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A continuació, es mostra una descripció, mitjançant una fitxa tècnica, dels nuclis de població 

(urbanitzacions) situats en la interfície urbana forestal, i que per lo tant poden veure’s afectats per un incendi 

forestal. En total s’han considerat i caracteritzat 13 nuclis, considerats com a tal. 

El nombre d’habitatges de cada nucli s’ha estimat mitjançant anàlisi cartogràfic, identificant les edificacions. 

Amb estes dades i suposant una mitjana de 3 persones per habitatge, s’ha obtingut la població resident 

habitual més l’estacional.  

A l’apartat de “Variables per a l’anàlisi de la vulnerabilitat” es mostra el percentatge de perímetre en contacte 

amb terreny forestal, és a dir, la superfície de la interfície urbana forestal, dada que indica la zona d’impacte 

per un possible foc. Este valor, junt a la resta, mostren el nivell de vulnerabilitat del nucli i, per tant, la prioritat 

d’actuació. 

Com a dada rellevant, cal subratllar que no hi han nuclis (segons la informació proporcionada) que disposen 

de Pla d’Autoprotecció front el Risc d’Incendis Forestals, tal i com exigix la normativa vigent al respecte. 

Este fet incrementa la vulnerabilitat tant dels béns i habitatges, com de les persones. 

Aquestes entitats i urbanitzacions es troben a menys de 500 metres de superfície forestal, I no compleixen 

amb la normativa tècnica en matèria de prevenció d'incendis forestals per a nuclis de població en interfície 

urbana forestal.  

A continuació, s’inclou una taula amb el compliment/incompliment de la Norma Técnica: 

 Compliment de les infraestructures a realitzar segons l’establert en la Norma Tècnica d’infraestructures en àrees urbanitzades. 
*Estimació de la població per nucli poblacional (3 persones per habitatge). **Sols en la Fase 1B. Font: Medi XXI GSA. 

NUCLI 
POBLACIONAL 

POBLACIÓ 
ESTIMADA* 

TIPUS DE VIA VIALES DE ACCESO 
VEGETACIÓ 
INTERIOR 

PUNTS 
AIGUA 

ALTRES 
SISTEMES TRACTAMENT 

VEGETACIÓ 
EXISTÈNCIA VIAL 

PERIMETRAL 
CARACTERÍSTIQUES 

VIAL 
TRACTAMENT 
VEGETACIÓ 

Costa dels 
Pins 

195 NO NO NO NO SÍ NO NO 

La Pedrera -  
Lloma 
Mallols 

318 NO NO SÍ NO SÍ NO NO 

Urbanització 
de la Joquera 

78 NO NO SÍ NO SÍ NO NO 

Urbanització 
La Vall 

372 NO NO SÍ NO SÍ NO NO 

Urbanització 
Afanias-
Alcormar 

339 NO NO SÍ NO SÍ NO NO 

Urbanització 
Benadresa 

243 NO NO SÍ NO SÍ NO NO 

Urbanització 
el Mollo 

123 NO NO SÍ NO SÍ NO NO 

Urbanització 
el Tomillar 

147 NO NO SÍ NO SÍ NO NO 

Urbanització 
L'Abeller 

708 NO NO SÍ NO SÍ NO NO 

Urbanització 
la Coma 

579 NO NO SÍ NO SÍ Sí** NO 

Urbanització 
Masia Gaeta 

462 NO NO SÍ NO SÍ NO NO 

Urbanització 
Montecristina 

237 NO NO SÍ NO SÍ NO NO 

Urbanització 
Vall d'Umbri 

300 NO NO SÍ NO SÍ NO NO 

Cases de 
Cucala 

42 NO NO SÍ NO SÍ NO NO 

Mas de Clara 
II 

96 NO NO SÍ NO SÍ NO NO 

La Perdiu 48 NO NO SÍ NO SÍ NO NO 
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Dades generals 

ENTITAT POBLADA Cuesta los Pinos 

 

MUNICIPI Borriol 

Nre. habitatges 
(edificacions): 

65 

Població padró: - 

Població resident habitual 
més l'estacional (estimació 
3 persones/edificació) 

195 

Identificació de situacions d'interfície U-F 

CODI MODEL D'INTERFÍCIE 
U-F 

B.2: Interfície tipus urbanització dispersa en matoll 

DESCRIPCIÓ MODEL DE 
INTERFÍCIE U-F 

Urbanització de cases disperses o agrupades en xicotets grups, immersa en terreny forestal no 
arbratge, compost per matoll de major o menor grandària 

DENSITAT VIVENDES 3-8 cases/ha 

PARTICULARITATS 

Les vivendes se situen separades unes d'altres, o en xicotets grups o alineacions, deixant grans 
espais de terreny forestal de matoll. Sovint presenten intricades xarxes de carrers amb eixides 

úniques i "cul de sac";. Situades en terreny abrupte, els carrers dibuixen nombroses corbes 
(aspecte de "niu de cucs" . És freqüent veure este tipus d'urbanitzacions situades a mitja 

vessant o en la part alta en el territori pròxim a la costa. 

DESENVOLUPAMENT DEL 
FOC 

El foc es desenvolupa sense solució de continuïtat amb intensitat al voltant de les vivendes, 
presentant major virulència en les vessants i canons. Els postes i carrers sovint sí que suposen 

una barrera al foc, perquè si el matoll no és molt alt no cal esperar longituds de flama molt 
altes, però encara així hi ha que tenir precaució perquè es poden constituir trampes en els 

processos d'avaluació. 

DEFENSA 
Els protocols d'autodefensa són molt importants, com en el cas A1. Les operacions d'evacuació 
han de realitzar-se amb temps. Idealment, les vivendes han de comptar amb àrea defensable i 

servir de refugi en cas d'atrapament. 

