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1. Introducció i objectiu de l’estudi
La Diputació de Barcelona desenvolupa, en el marc de la seva activitat en l’àmbit de les
polítiques de prevenció dels incendis forestals, el Pla d’Informació i Vigilància contra
Incendis Forestals (d’ara en endavant, PVI). Aquest pla, amb més d’una dècada de
trajectòria, engloba un conjunt d’accions informatives, dissuasòries i d’anticipació,
dirigides a evitar l’inici dels incendis forestals, que es desenvolupen mitjançant un
model de col·laboració interadministrativa amb participació de la Diputació, els
Ajuntaments i les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) del territori.
L’objectiu d’aquest estudi és optimitzar el recorregut de les rutes del Baix Llobregat per
intentar reduir les despeses econòmiques d’aquest Pla sense que això impliqui una
reducció de la vigilància ni de l’àrea d’actuació.

2. Antecedents
Els objectius del PVI són: evitar l’inici dels incendis forestals a través de la dissuasió i
la informació a la població; establir les eines i estratègies necessàries per a l’anticipació
a l’inici i la propagació d’un incendi forestal; detectar els incendis forestals el més ràpid
possible; i col·laborar amb els dispositius de prevenció i d’extinció d’altres institucions.
Per assolir aquests objectius el PVI cobreix l’extensió màxima de territori forestal
provincial amb un cost raonable mitjançant una vigilància mòbil, present i activa en les
zones de més risc que s’estructura en zones. Cada zona disposa d’un centre de
comunicacions, on hi ha un operador/a de comunicacions i un enginyer de zona.
L’operador està permanentment en contacte amb les diferents unitats mòbils
d’informació i vigilància, que són la cèl·lula bàsica del PVI. Estan constituïdes per un
informador amb un vehicle tot terreny, que recorre una ruta assignada durant un horari i
un període establerts. La ruta d’informació i vigilància és el traçat sobre el terreny que
segueix cada unitat mòbil per fer la seva feina.
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3. Marc Geogràfic
La comarca del Baix Llobregat està situada al sud de la província de Barcelona i té una
superfície de 485,7 km2, 798.468 habitants (any 2010) i una densitat de població de
1.644 hab/km2. A la Figura 1 es mostra el mapa topogràfic 1:50.000 de l’Institut
Cartogràfic de Catalunya amb les rutes objecte d’estudi.
Figura 1. Situació geogràfica de la zona d’estudi.

Font: Elaboració pròpia
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4. Fase 1. Estudi de l’àrea visual de cada ruta
4.1. Model Digital del Terreny i de Superfície
Un model és la representació simplificada de la realitat en la que
apareixen algunes de les seves propietats 1.

Hi ha diversos tipus de models en funció de la relació de correspondència que tinguin
amb la realitat. Els Models Digitals de Terreny (MDT) són una categoria de models
simbòlics i s’han definit com un conjunt de dades numèriques que descriu la distribució

espacial d’una característica del territori2. El model digital pot representar altres
propietats del terreny, com és el cas del Model Digital de Superfície (MDS), que
representa l’alçada de la vegetació.

4.2. Anàlisi de les rutes
Per analitzar l’àrea visual d’una ruta de vigilància, el programa ArcMap analitza l’àrea
visual per cada punt de la ruta. Com que el traçat de la ruta està format per infinitat de
punts, la lentitud del processament del software de l’ArcMap fa inviable calcular l’àrea
visual d’aquesta manera. Per tant, s’ha substituït la línia de traçat de la ruta per un
traçat amb punts a cada x metres i prèviament s’han fet diverses proves per determinar
quina era la densitat màxima de punts que és capaç de processar l’ArcMap, de manera
que fos una densitat representativa de la ruta. Fruit de les proves realitzades, s’ha optat
per realitzar els càlculs amb els punts cada 15 metres.

4.3. Mètode de càlcul
Per calcular l’àrea de visualització de la ruta l’ArcMap calcula la visibilitat de cada punt
de la ruta i per tant, a l’arxiu resultant cada punt del ràster rep un valor que indica
quans punts d’observació de la ruta veuen aquell punt.
A la Figura 2 es mostren les 4 rutes objecte d’estudi i la seva situació dins la comarca.

1
2

Joly, F. (1988): La cartografía. Oikos.Tau. Barcelona.
Doyle, F.J. (1978): "Digital terrain models: an overview". Photogrammetric Engineering and Remote Sensing, 44(12): 1481-1485.
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Figura 2. Rutes, àrees d’estudi i Parcs Naturals al Baix Llobregat.

Font: Elaboració pròpia

4.4.

Àrea visual de les rutes

Un cop definides les característiques per calcular les conques visuals, s’ha fet l’anàlisi
de l’MDT i MDS per a cada una de les rutes. Sobreposant els models es pot observar a les
figures 3, 4, 5 i 6 les àrees que quedarien cobertes si s’utilitzés l’MDT i no l’MDS.
Comparant les àrees visuals dels dos models, es pot observar que hi ha una diferència
substancial entre ambdues. Per poder realitzar un bon estudi i que sigui el més
representatiu possible, utilitzarem el Model Digital de Superfície.
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Figura 3. Àrea visual de la ruta 170.

Figura 4. Àrea visual de la ruta 171.

Font: Elaboració pròpia

Font: Elaboració pròpia

Figura 5. Àrea visual de la ruta 172.

