè
aquesta fórmula constitueix una resposta més eficaç i amb una millor optimització de
recursos davant les emergències que puga tindre la Comunitat Valenciana”. En aquest
sentit, hem sol·licitat a l’AVSRE i a la SGISE els informes o memòries econòmiques35 que
justifiquen la creació d’aquesta societat mercantil pública per a la gestió del servei
d’extinció d’incendis forestals i, en particular, que justifique que es tracta de la fórmula més
sostenible i eficient. Entre la documentació facilitada, a més dels informes legals preceptius
relacionats amb la proposta d’acord del Consell pel qual s’adopten els acords necessaris
per a l’execució del que es preveu en el Decret Llei 4/2018, s’ha facilitat la memòria
econòmica d’inici d’activitat (MEIA), signada pel director de l’AVSRE.

34

Aquesta voluntat manifesta queda acreditada ja en els mateixos plecs dels encàrrecs, on s’indica
que la duració global dels projectes s’interrompria si la Generalitat decidira contractar directament
els mitjans previstos. A més, amb l’aprovació de la Llei 4/2017 es va establir que l’AVSRE exerciria la
gestió ordinària i extraordinària del Servei de Bombers Forestals segons les seues directrius i
procediments establits, així com la contractació directa de tot el personal adscrit al Servei de Bombers
Forestals de la Generalitat, de conformitat amb la legislació vigent.
35

Per exemple:
- Memòria justificativa que la societat pública mercantil és una opció més eficient que la contractació
pública i resulta sostenible i eficaç, aplicant criteris de rendibilitat econòmica.
- Informes jurídics que han servit d’assessorament per al Consell de la Generalitat per a l’aprovació
de la creació de la societat mercantil pública.
- Informes de la Intervenció General de la Generalitat que valoren la sostenibilitat financera de la
creació de la societat pública mercantil.
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Aquest document, emés per a donar compliment a l’article 18 de l’Ordre de 22 de març de
2005, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es regula el
procediment de gestió del pressupost de la Generalitat Valenciana, té com a objecte
determinar els recursos humans, financers i materials necessaris per al funcionament de la
societat mercantil a constituir, amb la integració d’aspectes relatius al pla econòmic financer
i a les previsions sobre recursos humans.
L’esmentada MEIA realitza una valoració general de l’oportunitat de la creació de la SGISE
i manifesta que el Servei de Bombers Forestals és un servei públic essencial de caràcter
autonòmic i que “les seues especials característiques justifiquen la seua organització en
règim de descentralització funcional”. Aquesta memòria continua indicant que “és una
necessitat de la Administració de la Generalitat dotar-se d’un instrument que siga capaç
d’adaptar-se a les situacions que es presenten i respondre amb la celeritat que aquestes
exigeixen. L’instrument que es presenta com més adequat a aquesta necessitat és la creació
d’una societat que incorpore normes de dret privat i que al mateix temps siga capaç
d’incorporar fórmules de finançament que integren les aportacions de les administracions
públiques i, si és el cas, de la iniciativa privada”.
La memòria fa una estimació del cost anual de la nova societat i fa constar que “el personal
que en aquests moments es paga a través dels encàrrecs passarà a ser propi i, per tant,
canviarà la imputació del seu cost del capítol 2 al capítol 1”, és a dir, que la creació de la
nova societat no hauria de suposar la necessitat de nou crèdit pressupostari per a la
Generalitat, atés que ja està sent abonat a TRAGSA en relació amb els encàrrecs de gestió
vigents.
En el gràfic següent hem plasmat l’evolució del cost del servei, a partir de les actes de
liquidació dels encàrrecs i de la comptabilitat de les obligacions reconegudes. Amb
independència de possibles ajustos interanuals derivats d’imputacions temporals
inadequades (per exemple, la facturació dels últims mesos d’un any que es puguen haver
liquidat en l’exercici posterior, o el pagament d’endarreriments), la tendència és clarament
ascendent des de l’exercici 2015.
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Gràfic 25. Evolució del cost del Servei de Bombers Forestals de la Generalitat36
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Font: Elaboració pròpia a partir dels encàrrecs realitzats a TRAGSA, així com dels comptes anuals i pla financer
econòmic de la SGISE