MODEL DE COMBUSTIBLE 
EXTERIOR principal 

Model 5-6 

MODEL DE COMBUSTIBLE 
INTERIOR principal 

Model 1 
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Avaluació del Risc per incendis forestals 

PERILLOSITAT MOLT BAIXA 

VULNERABILITAT MOLT BAIXA 

RISC D'INCENDI BAIX 

ÍNDEX MUNICIPAL DE FREQÜÈNCIA D'INCENDIS  BAIX 

Variables per a l'anàlisi de la vulnerabilitat 

Percentatge de perímetre en contacte amb vegetació forestal (Superfície de la I.U.F.) 60 

Franja de protecció perimetral NO 

Vies d'accés 1 

Hidrants - 

Vulnerabilitat subjectiva BAIXA  

Pla d'Autoprotecció NO 

PLÀNOL 
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Dades generals 

ENTITAT POBLADA Masia Gaeta  

 

MUNICIPI Borriol 

Nre. habitatges 
(edificacions): 

154 

Població padró: - 

Població resident habitual 
més l'estacional (estimació 
3 persones/edificació) 

462 

Identificació de situacions d'interfície U-F 

CODI MODEL D'INTERFÍCIE 
U-F 

A.3: Intermix uniforme i dens arbrat 

DESCRIPCIÓ MODEL DE 
INTERFÍCIE U-F 

Mescla uniforme de vivendes i vegetació forestal, habitualment acompanyada per vegetació 
ornamental. 

DENSITAT VIVENDES 3-8 cases/ha 

PARTICULARITATS 

Les vivendes es distribueixen densament i pròximes unes a altres, però deixant prou espai 
ocupat per vegetació forestal i ornamental de jardins. Hi ha infraestructures d'ús comú. Els 
contorns de l'àrea urbanitzada poden no estar ben definits. Les pistes i carreteres, sovint, 

creuen una complicada xarxa i situacions de "cul de sac". 

DESENVOLUPAMENT DEL 
FOC 

El foc progressa sense dificultat al llarg de la urbanització, botant de copa en copa, progressant 
per la vegetació dels jardins i creant focus secundaris per cendres. És la situació que, 

potencialment, més cases són recorregudes per un front de flama. 

DEFENSA 

Potencialment totes les cases estan exposades al foc al seu voltant. Donat l'alt nombre de 
vivendes, els plans d'autoprotecció juguen un paper primordial. L'evacuació ha de realitzar-se 
amb molta antelació i seguint un pla, pel número potencial de persones. El progrés del foc ha 

d'evitar-se creant ruptures a la continuïtat del combustible. És necessària una planificació 
conjunta del combustible. La urbanització pot comptar amb hidrants i altres infraestructures 

comunes per a la defensa. 

MODEL DE COMBUSTIBLE 
EXTERIOR principal 

Model 7 

MODEL DE COMBUSTIBLE 
INTERIOR principal 

Model 1-7 
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Avaluació del Risc per incendis forestals 

PERILLOSITAT MOLT BAIXA 

VULNERABILITAT MOLT BAIXA 

RISC D'INCENDI BAIXA 

ÍNDEX MUNICIPAL DE FREQÜÈNCIA D'INCENDIS  BAIX 

Variables per a l'anàlisi de la vulnerabilitat 

Percentatge de perímetre en contacte amb vegetació forestal (Superfície de la I.U.F.) 70 

Franja de protecció perimetral NO 

Vies d'accés 1 

Hidrants - 

Vulnerabilitat subjectiva MODERADA  

Pla d'Autoprotecció NO 

PLÀNOL 
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Dades generals 

ENTITAT POBLADA 
Urbanització de 

la Joquera 

 

MUNICIPI Borriol 

Nre. habitatges 
(edificacions): 

26 

Població padró: - 

Població resident habitual 
més l'estacional (estimació 
3 persones/edificació) 

78 

Identificació de situacions d'interfície U-F 

CODI MODEL D'INTERFÍCIE 
U-F 

C.3: Població en mosaic agro-forestal i, de forma simplificada, en la categoria disseminat. 

DESCRIPCIÓ MODEL DE 
INTERFÍCIE U-F 

Població rural en entorn agro-forestal, amb límits menys definits 

DENSITAT VIVENDES 3-8 cases/ha 

PARTICULARITATS 

Interfície composta per vivendes en nucli urbà rural que estan en contacte o es mesclen amb el 
mosaic agrícola forestal, sovint, s'associa a un mosaic de terrenys de cultiu. L'exposició de les 

vivendes en contacte amb la massa forestal és menor que en els casos de poblacions dins de la 
massa forestal, però estes últimes poden rebre espurnes i causar la destrucció per la teulada. 

Les vivenda sovint són de construcció resistent al foc i les destruccions registrades són 
l'estructura davall el terrat, que solen ser de fusta. 

DESENVOLUPAMENT DEL 
FOC 

Foc de superfície, i rarament foc de copes. En les proximitats de les vivendes és freqüent 
observar foc que es desenvolupa per mala herba, matolls en els límits o arbustos en els marges 
dels llits. El foc no progressa dins del nucli. Encara que generalment el nucli és resistent al foc i 

pot servir d'abric davant d'una situació d'atrapament, és necessari comptar amb el fum i les 
possibles cendres que puguen caure en la teulada o entrar en les cases. 

DEFENSA 

De mode general, l'evacuació és la pràctica més recomanable si es fa amb suficient temps i es 
disposa d'àrees segures per a la població, però en casos extrems este tipus pot oferir refugi 
segur si es troba atrapat pel foc. Les vivendes situades a la vora, idealment, han de comptar 

amb àrees defensables i accessos, separant estes de la massa forestal. En poblacions remotes 
és aconsellable un protocol d'autoprotecció. 

