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1. Antecedents
El passat 24 de juliol de l’any 2021, es va declarar un gran incendi forestal als municipis de
Bellprat, Santa Maria de Miralles, Sant Martí de Tous, Les Piles, Santa Coloma de Queralt i
Pontils, amb una extensió total de 1.823,90 ha, de les quals 1.388,84 ha forestals. De la superfície
afectada, 1.302,33 ha formen part de l’Espai Natural Protegit del Sistema prelitoral central i estan
dins de la Xarxa Natura 2000.
Per tal de fer front a la restauració de la massa forestal afectada per l’esmentat l’incendi, la
Diputació de Barcelona, en el marc del conveni de col·laboració amb l’Associació de Propietaris
Forestals Serres de Miralles-Orpinell, i dels Ajuntaments dels seu àmbit territorial, ha redactat el
“Projecte de restauració de la zona cremada en l’incendi forestal del 24 de juliol del 2021 a
la Serra de Queralt i la Serra de Miralles”, amb la col·laboració del Departament d’Acció
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i el Centre de la Propietat Forestal.
És objecte de la present document la contractació promoguda per l’Associació de Propietaris
Forestals Serres de Miralles-Orpinell per executar les actuacions previstes al “Projecte de
restauració de la zona cremada en l’incendi forestal del 24 de juliol del 2021 a la Serra de Queralt i
la Serra de Miralles” als municipis de Bellprat, Santa Maria de Miralles i Sant Martí de Tous.
2. Objectius
Els treballs tenen com a objectius generals, l’estabilització d’emergència, que és la primera fase
de la restauració forestal post-incendi, contempla aquelles accions orientades fonamentalment a
fixar el sòl de l’àrea cremada, com a substrat clau de l’ecosistema afectat, dificultant el seu
moviment i frenant en la mesura del possible, la seva degradació; i al mateix temps afavorint la
regeneració natural, tant de la vegetació com de la fauna. Junt a aquestes mesures es tracta
també de protegir altres recursos naturals i/o infraestructures, dins i fora de les zones cremades,
dels possibles danys causats per un previsible augment de l’escorrentia i l’erosió que puguin
originar crescudes i desbordaments. També s’inclouen les activitats d’extracció de la fusta
cremada, la utilització i tractament de les restes vegetals i fusta no comercial per a la protecció del
sòl.
Els objectius d’aquestes actuacions són:










Planificació i gestió forestal post incendi a escala de paisatge (no de finca).
Regeneració de la coberta vegetal.
Reducció de l’erosió del sòl.
Conservació de la fertilitat del sòl.
Conservació de la fauna vertebrada i invertebrada.
Reducció del risc d’incendi posterior.
Conservació dels hàbitats fluvials i de ribera.
Reducció del risc d’incendi en els boscos no cremats de la zona.
Millora i preservació del paisatge.
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3. Localització
Es treballs es localitzen a la zona afectada per l’incendi forestal del 24 de juliol del 2021 a la serra
de Queralt i la serra de Miralles.

Les zones d’actuació previstes són les finques associades de l’àmbit de l’Associació de Propietaris
Forestals Serres de Miralles-Orpinell que s’han adherit al projecte de restauració conjunt. Les
unitats d’actuació previstes són els lots definits en el quadre i en els mapes d’actuació adjunts,
cada lot es composa de varies finques.

LOT
núm.

1

2

Municipi

Finca

Santa Maria de
Miralles i Bellprat

Les Coromines

Bellprat

Cal Jep

Sant Martí de Tous

Cal Massip

Bellprat

Can Gol (Bellprat)

Superfície
(ha)
36,50
94,77
38,47
13,52
3,98
8,68
4,51
91,49
5,32
4,74
4,15

Codi del
tractament
a executar *
A
B
C
G
B
C
A
B
C
G
B
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LOT
núm.

3

Municipi

Finca

Santa Maria de
Miralles

Cal Pilot

Sant Martí de Tous
Sant Martí de Tous

Can Gol (Tous)
Creu de Ferro

Sant Martí de Tous

l’Aubareda

Bellprat

Castell de Queralt

Superfície
(ha)
23,15
8,70
2,64
35,51
4,65
1,02
1,04
12,41
8,05
30,04
2,69
1,77

Codi del
tractament
a executar *
B
C
G
B
B
B
G
A
B
C
E
G

*Codi del tractament a executar:
Codis
A

Tractament
Construcció de feixines i albarrades. Aprofitament de la vegetació cremada
amb tronc excepcionalment vora dels camins, deixant la brancada i la fusta no
comercial trossejada formant part de les feixines.

B

Construcció d'albarrades. Aprofitament de la vegetació cremada amb tronc
vora dels camins deixant la brancada i la fusta no comercial trossejada i
escampada uniformement.

C

Aprofitament de la vegetació cremada amb tronc deixant la brancada i la fusta
no comercial trossejada i escampada uniformement.

D

Aprofitament de la vegetació cremada amb arbre sencer, deixant un mínim
15tn/ha de fusta no comercial i restes vegetals trossejades in situ i
escampades uniformement.

E

Tallada de la vegetació cremada, desbrancat i trossejat de restes. Sense
aprofitament fustaner.

G

Aprofitament de la vegetació cremada amb tronc deixant la brancada i la fusta
no comercial trossejada i escampada uniformement. Zones cremades
parcialment.

El President de L’Associació de Propietaris Forestals Serres de Miralles-Orpinell
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