La mateixa AVSRE argumenta en la MEIA que l’efecte mitjà de les millores retributives
acordades37 (que estima la societat que tenen un impacte econòmic de 9,35 milions
d’euros) i la previsió dels increments retributius que s’establisquen en la normativa
pressupostària per al conjunt dels anys 2018 i 2019 (1,77 milions d’euros addicionals)
elevaran el cost de la prestació del Servei de Bombers Forestals per a l’exercici 2019 fins als
45,75 milions d’euros.
En la mateixa exposició de motius del Decret Llei 4/2018 s’indica que “el personal adscrit al
Servei de Bombers Forestals exerceix de manera continuada, des de gener de 2018,
funcions ampliades en el marc dels plans i procediments d’emergències, sense que haja
sigut possible, fins hui, que aquest augment de funcions tinga una repercussió en les seues
condicions salarials, a pesar de la voluntat manifesta i continuada en aquest sentit per part
de la Generalitat, la qual cosa ha ocasionat una conflictivitat laboral que repercuteix de
manera intensa en l’operativitat i prestació d’un servei essencial com és el de bombers
forestals”. És a dir, es persegueix amb la constitució d’aquesta entitat mercantil pública
“assumir els contractes de tot el personal adscrit al servei de bombers, garantint les
condicions econòmiques històricament reivindicades per aquests professionals i acabar
36

Les dades referides a l’exercici 2015 figuren contingudes en el nostre informe de 2018 i es van
obtindre de la facturació. Les dades de 2016 a 2019 inclouen els imports liquidats dels encàrrecs a
TRAGSA en concepte de servei de bombers forestals. No s’hi inclouen altres treballs executats per
TRAGSA que són previsibles que continuen prestant-se en el futur per encàrrecs de l’AVSRE (suport
logístic a les unitats de prevenció de riscos, treballs de mitigació de riscos per emergències, execució
d’actuacions d’emergència per a pal·liar catàstrofes naturals…). Addicionalment, en 2019 també s’ha
afegit l’import de les transferències realitzades per la Generalitat a la SGISE (38,8 milions d’euros). Les
dades de 2020 a 2022 són imports estimats per la mateixa SGISE i continguts en la seua MEIA.
37

Efectes econòmics derivats de la proposta d’acord per a la revisió parcial del VI Conveni Col·lectiu
de Brigades d’Emergència de la Comunitat Valenciana per adaptació al nou Servei de Bombers
Forestals (subjecte a l’autorització dels organismes competents en matèria de negociació col·lectiva i
retribucions de les empreses públiques estatals), subscrit el 16 de febrer de 2018.

73

Seguiment de l’informe d’auditoria operativa dels serveis d’extinció d’incendis forestals.
Àmbit provincial i autonòmic.
Exercicis 2016-2019

amb la conflictivitat laboral que repercuteix de manera intensa en l’operativitat i prestació
d’aquest servei públic i que, a més, és necessari resoldre amb urgència”.38
Respecte d’aquest punt, en la data del nostre treball (juliol de 2020), les relacions laborals
de la plantilla procedent de TRAGSA continuen regint-se pel conveni col·lectiu que en el
moment de la seua incorporació a la SGISE era aplicable,39 i no s’ha signat “un conveni
col·lectiu nou en el qual s’incorpore, íntegrament, la proposta de l’acord a què es va arribar
el 16 de febrer de 2018 de revisió parcial del VI Conveni Col·lectiu de les Brigades
d’Emergència (Servei de Bombers Forestals) per unanimitat entre totes les seccions sindicals
intervinents i els representants legals de l’empresa”.40
Amb independència que la MEIA dona compliment a la normativa vigent que obliga
l’Administració autonòmica a adjuntar una memòria econòmica a la tramitació
administrativa dels projectes de llei, la Sindicatura
considera que a fi d’assegurar el compliment dels
El grau de
principis de bona gestió de fons públics hauria
compliment de la
resultat recomanable l’elaboració d’un estudi més
recomanació és
detallat que acreditara que aquesta fórmula de gestió
BAIX
del servei aporta oportunitat, disponibilitat,
independència, eficàcia, eficiència o economia davant
de la contractació externa prevista en l’LCSP. L’Administració hauria de justificar la major
eficiència de la utilització del mitjà propi personificat o la constitució d’una societat
mercantil pública davant de la competència de mercat amb un estudi el contingut del qual
hauria de ser més exhaustiu que una mera declaració genèrica sobre els majors costos com
a conseqüència del benefici industrial i dels impostos indirectes que comporta la licitació
pública.

38
Compareixença de la consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i
Llibertats Públiques en sessió plenària de les Corts Valencianes celebrada el 29 de novembre de 2018
(Diari de Sessions número 156).
39

Segons la relació de llocs de treball (RLT), al 82% de la plantilla li és aplicable el VI Conveni Col·lectiu
del Personal de l’Empresa TRAGSA adscrit al Servei de Brigades d’Emergència, al 10% els aplica les
condicions de treball del personal de FORESMA, SA i al 5% li és aplicable el XVII Conveni Col·lectiu de
l’Empresa de Transformació Agrària, SA (TRAGSA). A la resta de la plantilla no s’especifica en l’RLT el
conveni aplicable.