MODEL DE COMBUSTIBLE 
EXTERIOR principal 

Model 5-6 

MODEL DE COMBUSTIBLE 
INTERIOR principal 

Model 1 
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Avaluació del Risc per incendis forestals 

PERILLOSITAT BAIXA 

VULNERABILITAT MOLT BAIXA 

RISC D'INCENDI MODERAT 

ÍNDEX MUNICIPAL DE FREQÜÈNCIA D'INCENDIS  BAIX 

Variables per a l'anàlisi de la vulnerabilitat 

Percentatge de perímetre en contacte amb vegetació forestal (Superfície de la I.U.F.) 70 

Franja de protecció perimetral NO 

Vies d'accés 2 

Hidrants - 

Vulnerabilitat subjectiva BAIXA  

Pla d'Autoprotecció NO 

PLÀNOL 
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Dades generals 

ENTITAT POBLADA La Vall 

 

MUNICIPI Borriol 

Nre. habitatges 
(edificacions): 

124 

Població padró: - 

Població resident habitual 
més l'estacional (estimació 
3 persones/edificació) 

372 

Identificació de situacions d'interfície U-F 

CODI MODEL D'INTERFÍCIE 
U-F 

C.2: Disseminat en àrea forestal amb faixa d'agricultura (model "gallec") 

DESCRIPCIÓ MODEL DE 
INTERFÍCIE U-F 

Les vivendes se situen separades unes d'altres, o en xicotets grups o alineacions, deixant grans 
espais de terreny agrícola i forestal. 

DENSITAT VIVENDES 3-5 cases/ha 

PARTICULARITATS 
Els protocols d'autodefensa són molt importants. Les operacions d'evacuació han de realitzar-

se amb temps. Idealment, les vivendes compten amb àrea defensable al voltant pel que 
servixen de refugi en cas d'atrapament. 

DESENVOLUPAMENT DEL 
FOC 

Foc de superfície, de baixa intensitat, en funció de la seua posició, el tipus de combustible i la 
topografia, sense producció d'espurnes ni focus secundaris, perquè la densitat de l'arbratge és 

molt baixa i no es desenvolupen focs de copes. La destrucció, si és que existira, que és molt 
difícil, sobrevé per temps de residència del foc en acumulacions de combustible junt amb les 

cases de manera que a vegades les flames aconseguixen entrar dins de la casa per algun 
element vulnerable, ja que este tipus d'edificacions solen ser prou vulnerables. 

DEFENSA 

Les cases aïllades han de comptar amb un pla d’autoprotecció, que incloga la reducció del 
combustible forestal al voltant de l'edifici, l'adequació de rutes de fuga i accés, la preparació 

d'elements passius i actius de combat i l'adequació de zones defensables. Idealment, 
l'edificació ha de servir també com a refugi al foc en cas d'atrapament. 

MODEL DE COMBUSTIBLE 
EXTERIOR principal 

Model 1-2 

MODEL DE COMBUSTIBLE 
INTERIOR principal 

Model 1 
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Avaluació del Risc per incendis forestals 

PERILLOSITAT BAIXA 

VULNERABILITAT BAIXA 

RISC D'INCENDI MODERAT 

ÍNDEX MUNICIPAL DE FREQÜÈNCIA D'INCENDIS  BAIX 

Variables per a l'anàlisi de la vulnerabilitat 

Percentatge de perímetre en contacte amb vegetació forestal (Superfície de la I.U.F.) 10 

Franja de protecció perimetral NO 

Vies d'accés 2 

Hidrants - 

Vulnerabilitat subjectiva MOLT BAIXA  

Pla d'Autoprotecció NO 

PLÀNOL 
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Dades generals 

ENTITAT POBLADA 
Urbanització 

Afanias-
Alcormar 

 

MUNICIPI Borriol 

Nre. habitatges 
(edificacions): 

111 

Població padró: - 

Població resident habitual 
més l'estacional (estimació 
3 persones/edificació) 

339 

Identificació de situacions d'interfície U-F 

CODI MODEL D'INTERFÍCIE 
U-F 

B.4: Interfície d’urbanització compacta i matoll 

DESCRIPCIÓ MODEL DE 
INTERFÍCIE U-F 

Urbanització compacta, amb poca o cap vegetació dins i amb la vora ben definida amb la 
vegetació exterior del matoll. 

DENSITAT VIVENDES 3-8 cases/ha 

PARTICULARITATS 

Grup de cases en una urbanització compacta amb carència d'elements vegetals o presència 
d'alguns elements ornamentals. La vora amb la vegetació exterior queda ben definida, i sovint 

està recorreguda per una pista o carrer. Situació pròpia de les urbanitzacions de nova 
construcció amb preu del sòl alt. Presència d'infraestructures comunes. 

DESENVOLUPAMENT DEL 
FOC 

El foc progressa fins al límit de la urbanització, afectant les vivendes en el contorn en funció del 
seu tipus i distància. Les espurnes poden botar dins de la urbanització i encendre tanques o 

altres elements inflamables, incloent teulades de vivendes o balcons, encara que la generació 
d'espurnes és menor que en els casos en què la vegetació circumdant és arbòria. 

DEFENSA 

Atès que el foc és difícil que progresse dins de la urbanització, la defensa es concentra en la 
frontera amb la vegetació forestal, incloent una faixa de protecció i adequació de les vivendes i 

el seu entorn situades immediatament després del contorn. L'evacuació no sempre és 
necessària, idealment les vivendes en l'interior poden actuar com a refugis segurs al foc. Els 

hidrants i les infraestructures de defensa es concentren en la frontera amb la vegetació 
exterior. 

