IDENTIFICADORS

DOCUMENT

Data Entrada: 11/06/2020 13:32:00, Núm. Entrada: 21395

Sol·licitud (ENI): ---1722005-document1

SIGNATURES

ALTRES DADES

ESTAT

NO REQUEREIX
SIGNATURES

Codi per a validació: 3WBQT-4HVQR-QT0PQ
Pàgina 3 de 4

Moció 6.4.
CP 19-06-2020

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS SOBRE LA PREVENCIÓ
D'INCENDIS FORESTALS
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
És una tradició que abans de l'estiu es comenci a parlar dels incendis forestals i la manca
de previsió en els treballs de prevenció. Però enguany és especial, realment hi ha una
excusa per a no haver actuat en el bosc, que és tota una pandèmia.
Som coneixedors de l'existència d'uns plans de prevenció d'incendis del 2002 que no els
hi ha mirat ningú en gairebé 20 anys, i per descomptat no s'ha executat res. Una declaració
institucional al març de 2016 perquè s'efectuessin accions de prevenció d'incendis en
l'Anella Verda. Una moció a finals de 2016 de Cs en la qual també s'acordava
desenvolupar una campanya de sensibilització i augmentar els treballs de prevenció
d'incendis forestals.
I seguim en 2017, no sé si 2018, però fa un any, al 2019, que es van aprovar dues mocions
en relació a la prevenció d'incendis. Una d'elles de Cs on es posava l'accent principalment
en la gestió forestal, única eina sostenible realment efectiva com a mesura de prevenció
de GIF.
L'abandonament de l'activitat agrària i ramadera fa que augmenti considerablement la
massa forestal i desaparegui l'estructura paisatgística de mosaic, tan pròpia del nostre
entorn mediterrani. Així mateix, l'absència de gestió forestal fa que els boscos tinguin una
evolució natural amb una gran acumulació de biomassa, a més de que l'homogeneïtzació
del paisatge fa disminuir la biodiversitat en reduir-se els ecosistemes de transició.
Quant a la prevenció d'incendis forestals, la no gestió del bosc fa augmentar
considerablement la quantitat de combustible acumulada als mateixos i la continuïtat de
la massa forestal afavoreix la propagació i dificulta l'extinció.
D'una banda, és palmària la necessitat de planificar i gestionar de manera sostenible les
masses boscoses del nostre municipi i de la resta de municipis confrontants com a mesura
principal de prevenció d'incendis forestals.
I per un altre, és d'obligat compliment la creació de franges perimetrals de seguretat a les
urbanitzacions sense continuïtat amb la trama urbana, és a dir, és obligatori mantenir de
manera adequada les franges perimetrals de les urbanitzacions (desbrossament de l’estrat
herbaci i discontinuïtat de nivell arbustiu, distància entre arbres i separació de les
capçades). Aquesta mesura preventiva està recollida en la Llei 5/2003, de 22 d'abril, i en
el Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció d'incendis forestals a les
urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
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Aquestes dues activitats generen un volum considerable de residus forestals no
aprofitable per a fusta i que es poden transformar en estella per a la seva revaloració com
a font d'energia en calderes de biomassa, que podria aprofitar-se en instal·lacions
municipals.
Per tot l’anteriorment exposat, proposem al Ple de l'Ajuntament de Tarragona l'adopció
dels següents

ACORDS:
PRIMER: Donar compliment a les mocions aprovades durant aquesta legislatura en
relació a la Gestió Forestal i la Prevenció d'Incendis Forestals del terme municipal de
Tarragona.

SEGON: Iniciar de manera immediata els treballs de prevenció en les finques municipals
encaminades a la reducció del combustible acumulat i a evitar la continuïtat dels estrats
arbustius i arboris.

TERCER: Iniciar de manera immediata la creació de les franges perimetrals de seguretat
a les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana en compliment de
la legislació vigent.

QUART: Traslladar aquests acords a les associacions de veïns i a les entitats ambientals
de la ciutat.

Rubén Viñuales Elías
Portaveu del GM Ciutadans Tarragona.
Tarragona, juny de 2020
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