40

Disposició addicional única del Decret Llei 4/2018.
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Subobjectiu 3.2: Les administracions han realitzat els processos selectius
pertinents per a cobrir les seues vacants de personal operatiu amb prou
antelació perquè les incorporacions es realitzen sense dilacions que
suposen una insuficiència dels efectius previstos en les relacions de llocs
de treball?
La responsabilitat dels consorcis provincials de bombers en les tasques d’extinció d’incendis
forestals està regulada pel que s’estableix en el Pla Especial davant del Risc d’Incendis
Forestals a la Comunitat Valenciana i el que es va acordar en els convenis de col·laboració
per a l’encàrrec de gestió dels mitjans forestals, establits de manera anual entre l’AVSRE i
els consorcis de València i Castelló.
A través d’aquests convenis, els consorcis gestionen, organitzen i dirigeixen els treballs
d’extinció d’incendis forestals en la seua demarcació geogràfica amb la participació
conjunta dels seus recursos propis i dels recursos posats a la seua disposició per l’AVSRE
(tant mitjans aeris com terrestres).
Quadre 18. Places convocades pels consorcis provincials de bombers en el període
2016-2019
Categoria professional

2016

2017

2018

2019

Total

Bomber

--

38

65

21

124

Bomber/conductor

49

12

41

--

102

Caporal

--

58

7

26

91

Coordinador en cap de sala

--

--

3

--

3

Oficial

--

1

1

1

3

Operador de comunicacions

--

1

--

1

2

Sergent

--

26

--

16

42

Total

49

136

117

65

367

Font: Elaboració pròpia a partir de les convocatòries d’ocupació pública publicades en els butlletins oficials de la
província

Si bé els consorcis provincials han realitzat processos selectius puntuals en els últims
exercicis i s’han publicat convocatòries per a cobrir
llocs operatius, el gruix del personal operatiu que
El grau de
participa en l’extinció d’incendis forestals el gestiona
compliment de la
l’Administració autonòmica, la qual no ha pogut fins
recomanació és
hui dur a terme processos selectius definitius41 pel fet
BAIX
que la limitada estructura administrativa de la SGISE

41

Tan sols s’ha iniciat el procediment per a convocar borsa d’ocupació temporal pel procediment
d’urgència per al lloc de bomber forestal (DOGV núm. 8871, de 31.07.2020).
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ha impedit posar en marxa alguns aspectes de la nova societat mercantil.
En la nostra opinió, considerem que un dels principals reptes que s’ha d’afrontar és la gestió
de recursos humans de la SGISE.
D’una banda, s’ha de fer front a la conflictivitat laboral en relació amb qüestions retributives
que, tal com s’ha exposat en el subobjectiu anterior, comportarà un impacte econòmic
rellevant. I, d’altra banda, s’ha de resoldre la problemàtica sobre l’estabilitat en les
contractacions dels equips operatius.
En aquest últim sentit, les successives sentències42 dictades pels tribunals a favor dels
treballadors de TRAGSA apunten al fet que el contracte adequat per a les contractacions
de bombers forestals realitzades en els períodes estivals com a reforç de la plantilla fixa és
l’indefinit per temps discontinu. Es tracta d’atendre necessitats que, encara que no són
permanents, són cícliques o intermitents, durant intervals temporals separats però reiterats
en el temps i dotats d’una certa homogeneïtat, i en particular per a dur a terme les activitats
d’extinció i prevenció d’incendis forestals efectuades durant la època estival a càrrec de les
administracions públiques.
Moltes de les sentències són fermes, perquè el Tribunal Suprem ha resolt43 nombrosos
recursos de cassació per a la unificació de doctrina i ha qualificat com a treball fix discontinu
el prestat pel personal contractat per a les campanyes d’incendis forestals que anualment
es posen en marxa per les administracions competents, a l’arribada de l’època estival,
negant la possibilitat que puga articular-se a través de la formalització cada any de
contractes d’obra o servei per a l’acompliment d’aquesta activitat.
La pràctica habitual de TRAGSA era la formalització de contractes d’obra o servei i de
pròrrogues de contractacions temporals per a atendre les campanyes d’estiu, per la qual
cosa SGISE s’enfronta ara a nombrosos processos judicials de transformació de contractes.
La magnitud de la problemàtica és molt rellevant, perquè quasi el 50% de la plantilla de la
SGISE té un contracte temporal o per obra o servei.