MODEL DE COMBUSTIBLE 
EXTERIOR principal 

Model 1-2 

MODEL DE COMBUSTIBLE 
INTERIOR principal 

Model 1 
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Avaluació del Risc per incendis forestals 

PERILLOSITAT BAIXA 

VULNERABILITAT BAIXA 

RISC D'INCENDI MODERAT 

ÍNDEX MUNICIPAL DE FREQÜÈNCIA D'INCENDIS  BAIX 

Variables per a l'anàlisi de la vulnerabilitat 

Percentatge de perímetre en contacte amb vegetació forestal (Superfície de la I.U.F.) 10 

Franja de protecció perimetral NO 

Vies d'accés 3 

Hidrants - 

Vulnerabilitat subjectiva MOLT BAIXA  

Pla d'Autoprotecció NO 

PLÀNOL 
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Dades generals 

ENTITAT POBLADA 
Urbanització 
Benadresa 

 

MUNICIPI Borriol 

Nre. habitatges 
(edificacions): 

81 

Població padró: - 

Població resident habitual 
més l'estacional (estimació 
3 persones/edificació) 

243 

Identificació de situacions d'interfície U-F 

CODI MODEL D'INTERFÍCIE 
U-F 

B.2: Interfície tipus urbanització dispersa en matoll 

DESCRIPCIÓ MODEL DE 
INTERFÍCIE U-F 

Urbanització de cases disperses o agrupades en xicotets grups, immersa en terreny forestal no 
arbratge, compost per matoll de major o menor grandària 

DENSITAT VIVENDES 3-8 cases/ha 

PARTICULARITATS 

Les vivendes se situen separades unes d'altres, o en xicotets grups o alineacions, deixant grans 
espais de terreny forestal de matoll. Sovint presenten intricades xarxes de carrers amb eixides 

úniques i "cul de sac";. Situades en terreny abrupte, els carrers dibuixen nombroses corbes 
(aspecte de "niu de cucs" . És freqüent veure este tipus d'urbanitzacions situades a mitja 

vessant o en la part alta en el territori pròxim a la costa. 

DESENVOLUPAMENT DEL 
FOC 

El foc es desenvolupa sense solució de continuïtat amb intensitat al voltant de les vivendes, 
presentant major virulència en les vessants i canons. Els postes i carrers sovint sí que suposen 

una barrera al foc, perquè si el matoll no és molt alt no cal esperar longituds de flama molt 
altes, però encara així hi ha que tenir precaució perquè es poden constituir trampes en els 

processos d'avaluació. 

DEFENSA 
Els protocols d'autodefensa són molt importants, com en el cas A1. Les operacions d'evacuació 
han de realitzar-se amb temps. Idealment, les vivendes han de comptar amb àrea defensable i 

servir de refugi en cas d'atrapament. 

MODEL DE COMBUSTIBLE 
EXTERIOR principal 

Model 4-7 

MODEL DE COMBUSTIBLE 
INTERIOR principal 

Model 2-7 
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Avaluació del Risc per incendis forestals 

PERILLOSITAT MOLT ALTA 

VULNERABILITAT BAIXA 

RISC D'INCENDI BAIX 

ÍNDEX MUNICIPAL DE FREQÜÈNCIA D'INCENDIS  BAIX 

Variables per a l'anàlisi de la vulnerabilitat 

Percentatge de perímetre en contacte amb vegetació forestal (Superfície de la I.U.F.) 60 

Franja de protecció perimetral NO 

Vies d'accés 2 

Hidrants - 

Vulnerabilitat subjectiva MODERADA  

Pla d'Autoprotecció NO 

PLÀNOL 
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Dades generals 

ENTITAT POBLADA 
Urbanització el 

Mollo 

 

MUNICIPI Borriol 

Nre. habitatges 
(edificacions): 

41 

Població padró: - 

Població resident habitual 
més l'estacional (estimació 
3 persones/edificació) 

123 

Identificació de situacions d'interfície U-F 

CODI MODEL D'INTERFÍCIE 
U-F 

A.6:Interfície de menuda població amb arbrat 

DESCRIPCIÓ MODEL DE 
INTERFÍCIE U-F 

Població rural en entorn forestal arbrat amb límits menys definits. 

DENSITAT VIVENDES 3-8 cases/ha 

PARTICULARITATS 

Interfície composta per vivendes en nucli urbà rural que estan en contacte o es mesclen amb la 
massa forestal arborada i que, sovint, s'associa a un mosaic de terrenys de cultiu. L'exposició de 

les vivendes en contacte amb la massa forestal és major que les interiors, però estes últimes 
poden rebre cendres i causar la destrucció per la teulada. Les vivendes sovint són de 

construcció resistent al foc i les destruccions registrades són per l'estructura davall la teulada, 
que sol ser de fusta. 

DESENVOLUPAMENT DEL 
FOC 

Foc de superfície i en casos més severs focs de copes. En les proximitats de les vivendes és 
freqüent observar foc que es desenvolupa per mala herba, matolls en els límits o arbustos en 

els marges dels llits. El foc no progressa dins del nucli. Encara que generalment el nucli és 
resistent al foc i pot servir d'abric davant d'una situació d'atrapament, és necessari comptar 
amb el fum i les possibles cendres que puguen caure en les teulades o entrar en les cases. 

DEFENSA 

De mode general, l'evacuació és la pràctica més recomanable si es fa amb suficient temps i es 
disposa d'àrees segures per a la població, però en cas extrem este tipus pot oferir refugi segur 

si es troba atrapat pel foc. Les vivendes situades en el contorn, idealment, han de comptar amb 
àrees defensables i accessos, separant estes de la massa forestal. En poblacions remotes és 

aconsellable un protocol d'autoprotecció. 

