L'objecte d'aquesta proposta de treball és la valoració tècnica-econòmica del servei de redacció
d'un Pla Director Estratègic de Gestió post-incendi, amb motiu de l'afecció de l'incendi forestal de
Llutxent ocorregut el passat 6 d'agost a un dels espais naturals protegits del municipi, el Paratge
Natural Municipal Parpallò – Borrell (endavant PNM).
Amb la redacció d'aquest instrument, es pretén constituir una eina de gestió útil, basada en la
planificació estratègica d'actuacions post-incendi a curt, mitjà i llarg termini, implementant un
calendari temporal d'actuacions definides que constituïsquen un compromís d'actuació municipal.
Aquesta calendarització post-incendi permetrà, als gestors de l'espai natural protegit, a mode de
fulla de ruta, dur a terme una estratègia d'actuacions tècniques amb una assignació planificada de
recursos per a la seua escomesa. D’aquesta forma es podria maximitzar la millora o restabliment
de lla funcionalitat del PNM.

Imatge 1.Superfície aproximada del PNM afectada per l'incendi forestal de Llutxent. Font: ICV-Copernicus. Elaboració pròpia.

Segons una primera aproximació, l'incendi forestal de Llutxent va afectar amb alta severitat unes
360 ha de l'espai natural protegit, la qual cosa suposa aproximadament un 67 % de la superfície
del PNM - principalment en el Barranc de la Gota, i el Barranc del Tancat i el Barranc de Borrell.
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Per a l'elaboració del Pla es comptarà amb un equip tècnic multidisciplinar, principalment composat
de ciència ambiental, forestal i de la biologia, la qual cosa permet escometre una planificació
estratègica des d'un punt de vista integral.
A l’hora, es proposa el següent índex mínim de continguts, el qual podrà ser ampliat durant el
servei.

1. Introducció i antecedents
2. Anàlisi situacional del PNM
2.1. Situació prèvia a l'incendi.
En aquest apartat es caracteritzarà la situació ambiental i els usos desenvolupats en el Paratge Natural Municipal per a
valorar de forma integral les afeccions posteriorment per l'incendi. Finca del Borrell i Finca de la Caldereta.
2.2. Situació post-incendi del PNM. Anàlisi de possibles afeccions.
En aquest apartat, en contrast amb el punt anterior i després de realitzar treball de camp, s'analitzaran les possibles afeccions
de l'incendi, com poden ser el risc per erosió de sòl, risc fitosanitari, pèrdua de biodiversitat, etc. Es pretén preveure l'evolució
dels riscos per zones, basant-se en la informació disponible de vegetació preexistent, relleu topogràfic, hidrografia,
edafologia, recurrència incendis, fauna, etc. Finca Borrell.
3. Objectius generals post-incendi
En aquest apartat, després de l'anàlisi de la situació del PNM, es definiran els objectius a perseguir per a la millora o
restabliment de la situació prèvia a l'incendi en el PNM. Es diferenciaran en funció del període d'anàlisi, ja que els riscos
d'afecció es presenten sobre la base de la temporalitat analitzada: curt termini, mig termini i llarg termini.
4. Actuacions proposades
Per a totes les actuacions es definiran, de forma preliminar, ubicació, termini d'execució i prioritat, a l’hora d’una estimació
de recursos necessaris per a escometre-la. Les actuacions es diferenciaran en funció dels usos que anteriorment a l’incendi
s'assignaven al territori, amb la finalitat de maximitzar el seu restabliment o millora de funcionalitat.
4.1 Ús públic: oci-recreatiu i educació ambiental, etc.
4.2 Ús ambiental: conservació del patrimoni natural
•
•
•
•

Actuacions preventives de la pèrdua de sòl
Actuacions preventives del risc fitosanitari de la massa forestal
Actuacions de suport a la regeneració natural
Actuacions de reforç a la fauna silvestre

5. Diagrama d'arbre de decisions per a la gestió post-incendi
En aquest apartat es dissenyarà un diagrama en forma d'arbre de decisió, ja que es tracta d'un Pla estratègic de Gestió a
llarg termini, on s'han de planificar accions sense conèixer l'evolució real post-incendi en el transcurs del temps. Aquesta
eina clau permetrà al gestor, en funció de l'evolució post-incendi de l'espai natural protegit que s’hi vaja analitzant, executar
les actuacions considerades més òptimes per al supòsit que hi ocórrega.
6. Planificació temporal de les actuacions proposades – Fulla de ruta
Cadascuna de les actuacions plantejades s'encaixarà dins d'un diagrama temporal, diferenciant-ne entre aquelles que hagen
de dur-se a curt, mitjà o llarg termini.
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El treball es concreta en el lliurament del Pla, en forma digital, al client ( incloent la cartografia
generada en format .*shp).
El pressupost del servei ascendeix a:

PRESSUPOST
Codi

Concepte

Unitats

Preu unit.

Total

IP6_B

Elaboració Pla director estratègic de gestió postincendi per al Paratge Natural Municipal Parpalló Borrell T.M. Gandia (València)

1

4.300,00 €

4.300,00 €

BASE IMPOSABLE *

4.300,00 €

* Al pressupost se li aplicarà l'IVA vigent.
Carcaixent, 31 d’agost de 2018

Ferran Dalmau Rovira
Enginyer. CEO
677 563 757
ferrandalmau@medixxi.com

Francisco Quinto Peris
Enginyer. Subdirector
677 563 840
franciscoquinto@medixxi.com

CONFORMITAT CLIENT
Nom DNI, signatura i segell
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