42
Alguns exemples de sentències del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana: STSJ
CV 6825/2019, STSJ CV 2289/2020, STSJ CV 827/2020.
43

Per exemple: ATS 14012/2019, ATS 11963/2019, ATS 9455/2019.
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Gràfic 26. Relació de llocs de treball de la SGISE. Exercici 2019. Per tipus de contracte

Temporals 226

Fixos 487

Obra o servei 235

Font: SGISE

Durant l’exercici 2020, s’ha procedit a la transformació de la relació contractual de 105
treballadors i treballadores seguint les directrius de la Resolució de 3 d’abril de 2020, de la
Direcció General de Pressupostos.
Al mateix temps, el Consell d’Administració de la SGISE ha desestimat l’informe emés amb
data 25 d’octubre de 2019 pel despatx que té encomanat l’assessorament legal de la
societat. Aquest informe entenia que hi havia fonaments suficients perquè l’empresa
poguera declarar personal indefinit (fix) tots els treballadors quan s’aprecie que existeix una
causa legal per a això, sempre que fora personal subrogat en l’empresa SGISE amb efectes
d’1 d’abril de 2019 i amb un contracte de treball temporal vigent en aquesta data que
estiguera en situació d’irregularitat, bé per contravindre les normes previstes en l’Estatut
dels Treballadors en matèria de contractació temporal o per superar els terminis fixats en
l’article 23 del VI Conveni Col·lectiu de l’empresa TRAGSA.
En conseqüència, els òrgans de direcció de SGISE haurien d’adoptar les mesures
encaminades a garantir el compliment de la normativa laboral, respectant els drets laborals
dels treballadors que presten el servei d’extinció d’incendis forestals, salvaguardant els
interessos de l’Administració, en particular evitant despeses jurídiques si hi ha certesa plena
que la jurisdicció conclourà a favor del col·lectiu de bombers forestals que reclamen la seua
consideració com a personal indefinit discontinu.
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Subobjectiu 3.3: Disposen els SPEIS d’aplicacions informàtiques
adequades que els permeten millorar la gestió actualment existent dels
seus parcs de vehicles i d’efectius?
El grup TRAGSA s’encarrega del manteniment d’una aplicació denominada Sistema Integral
de Gestió de Bombers Forestals (SIGBRE) per a atendre les necessitats de la gestió del
personal del Servei de Bombers Forestals de la Comunitat Valenciana.
L’aplicació està enfocada a gestionar el Servei amb tots els paràmetres que es preveuen en
el VI Conveni Col·lectiu des de la composició de les unitats, promocions internes en
aquestes, permutes de lloc de treball, gestió d’interins i personal provisional, períodes de
nocturna establits, proposta de vacances i comprovació de sol·licituds de vacances per part
de la unitat fins a la gestió de sol·licituds, assignació de corretorns, la creació d’informes
per a poder obtindre tota la informació segons les necessitats i la localització del personal
de guàrdia per a la mobilització a una emergència declarada. És una eina indispensable per
a la gestió del Servei de Bombers Forestals, atesa l’amplitud i dispersió territorial del
dispositiu i l’exigència de control estricte d’operativitat en aquest. Des de la subrogació del
personal per part de la SGISE, l’ús i manteniment de l’aplicació es preveu en l’encàrrec que
la recentment creada societat pública mercantil va realitzar a TRAGSA per a la “col·laboració
logística, gestió complementària i acompanyament en l’organització del Servei de Bombers
Forestals”.
Il·lustració 5. Portal web Sistema Integral de Gestió de Bombers Forestals (SIGBRE)

Font: https://sigbre.tragsa.es/mantenimientos/abstract.aspx

D’altra banda, tant el CPB de València com el d’Alacant ens han facilitat informació suficient
en relació amb els sistemes d’informació de gestió del personal i dels recursos materials
necessaris per a les funcions de prevenció i extinció.
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No obstant això, el Consorci Provincial de Bombers de Castelló no ens ha facilitat la
documentació suficient que ens haja permés verificar
si han acomplit la nostra recomanació de dotar-se
El grau de
d’una aplicació informàtica de gestió adequada que
compliment de la
els permeta disposar d’un inventari actualitzat dels
recomanació és
seus vehicles, de la seua valoració i la seua
MITJÀ
amortització i, d’altra banda, la d’actualitzar o
modificar l’aplicació informàtica de gestió de recursos
humans atés que es va advertir que presentava determinades insuficiències que no
permetien, entre altres aspectes, conciliar les dades dels registres comptables i les nòmines
del seu personal.