MODEL DE COMBUSTIBLE 
EXTERIOR principal 

Model 5-6 

MODEL DE COMBUSTIBLE 
INTERIOR principal 

Model 0-1 



PLA LOCAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL T.M. DE BORRIOL 

ANNEX I. FITXES TÈCNIQUES DELS NUCLIS DE POBLACIÓ EN I.U.F. 

 

      

 

Avaluació del Risc per incendis forestals 

PERILLOSITAT MOLT BAIXA 

VULNERABILITAT MOLT BAIXA 

RISC D'INCENDI MODERAT 

ÍNDEX MUNICIPAL DE FREQÜÈNCIA D'INCENDIS  BAIX 

Variables per a l'anàlisi de la vulnerabilitat 

Percentatge de perímetre en contacte amb vegetació forestal (Superfície de la I.U.F.) 40 

Franja de protecció perimetral NO 

Vies d'accés 2 

Hidrants - 

Vulnerabilitat subjectiva BAIXA  

Pla d'Autoprotecció NO 

PLÀNOL 

 

 

  



PLA LOCAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL T.M. DE BORRIOL 

ANNEX I. FITXES TÈCNIQUES DELS NUCLIS DE POBLACIÓ EN I.U.F. 

 

      

 

Dades generals 

ENTITAT POBLADA 
Urbanització el 

Tomillar 

 

MUNICIPI Borriol 

Nre. habitatges 
(edificacions): 

49 

Població padró: - 

Població resident habitual 
més l'estacional (estimació 
3 persones/edificació) 

147 

Identificació de situacions d'interfície U-F 

CODI MODEL D'INTERFÍCIE 
U-F 

A.3: Intermix uniforme i dens arbrat 

DESCRIPCIÓ MODEL DE 
INTERFÍCIE U-F 

Mescla uniforme de vivendes i vegetació forestal, habitualment acompanyada per vegetació 
ornamental. 

DENSITAT VIVENDES 3-8 cases/ha 

PARTICULARITATS 

Les vivendes es distribueixen densament i pròximes unes a altres, però deixant prou espai 
ocupat per vegetació forestal i ornamental de jardins. Hi ha infraestructures d'ús comú. Els 
contorns de l'àrea urbanitzada poden no estar ben definits. Les pistes i carreteres, sovint, 

creuen una complicada xarxa i situacions de "cul de sac". 

DESENVOLUPAMENT DEL 
FOC 

El foc progressa sense dificultat al llarg de la urbanització, botant de copa en copa, progressant 
per la vegetació dels jardins i creant focus secundaris per cendres. És la situació que, 

potencialment, més cases són recorregudes per un front de flama. 

DEFENSA 

Potencialment totes les cases estan exposades al foc al seu voltant. Donat l'alt nombre de 
vivendes, els plans d'autoprotecció juguen un paper primordial. L'evacuació ha de realitzar-se 
amb molta antelació i seguint un pla, pel número potencial de persones. El progrés del foc ha 

d'evitar-se creant ruptures a la continuïtat del combustible. És necessària una planificació 
conjunta del combustible. La urbanització pot comptar amb hidrants i altres infraestructures 

comunes per a la defensa. 

MODEL DE COMBUSTIBLE 
EXTERIOR principal 

Model 1-7 

MODEL DE COMBUSTIBLE 
INTERIOR principal 

Model 1-7 



PLA LOCAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL T.M. DE BORRIOL 

ANNEX I. FITXES TÈCNIQUES DELS NUCLIS DE POBLACIÓ EN I.U.F. 

 

      

 

Avaluació del Risc per incendis forestals 

PERILLOSITAT MOLT BAIXA 

VULNERABILITAT BAIXA 

RISC D'INCENDI MODERAT 

ÍNDEX MUNICIPAL DE FREQÜÈNCIA D'INCENDIS  BAIX 

Variables per a l'anàlisi de la vulnerabilitat 

Percentatge de perímetre en contacte amb vegetació forestal (Superfície de la I.U.F.) 50 

Franja de protecció perimetral NO 

Vies d'accés 3 

Hidrants - 

Vulnerabilitat subjectiva BAIXA  

Pla d'Autoprotecció NO 

PLÀNOL 

 

 

  



PLA LOCAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL T.M. DE BORRIOL 

ANNEX I. FITXES TÈCNIQUES DELS NUCLIS DE POBLACIÓ EN I.U.F. 

 

      

 

Dades generals 

ENTITAT POBLADA 
Urbanització 

L'Abeller 

 

MUNICIPI Borriol 

Nre. habitatges 
(edificacions): 

236 

Població padró: - 

Població resident habitual 
més l'estacional (estimació 
3 persones/edificació) 

708 

Identificació de situacions d'interfície U-F 

CODI MODEL D'INTERFÍCIE 
U-F 

A.4: intermix dens amb faixes de vegetació 

DESCRIPCIÓ MODEL DE 
INTERFÍCIE U-F 

Situació de mescla densa de vivendes i vegetació, amb faixes o àrees de vegetació forestal dins 
de la urbanització 

DENSITAT VIVENDES 3-8 cases/ha 

PARTICULARITATS 

Elevat nombre de vivendes relativament pròximes unes a altres, agrupades formant colps o 
formes lineals i deixant faixes, carrers o àrees àmplies de vegetació forestal que creuen 

situacions de "interfície interna" amb les cases situades en el seu bord. Estes faixes, sovint, es 
corresponen amb tàlvegs, on s'acumulen les restes de neteja de jardins i altres materials 

combustibles. 

DESENVOLUPAMENT DEL 
FOC 

El foc progressa de manera discontínua entre les cases agrupades, botant de parcel·la en 
parcel·la per la vegetació ornamental, tanques o copes dels arbres. Però desenvolupa carreres 
de foc intens en les faixes internes, creant potencialment situacions d'atrapament i afectant les 

cases situades immediatament en el contorn d'estes. Sovint la presència d'espurnes origina 
episodis de fronts secundaris. 