Figura 6. Àrea visual de la ruta 173.

Font: Elaboració pròpia

Font: Elaboració pròpia
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5. Fase 2. Anàlisi de l’àrea visual general.
Per avaluar la visibilitat general de la zona s’ha calculat la suma de les quatre àrees
visuals. A la Figura 7 es mostra l’àrea visual general en funció de si es visualitza des
d’una sola ruta, des de dues, des de tres o bé si la zona és visible des de les quatre rutes.
En general s’observa una bona cobertura del terreny per part de les quatre rutes que
s’analitzen. Tot i això, hi ha zones amb visibilitats susceptibles d’ésser millorades. La
Zona 1 és la més vista i per més rutes, per tant s’hi podria reduir la vigilància. En canvi,
a la Zona 2 hi ha urbanitzacions que no queden cobertes i no són visibles des de cap de
les quatre rutes. Per aquest motiu seria interessant ampliar la vigilància en aquesta
zona.
Figura 7. Àrea visual general de la zona d’estudi.

Zona 1
Zona 2

Font: Elaboració pròpia
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6. Fase 3. Anàlisi del risc potencial.
Un cop analitzada la conca visual dels recorreguts, s’han examinat les àrees o activitats
que representen un risc potencial d’inici de foc i que cal tenir en compte per diversos
factors: màxima visibilitat, màxima afluència de persones, àrees d’esplai o monuments.
L’anàlisi ha servit per determinar els camins que per algun motiu són importants i pels
quals les rutes han de seguir passant encara que es faci una reducció o una modificació
de les mateixes.
Igualment, també s’han tingut en compte els altres sistemes de vigilància contra
incendis forestals, com són les torres de vigilància on hi ha els punts de guaita i els
parcs naturals, que tenen el seu propi sistema de vigilància. Aquesta informació es
mostra a les figures 8, 9, 10 i 11.
A continuació es descriu la llegenda amb les diferents activitats o àrees que es poden
trobar a les rutes estudiades:
Zona d’afluència de persones.
Zona de bona visibilitat.
Zona de bona visibilitat establerta per fer la parada per

Figura 8. Punts importants a tenir en compte al recorregut de la ruta 170.

Font: Elaboració pròpia
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Figura 9. Punts importants a tenir en compte al recorregut de la ruta 171.

Figura 10. Punts importants a tenir en compte al recorregut de la ruta 173.

Font: Elaboració pròpia

Figura 11. Punts importants a tenir en compte al recorregut de la ruta 172.

Font:Elaboració pròpia

Font:Elaboració pròpia
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7. Fase 4. Propostes de millora.
En la darrera fase s’ha buscat la millor manera d’optimitzar el recorregut de les quatre
rutes objecte d’estudi a partir de la informació obtinguda en les fases anteriors.
Primer de tot s’han seleccionat els punts importants de la ruta i un cop seleccionats,
s’ha calculat el millor recorregut per passar per tots els punts. A partir dels recorreguts
obtinguts i el càlcul de la seva àrea visual, s’han anat modificant els recorreguts
manualment fins aconseguir que les noves rutes tinguessin una bona cobertura visual de
tot el territori (veure Figura 12).
Figura 12. Àrea visual global de la zona d’estudi generada amb els quatre nous recorreguts.

Font: Elaboració pròpia
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8. Resultats
A partir dels resultats obtinguts, s’han optimitzat i modificat els recorreguts de les rutes
analitzades, de manera que no s’hagi vist afectat el nivell de vigilància. En aquest sentit,
els canvis proposats han de permetre millorar l’extensió de superfície vigilada, a més de
reduir les despeses econòmiques de les rutes, un aspecte fonamental degut a la situació
de crisi en que actualment es troba immersa tant l’administració pública com tot el país.
En aquest apartat final s’ha orientat a buscar mecanismes complementaris de reducció
de despeses a partir dels resultats obtinguts anteriorment. Com es mostra a la Figura 13,
s’ha passat de quatre rutes a tres de la següent manera:


La ruta 170, que és la ruta que queda més al sud del Baix Llobregat, no s’ha
modificat, ja que és la única que s’havia ampliat lleugerament respecte el
recorregut original.



La Ruta 172 s’ha dividit en dues parts: la part superior passa a formar part del
recorregut de la ruta 173, i la part inferior serà part del recorregut de la ruta 171.
D’aquesta manera, només s’han hagut d’afegir alguns camins nous que
connectessin els recorreguts de les rutes 171 i 173 amb la part de recorregut afegit
de la 172.

Per tant, els resultats obtinguts posen de manifest que a l’àmbit del Baix Llobregat és
possible modificar les rutes de vigilància actuals del PVI, de manera que se’n redueixi el
seu quilometratge de recorregut sense que el nivell de cobertura de la vigilància es vegi
afectat i, en algunes zones, s’ampliï.
En termes econòmics, la reducció d’una ruta que es proposa permet que l’Oficina
Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals s’estalviï un import elevat, derivat
de la contractació de dos informadors, l’adquisició d’un vehicle i totes les despeses
relacionades amb el mateix, com la gasolina o les operacions de manteniment, entre
d’altres.
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Per tant, els resultats obtinguts fan evident que pot ser factible una reducció considerable de les despeses del PVI si s’aplica el mateix
procediment emprat per a les altres comarques del Pla.
Figura 13. Comparació de les rutes inicials i les rutes proposades.

Font: Elaboració pròpia
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