Subobjectiu 3.4: S’han adquirit autobombes forestals en el període
objecte d’estudi?
Els mitjans terrestres són aquells que serveixen de suport als mitjans humans en l’extinció
dels incendis i comprenen eines, autobombes forestals, vehicles de transport i vehicles
especials.
Com a resultat de la nostra fiscalització, es va posar de manifest que el 33% de les 91
autobombes forestals dels consorcis provincials i de l’AVSRE tenia una antiguitat de 15 anys
o més, amb elevat risc de patir avaries freqüents que impliquen que el vehicle i el seu
conductor estiguen inoperatius, la qual cosa es tradueix en una minva en la capacitat de
resposta davant d’incendis forestals, una despesa contínua en reparacions i un pitjor
aprofitament de recursos.
Es va determinar que la necessitat de noves compres, segons els preus de mercat en funció
dels equipaments necessaris, podria requerir una inversió d’entre 5,4 i 8,5 milions d’euros.
En el període 2016-2019 s’han adquirit un total de 27 autobombes forestals i rurals pesades,
valorades en 6,8 milions d’euros.
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Quadre 19. Flota d’autobombes forestals a 31 de desembre de 2015 i compres
realitzades en el període 2016-2019
Adquisicions
realitzades 2016-2019

A 31 de desembre de 2015
Organisme

Amb 15 anys
o més

Amb menys de
15 anys

Total

Nre.

Euros

Grau de
renovació44

CPB Alacant

4

19

23

5

1.603.065

21,7%

CPB Castelló

4

10

14

3

661.259

21,4%

CPB València

8

0

8

8

2.410.296

100,0%

AVSRE

14

32

46

11

2.136.588

23,9%

Total

30

61

91

27

6.811.208

29,7%

Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per cada un dels SPEIS

El Consorci Provincial de Bombers de València ha renovat la totalitat d’autobombes
forestals pesades més antigues i fins i tot altres vehicles mixtos d’ús urbà-rural, susceptibles
d’ús en incendis rurals (matolls) i en la interfície urbana forestal. Si bé és cert que aquest
organisme té un menor nombre de vehicles que la resta de consorcis, actualment es troba
en tramitació un estudi encarregat a la Universitat de València sobre l’organització de
bombers a la província de València (relatiu al nombre de parcs, ubicacions, temps de
resposta, dotacions de personal necessàries i vehicles). Quan estiga finalitzat, aquest
consorci escometrà el disseny d’un pla pluriennal d’inversions en personal i mitjans,
concordes amb el nivell de risc actual.

En conclusió, les entitats fiscalitzades han dotat de noves autobombes els serveis
d’extinció d’incendis forestals, la qual cosa ha
El grau de
representat un significatiu esforç inversor i ha
compliment de la
permés substituir els vehicles més antics per vehicles
recomanació és
nous, més ràpids i eficaços. A més, les noves unitats
ALT
incorporen equipaments i mesures que incrementen
la seguretat dels professionals durant el seu maneig.

44

Nombre d’autobombes forestals adquirides en el període 2016-2019 dividit pel nombre
d’autobombes forestals a 31 de desembre de 2015.
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Subobjectiu 3.5: En relació amb la contractació dels mitjans aeris
d’extinció d’incendis forestals, s’han realitzat estudis i anàlisis pertinents
prèvies i amb l’antelació suficient que permeten que la contractació es
duga a terme atenent els principis d’eficiència i economia?
El mitjà aeri és d’un gran valor en les tasques d’extinció d’incendis i un recurs que pot arribar
a suposar la diferència entre poder controlar un incendi i extingir-lo a temps o que cresca
fins a quedar fora de control. Així mateix, el suport aeri permet obrir camins d’accés a
mitjans terrestres, crear vies d’escapada de colles i establir línies de tallafocs.
Des que van començar a utilitzar-se de manera habitual en la dècada de 1970, els mitjans
aeris s’han convertit en un component fonamental dels dispositius d’extinció a Espanya.
Encara que el nombre d’aeronaus pot variar una mica d’una campanya a una altra, en els
últims anys són poc més de 65 les aeronaus pertanyents a l’Administració de l’Estat i unes
260 a les comunitats autònomes. La flota de l’Estat té una capacitat de descàrrega de poc
més de 200.000 litres (2.900 l/aeronau de mitjana), mentre que les flotes autonòmiques
desplacen 450.000 litres (1.700 l/aeronau de mitjana). Això dona una idea de la tipologia
d’aeronaus pertanyents a cada administració, en què les d’àmbit estatal generalment són
de major capacitat que les autonòmiques.
En l’àmbit autonòmic, en el període 2016-2019, s’han formalitzat cinc contractes per un
import total de 57,1 milions d’euros per a prestar el servei d’extinció d’incendis amb mitjans
aeris (avions i helicòpters) i dos contractes formalitzats pel Consorci Provincial de Bombers
d’Alacant, per un import conjunt de 5,7 milions d’euros.
Quadre 20. Resum contractacions de mitjans aeris. Període 2016-2019