DEFENSA 

El manteniment comunitari d'estes àrees amb vegetació densa i el control de l'abocament 
d'altres materials combustibles és important. Les cases en el contorn amb estes àrees hauran 

de comptar amb una separació i faixa combustible, així com àrea defensable. L'evacuació ha de 
fer-se amb molta antelació, donat el nombre de persones i la potencial exposició de les vies de 

fuga. Idealment les vivendes haurien de poder usar-se com a refugi al foc en cas extrem 
d'atrapament. Es compta amb hidrants i altres infraestructures comunes de defensa. 

MODEL DE COMBUSTIBLE 
EXTERIOR principal 

Model 5-7 

MODEL DE COMBUSTIBLE 
INTERIOR principal 

Model 1-7 



PLA LOCAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL T.M. DE BORRIOL 

ANNEX I. FITXES TÈCNIQUES DELS NUCLIS DE POBLACIÓ EN I.U.F. 

 

      

 

Avaluació del Risc per incendis forestals 

PERILLOSITAT MOLT BAIXA 

VULNERABILITAT MOLT BAIXA 

RISC D'INCENDI MODERAT 

ÍNDEX MUNICIPAL DE FREQÜÈNCIA D'INCENDIS  BAIX 

Variables per a l'anàlisi de la vulnerabilitat 

Percentatge de perímetre en contacte amb vegetació forestal (Superfície de la I.U.F.) 70 

Franja de protecció perimetral NO 

Vies d'accés 2 

Hidrants - 

Vulnerabilitat subjectiva MODERADA  

Pla d'Autoprotecció NO 

PLÀNOL 

 

 

  



PLA LOCAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL T.M. DE BORRIOL 

ANNEX I. FITXES TÈCNIQUES DELS NUCLIS DE POBLACIÓ EN I.U.F. 

 

      

 

Dades generals 

ENTITAT POBLADA 
La Coma. Fase 

1A i 1B 

 

MUNICIPI Borriol 

Nre. habitatges 
(edificacions): 

193 

Població padró: - 

Població resident habitual 
més l'estacional (estimació 
3 persones/edificació) 

579 

Identificació de situacions d'interfície U-F 

CODI MODEL D'INTERFÍCIE 
U-F 

A.4: intermix dens amb faixes de vegetació 

DESCRIPCIÓ MODEL DE 
INTERFÍCIE U-F 

Situació de mescla densa de vivendes i vegetació, amb faixes o àrees de vegetació forestal dins 
de la urbanització 

DENSITAT VIVENDES 3-8 cases/ha 

PARTICULARITATS 

Elevat nombre de vivendes relativament pròximes unes a altres, agrupades formant colps o 
formes lineals i deixant faixes, carrers o àrees àmplies de vegetació forestal que creuen 

situacions de "interfície interna" amb les cases situades en el seu bord. Estes faixes, sovint, es 
corresponen amb tàlvegs, on s'acumulen les restes de neteja de jardins i altres materials 

combustibles. 

DESENVOLUPAMENT DEL 
FOC 

El foc progressa de manera discontínua entre les cases agrupades, botant de parcel·la en 
parcel·la per la vegetació ornamental, tanques o copes dels arbres. Però desenvolupa carreres 
de foc intens en les faixes internes, creant potencialment situacions d'atrapament i afectant les 

cases situades immediatament en el contorn d'estes. Sovint la presència d'espurnes origina 
episodis de fronts secundaris. 

DEFENSA 

El manteniment comunitari d'estes àrees amb vegetació densa i el control de l'abocament 
d'altres materials combustibles és important. Les cases en el contorn amb estes àrees hauran 

de comptar amb una separació i faixa combustible, així com àrea defensable. L'evacuació ha de 
fer-se amb molta antelació, donat el nombre de persones i la potencial exposició de les vies de 

fuga. Idealment les vivendes haurien de poder usar-se com a refugi al foc en cas extrem 
d'atrapament. Es compta amb hidrants i altres infraestructures comunes de defensa. 

MODEL DE COMBUSTIBLE 
EXTERIOR principal 

Model 5-7 

MODEL DE COMBUSTIBLE 
INTERIOR principal 

Model 7 



PLA LOCAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL T.M. DE BORRIOL 

ANNEX I. FITXES TÈCNIQUES DELS NUCLIS DE POBLACIÓ EN I.U.F. 

 

      

 

Avaluació del Risc per incendis forestals 

PERILLOSITAT MODERAT 

VULNERABILITAT MOLT BAIXA 

RISC D'INCENDI BAIX 

ÍNDEX MUNICIPAL DE FREQÜÈNCIA D'INCENDIS  BAIX 

Variables per a l'anàlisi de la vulnerabilitat 

Percentatge de perímetre en contacte amb vegetació forestal (Superfície de la I.U.F.) 80 

Franja de protecció perimetral NO 

Vies d'accés 2 

Hidrants 5 

Vulnerabilitat subjectiva ALTA  

Pla d'Autoprotecció NO 

PLÀNOL 

 

 

 



PLA LOCAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL T.M. DE BORRIOL 

ANNEX I. FITXES TÈCNIQUES DELS NUCLIS DE POBLACIÓ EN I.U.F. 