Formalització

Termini
execució

Import
adjudicat
(euros)

01/07/2018

4 anys

41.192.348

CNMY16/DGASRE/53 Presidència GVA Avions

31/10/2016 (*)

4 mesos

779.566

CNMY16/DGASRE/42 Presidència GVA Avions

31/05/2017 (*)

12 mesos

5.677.581

Ordinària

Expedient

Entitat
adjudicadora

Objecte

CNMY17/DGASRE/19 Presidència GVA Helicòpters

Tramitació
Ordinària
Emergència

CNMY19/AVSRE/13

AVSRE

Avions

30/05/2019

5 mesos

3.615.707

Emergència

CNMY19/AVSRE/02

AVSRE

Avions

01/11/2019

12 mesos

5.898.629

Ordinària

Sv-2-2015

CPB Alacant

Helicòpters

31/03/2016 (*)

1 any

1.344.125

Ordinària

Sv-1-2018

CPB Alacant

Helicòpters

22/08/2018

3 anys

4.393.200

Ordinària

Total

62.901.156

(*) Aquests tres contractes ja van ser analitzats en el nostre informe publicat al febrer de 2018.
Font: Elaboració pròpia a partir de les consultes a la Plataforma de Contractació de l’Estat

Igual que en els exercicis previs, els expedients contenen una memòria justificativa sobre
les propostes de contractació, que es basa en el fet que l’AVSRE i el CPB d’Alacant no
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disposen de mitjans materials ni del personal suficient i adequat per a desenvolupar aquests
serveis, per la qual cosa s’estableix la necessitat de recórrer a recursos externs.
La contractació dels serveis de mitjans aeris resulta essencial en les tasques d’extinció i
prevenció, i se n’ha de planificar la contractació ordinària amb prou antelació i sense que
es faça necessari recórrer de manera habitual a la tramitació d’emergència (és el cas de
l’expedient CNMY19/AVSRE/13), que ha de reservar-se únicament per a actuacions que
requerisquen acció immediata com a conseqüència d’esdeveniments catastròfics.
Segons ens indica l’AVSRE, el motiu subjacent que va portar a aquesta tramitació va ser per
la presentació de recursos que van paralitzar el procediment ordinari i que va abocar a una
situació extraordinària que va requerir adoptar l’acord de declaració d’emergència per a
poder prestar el servei en l’època estival.
L’últim contracte formalitzat (CNMY19/AVSRE/02) s’ha tramitat de manera ordinària i,
encara que estiga prevista la seua pròrroga, l’AVSRE ja
ha iniciat la tramitació de l’expedient de contractació
El grau de
que hauria de substituir el formalitzat l’1 de novembre
compliment de la
de 2019. En qualsevol cas, mantenim la nostra
recomanació és
recomanació, ja que atesa la transcendència de la
MITJÀ
contractació dels mitjans aeris d’extinció d’incendis
forestals, tant pel seu elevat import econòmic com per
la importància que tenen en les tasques de extinció, l’AVSRE (juntament amb els serveis de
contractació de la conselleria a la qual està adscrita) han de procurar dur a terme una
tramitació diligent i amb l’antelació suficient dels expedients de contractació amb terminis
raonables, atés que són serveis imprescindibles i recurrents. La gestió de l’AVSRE ha de
procurar que la contractació es duga a terme atenent els principis d’eficiència i economia i
garantint la concurrència competitiva en tots els procediments.
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TRÀMIT D’AL·LEGACIONS
Prèviament al tràmit d’al·legacions i segons el que preveuen les seccions 1220 i 3200 del
Manual de fiscalització de la Sindicatura, es va remetre el 14 de setembre de 2020 a la cap
del Servei d’Extinció d’Incendis Forestals de la Societat Valenciana de Gestió de Seguretat i
Resposta a les Emergències, a la gerent de la Societat Valenciana de Gestió Integral dels
Serveis d’Emergències, al cap del Servei de Prevenció d’Incendis Forestals i al cap del Servei
d’Ordenació i Gestió Forestal de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural,
Emergència Climàtica i Transició Ecològica, i als coordinadors nomenats en els consorcis
provincials de bombers d’Alacant, Castelló i València, el document de treball que recollia
els aspectes principals de la fiscalització realitzada (objectiu i abast de l’auditoria,
conclusions, recomanacions, observacions i evidències obtingudes) una vegada finalitzada
la fase del treball de camp perquè l’analitzaren i perquè ens enviaren els seus comentaris i
observacions.
En l’esborrany de l’informe elaborat a partir de l’esmentat document de treball es van
recollir, si era el cas, les observacions i es van efectuar les modificacions que la Sindicatura
va considerar oportunes, derivades de la fase a què adés s’ha fet referència.
Posteriorment, en compliment de l’article 16 de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985,
d’11 de maig, de Sindicatura de Comptes, d’acord amb la redacció que en fa la Llei de la
Generalitat Valenciana 16/2017, de 10 de novembre, i de l’article 55.1.c del Reglament de
Règim Interior de la Sindicatura de Comptes, així com de l’Acord del Consell d’aquesta
institució pel qual va tenir coneixement de l’esborrany de l’Informe, aquest es va trametre
el 18 de novembre de 2020 al director general de l’Agència Valenciana de Seguretat i
Resposta a les Emergències, a la gerent de la Societat Valenciana de Gestió Integral dels
Serveis d’Emergències, a la consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència
Climàtica i Transició Ecològica i als presidents de les diputacions provincials d’Alacant,
Castelló i València perquè formularen les al·legacions que estimaren convenients, per a la
qual cosa el termini fa finalitzar el 2 de desembre de 2020.
Dins del termini concedit, no es van presentar al·legacions. La Conselleria d’Agricultura,
Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica n’ha presentat de
manera extemporània.
Pel que fa al contingut de les al·legacions i al seu tractament, cal assenyalar el següent:
1.

Totes les al·legacions s’han analitzat detingudament.

2.

Les al·legacions admeses s’han incorporat al contingut de l’Informe.

En els annexos I i II s’incorporen el text de les al·legacions formulades i l’informe motivat
que s’hi ha emés i que ha servit perquè la Sindicatura les estimara o desestimara
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APROVACIÓ DE L’INFORME
En compliment de l’article 19.j de la Llei de la Generalitat Valenciana 6/1985, d’11 de maig,
de Sindicatura de Comptes, d’acord amb la redacció que en fa la Llei de la Generalitat
Valenciana 16/2017, de 10 de novembre, i de l’article 55.1.h del seu Reglament de Règim
Interior i del Programa Anual d’Actuació de 2020 d’aquesta institució, el Consell de la
Sindicatura de Comptes, en la reunió del dia 14 de desembre de 2020, va aprovar aquest
informe de fiscalització.
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ANNEX I
Al·legacions presentades

SINDICATURA DE COMPTES
DE LA COMUNITAT VALENCIANA
C/ Sant Vicent, 4 - 46002
Tel. +34 96 386 93 00
Fax +34 96 386 96 53
sindicom@gva.es
www.sindicom.gva.es

JUSTIFICANTE DE PRESENTACIÓN EN REGISTRO ELECTRÓNICO
NÚMERO DE REGISTRO
202003337

FECHA DE ENTRADA
07/12/2020 8:50

ÁREA
Fiscalización - Alegaciones

PROCEDIMIENTO
PAA2020/37 Seguimiento del informe de la auditoría
operativa sobre de los servicios de extinción de incendios
forestales

DATOS DEL PRESENTADOR
Nombre: SALVADOR PERIS GARCIA
NIF / CIF:
E-mail:
Entidad: Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica
FIRMA DIGITAL
6E040BA1D45F89345269B16D02E71E3F5C7B1784

DOCUMENTOS ENVIADOS
Fichero1: 52640482Z_2020127_Al·legacions a Sindicatura informe extinció d'incendis forestals_firmado.pdf

Al·legacions!que!es!formulen!a!l’esborrany!de!l’Informe!de!fiscalització!del!
Seguiment!de!l’informe!d’auditoria!operativa!dels!serveis!d’extinció!d’incendis!
forestals.!Àmbit!provincial!i!autonòmic.!Exercici! 2019!
Primera!al·legació!
Apartat!sub-objectiu!1.4!de!l’esborrany!de!l’Informe,!pàgina!34!!
Contingut!de!l’al·legació:!
!
Conforme!a!la!modificació!de!l'article!55.3!de!la!Llei!3/1993,!realitzat!per!Llei!13/2018,!
d'1!de!juny,!de!la!Generalitat,!de!modificació!de!la!Llei!3/1993,!de!9!de!desembre,!de!la!
Generalitat,!forestal!de!la!Comunitat!Valenciana:!
55.3! Les! entitats! locals! amb! terrenys! forestals! en! els! seus! termes! municipals!
redactaran!obligatòriament!plans!locals!de!prevenció!d'incendis!forestals!(PLPIF)!i!
hauran!d'enviar-los!a!l'administració!forestal!de!la!seua!demarcació.!Aquests!plans!
locals! tindran! caràcter! subordinat! respecte! als! plans! de! prevenció! d'incendis!
forestals!de!cada!demarcació.!
Per!tant,!ja!no!és!necessari!que!es!troben!en!zones!d'alt!risc!d'incendis!per!a!haver!de!
redactar!els!PLPIF!i,!en!conseqüència,!el!contingut!del!primer!paràgraf!de!sub-objectiu!
1.4!(pàgina!34)!no!és!correcte.!