 

      

 

Dades generals 

ENTITAT POBLADA 
La Pedrera / 

Lloma Mallols 

 

MUNICIPI Borriol 

Nre. habitatges 
(edificacions): 

106 

Població padró: - 

Població resident habitual 
més l'estacional (estimació 
3 persones/edificació) 

318 

Identificació de situacions d'interfície U-F 

CODI MODEL D'INTERFÍCIE 
U-F 

A.4: intermix dens amb faixes de vegetació 

DESCRIPCIÓ MODEL DE 
INTERFÍCIE U-F 

Situació de mescla densa de vivendes i vegetació, amb faixes o àrees de vegetació forestal dins 
de la urbanització 

DENSITAT VIVENDES 3-8 cases/ha 

PARTICULARITATS 

Elevat nombre de vivendes relativament pròximes unes a altres, agrupades formant colps o 
formes lineals i deixant faixes, carrers o àrees àmplies de vegetació forestal que creuen 

situacions de "interfície interna" amb les cases situades en el seu bord. Estes faixes, sovint, es 
corresponen amb tàlvegs, on s'acumulen les restes de neteja de jardins i altres materials 

combustibles. 

DESENVOLUPAMENT DEL 
FOC 

El foc progressa de manera discontínua entre les cases agrupades, botant de parcel·la en 
parcel·la per la vegetació ornamental, tanques o copes dels arbres. Però desenvolupa carreres 
de foc intens en les faixes internes, creant potencialment situacions d'atrapament i afectant les 

cases situades immediatament en el contorn d'estes. Sovint la presència d'espurnes origina 
episodis de fronts secundaris. 

DEFENSA 

El manteniment comunitari d'estes àrees amb vegetació densa i el control de l'abocament 
d'altres materials combustibles és important. Les cases en el contorn amb estes àrees hauran 

de comptar amb una separació i faixa combustible, així com àrea defensable. L'evacuació ha de 
fer-se amb molta antelació, donat el nombre de persones i la potencial exposició de les vies de 

fuga. Idealment les vivendes haurien de poder usar-se com a refugi al foc en cas extrem 
d'atrapament. Es compta amb hidrants i altres infraestructures comunes de defensa. 

MODEL DE COMBUSTIBLE 
EXTERIOR principal 

Model 5-7 

MODEL DE COMBUSTIBLE 
INTERIOR principal 

Model 2-7 



PLA LOCAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL T.M. DE BORRIOL 

ANNEX I. FITXES TÈCNIQUES DELS NUCLIS DE POBLACIÓ EN I.U.F. 

 

      

 

Avaluació del Risc per incendis forestals 

PERILLOSITAT MOLT ALTA 

VULNERABILITAT MOLT BAIXA 

RISC D'INCENDI BAIX 

ÍNDEX MUNICIPAL DE FREQÜÈNCIA D'INCENDIS  BAIX 

Variables per a l'anàlisi de la vulnerabilitat 

Percentatge de perímetre en contacte amb vegetació forestal (Superfície de la I.U.F.) 70 

Franja de protecció perimetral NO 

Vies d'accés 2 

Hidrants - 

Vulnerabilitat subjectiva MOLT ALTA  

Pla d'Autoprotecció NO 

PLÀNOL 

 

 

  



PLA LOCAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL T.M. DE BORRIOL 

ANNEX I. FITXES TÈCNIQUES DELS NUCLIS DE POBLACIÓ EN I.U.F. 

 

      

 

Dades generals 

ENTITAT POBLADA 
Urbanització 

Montecristina 

 

MUNICIPI Borriol 

Nre. habitatges 
(edificacions): 

79 

Població padró: - 

Població resident habitual 
més l'estacional (estimació 
3 persones/edificació) 

237 

Identificació de situacions d'interfície U-F 

CODI MODEL D'INTERFÍCIE 
U-F 

A.4: intermix dens amb faixes de vegetació 

DESCRIPCIÓ MODEL DE 
INTERFÍCIE U-F 

Situació de mescla densa de vivendes i vegetació, amb faixes o àrees de vegetació forestal dins 
de la urbanització 

DENSITAT VIVENDES 3-8 cases/ha 

PARTICULARITATS 

Elevat nombre de vivendes relativament pròximes unes a altres, agrupades formant colps o 
formes lineals i deixant faixes, carrers o àrees àmplies de vegetació forestal que creuen 

situacions de "interfície interna" amb les cases situades en el seu bord. Estes faixes, sovint, es 
corresponen amb tàlvegs, on s'acumulen les restes de neteja de jardins i altres materials 

combustibles. 

DESENVOLUPAMENT DEL 
FOC 

El foc progressa de manera discontínua entre les cases agrupades, botant de parcel·la en 
parcel·la per la vegetació ornamental, tanques o copes dels arbres. Però desenvolupa carreres 
de foc intens en les faixes internes, creant potencialment situacions d'atrapament i afectant les 

cases situades immediatament en el contorn d'estes. Sovint la presència d'espurnes origina 
episodis de fronts secundaris. 

DEFENSA 

El manteniment comunitari d'estes àrees amb vegetació densa i el control de l'abocament 
d'altres materials combustibles és important. Les cases en el contorn amb estes àrees hauran 

de comptar amb una separació i faixa combustible, així com àrea defensable. L'evacuació ha de 
fer-se amb molta antelació, donat el nombre de persones i la potencial exposició de les vies de 

fuga. Idealment les vivendes haurien de poder usar-se com a refugi al foc en cas extrem 
d'atrapament. Es compta amb hidrants i altres infraestructures comunes de defensa. 

MODEL DE COMBUSTIBLE 
EXTERIOR principal 

Model 7 

MODEL DE COMBUSTIBLE 
INTERIOR principal 

Model 7 



PLA LOCAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL T.M. DE BORRIOL 

ANNEX I. FITXES TÈCNIQUES DELS NUCLIS DE POBLACIÓ EN I.U.F. 