!
Segona!al·legació!
Apartat!Quadre!9!de!l’esborrany!de!l’Informe,!pàgina!46!!
Contingut!de!l’al·legació:!
!
On!posa!en!títols!“any!de!revisió”!hauria!de!posar!“any!d'aprovació”,!ja!que!és!l'any!en!què!
es!va!aprovar!el!pla!de!demarcació.!No!s'han!fet!revisions.!
!
Tercera!al·legació!
Apartat!Gràfic!10!de!l’esborrany!de!l’Informe,!pàgina!47!!
Contingut!de!l’al·legació:!
!
Tan!sols!s'analitzen!els!fons!pressupostaris!propis!de!la!Generalitat!(programa!442.90),!
havent! invertit! per! aquest! concepte! entre! 2016! i!2019! quasi! 17! milions! finançats! amb!
fons!FEADER.!No!sabem!de!quina!manera!ha!d'incorporar-se!a!l'informe!d'auditoria,!però!
sembla!que!no!queda!reflectit!en!la!gràfica!la!totalitat!de!l'invertit,!ja!que!el!que!es!pretén!
és!comparar!amb!el!programat!en!els!plans!de!demarcació.!!
!
València!a!la!data!de!la!signatura!electrònica,!
LA!CONSELLERA!D’AGRICULTURA,!DESENVOLUPAMENT!RURAL!
EMERGÈNCIA!CLIMÀTICA!I!TRANSICIÓ!ECOLÒGICA!
Firmado por Mireia Mollá Herrera el
04/12/2020 19:24:27

CSV:HYNMVM45-7SUMJXY2-N7YYBS9C

URL de validación:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=HYNMVM45-7SUMJXY2-N7YYBS9C

ANNEX II
Informe sobre les al·legacions presentades

Seguiment de l’informe d’auditoria operativa dels serveis d’extinció d’incendis forestals.
Àmbit provincial i autonòmic.
Exercicis 2016-2019

ANÀLISI DE LES AL·LEGACIONS EFECTUADES A L’ESBORRANY
“SEGUIMENT DE L’INFORME D’AUDITORIA OPERATIVA DELS SERVEIS
D’EXTINCIÓ D’INCENDIS FORESTALS. ÀMBIT PROVINCIAL I
AUTONÒMIC. EXERCICIS 2016-2019”
Per mitjà d’un escrit de 4 de desembre de 2020 de la consellera d’Agricultura,
Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, es van remetre
extemporàniament les al·legacions a l’esborrany de l’informe esmentat, i respecte a
aquestes s’assenyala el que segueix:

Primera al·legació
Apartat “Subobjectiu 1.4” de l’apèndix III de l’esborrany de l’Informe,
primer paràgraf
Comentaris
Des del 5 de juny de 2018 ja no és condició necessària per a estar subjecte a l’obligació de
redactar el PLPIF que els terrenys forestals estiguen situats en zones d’alt risc d’incendis
forestals. En conseqüència, eliminem en l’Informe la referència a la Resolució de 29 de juliol
de 2005.
Conseqüències en l’Informe
Canviar la redacció del primer paràgraf del subobjectiu 1.4, que es redacta de la manera
següent:
“D’acord amb l’article 55.3 de la Llei 3/1993, les entitats locals amb terrenys forestals en el
seu territori han de redactar plans locals de prevenció d’incendis forestals (PLPIF) per als
seus termes municipals respectius.”

Segona al·legació
Apartat “Subobjectiu 1.7” de l’apèndix III de l’esborrany de l’Informe,
quadre 9
Comentaris
Els plans de demarcació no han sigut objecte de revisió, i l’any que figura en el quadre 9 és
el de la seua aprovació pel conseller de Governació i Justícia.
Conseqüències en l’Informe
En el quadre 9, substituir “Any revisió” per “Any aprovació” en l’encapçalat de la tercera
columna.
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Tercera al·legació
Apartat “Subobjectiu 1.7” de l’apèndix III de l’esborrany de l’Informe,
gràfic 10
Comentaris
El gràfic 10 inclou totes les obligacions reconegudes en el programa 442.90, amb
independència que el finançament provinga de fons propis de la Generalitat o fons aliens
(tant els del FEADER com els del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació). En concret,
segons es desprenen dels registres comptables, en el període 2016-2019 s’han transferit a
l’Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària 15,7 milions d’euros per a accions de
millora i conservació del medi forestal, transferències de capital finançades per FEADER.
Conseqüències en l’Informe
No modificar l’Informe.
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