 

      

 

Avaluació del Risc per incendis forestals 

PERILLOSITAT ALTA 

VULNERABILITAT BAIXA 

RISC D'INCENDI MODERAT 

ÍNDEX MUNICIPAL DE FREQÜÈNCIA D'INCENDIS  BAIX 

Variables per a l'anàlisi de la vulnerabilitat 

Percentatge de perímetre en contacte amb vegetació forestal (Superfície de la I.U.F.) 40 

Franja de protecció perimetral NO 

Vies d'accés 3 

Hidrants - 

Vulnerabilitat subjectiva ALTA  

Pla d'Autoprotecció NO 

PLÀNOL 

 

 

  



PLA LOCAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL T.M. DE BORRIOL 

ANNEX I. FITXES TÈCNIQUES DELS NUCLIS DE POBLACIÓ EN I.U.F. 

 

      

 

Dades generals 

ENTITAT POBLADA 
Urbanització 
Vall d'Umbri 

 

MUNICIPI Borriol 

Nre. habitatges 
(edificacions): 

100 

Població padró: - 

Població resident habitual 
més l'estacional (estimació 
3 persones/edificació) 

300 

Identificació de situacions d'interfície U-F 

CODI MODEL D'INTERFÍCIE 
U-F 

C.2: Disseminat en àrea forestal amb faixa d'agricultura (model "gallec") 

DESCRIPCIÓ MODEL DE 
INTERFÍCIE U-F 

Les vivendes se situen separades unes d'altres, o en xicotets grups o alineacions, deixant grans 
espais de terreny agrícola i forestal. 

DENSITAT VIVENDES 3-5 cases/ha 

PARTICULARITATS 
Els protocols d'autodefensa són molt importants. Les operacions d'evacuació han de realitzar-

se amb temps. Idealment, les vivendes compten amb àrea defensable al voltant pel que 
servixen de refugi en cas d'atrapament. 

DESENVOLUPAMENT DEL 
FOC 

Foc de superfície, de baixa intensitat, en funció de la seua posició, el tipus de combustible i la 
topografia, sense producció d'espurnes ni focus secundaris, perquè la densitat de l'arbratge és 

molt baixa i no es desenvolupen focs de copes. La destrucció, si és que existira, que és molt 
difícil, sobrevé per temps de residència del foc en acumulacions de combustible junt amb les 

cases de manera que a vegades les flames aconseguixen entrar dins de la casa per algun 
element vulnerable, ja que este tipus d'edificacions solen ser prou vulnerables. 

DEFENSA 

Les cases aïllades han de comptar amb un pla d’autoprotecció, que incloga la reducció del 
combustible forestal al voltant de l'edifici, l'adequació de rutes de fuga i accés, la preparació 

d'elements passius i actius de combat i l'adequació de zones defensable. Idealment, l'edificació 
ha de servir també com a refugi al foc en cas d'atrapament. 

MODEL DE COMBUSTIBLE 
EXTERIOR principal 

Model 5-6 

MODEL DE COMBUSTIBLE 
INTERIOR principal 

Model 1-2 



PLA LOCAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL T.M. DE BORRIOL 

ANNEX I. FITXES TÈCNIQUES DELS NUCLIS DE POBLACIÓ EN I.U.F. 

 

      

 

Avaluació del Risc per incendis forestals 

PERILLOSITAT BAIXA 

VULNERABILITAT BAIXA 

RISC D'INCENDI MODERAT 

ÍNDEX MUNICIPAL DE FREQÜÈNCIA D'INCENDIS  BAIX 

Variables per a l'anàlisi de la vulnerabilitat 

Percentatge de perímetre en contacte amb vegetació forestal (Superfície de la I.U.F.) 10 

Franja de protecció perimetral NO 

Vies d'accés 1 

Hidrants - 

Vulnerabilitat subjectiva BAIXA  

Pla d'Autoprotecció NO 

PLÀNOL 

 

 

  



PLA LOCAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL T.M. DE BORRIOL 

ANNEX I. FITXES TÈCNIQUES DELS NUCLIS DE POBLACIÓ EN I.U.F. 

 

      

 

Dades generals 

ENTITAT POBLADA Cases de Cucala 

 

MUNICIPI Borriol 

Nre. habitatges 
(edificacions): 

14 

Població padró: - 

Població resident habitual 
més l'estacional (estimació 
3 persones/edificació) 

42 

Identificació de situacions d'interfície U-F 

CODI MODEL D'INTERFÍCIE 
U-F 

C.2: Disseminat en àrea forestal amb faixa d'agricultura (model "gallec") 

DESCRIPCIÓ MODEL DE 
INTERFÍCIE U-F 

Les vivendes se situen separades unes d'altres, o en xicotets grups o alineacions, deixant grans 
espais de terreny agrícola i forestal. 

DENSITAT VIVENDES 3-5 cases/ha 

PARTICULARITATS 
Els protocols d'autodefensa són molt importants. Les operacions d'evacuació han de realitzar-

se amb temps. Idealment, les vivendes compten amb àrea defensable al voltant pel que 
servixen de refugi en cas d'atrapament. 

DESENVOLUPAMENT DEL 
FOC 

Foc de superfície, de baixa intensitat, en funció de la seua posició, el tipus de combustible i la 
topografia, sense producció d'espurnes ni focus secundaris, perquè la densitat de l'arbratge és 

molt baixa i no es desenvolupen focs de copes. La destrucció, si és que existira, que és molt 
difícil, sobrevé per temps de residència del foc en acumulacions de combustible junt amb les 

cases de manera que a vegades les flames aconseguixen entrar dins de la casa per algun 
element vulnerable, ja que este tipus d'edificacions solen ser prou vulnerables. 

DEFENSA 

Les cases aïllades han de comptar amb un pla d’autoprotecció, que incloga la reducció del 
combustible forestal al voltant de l'edifici, l'adequació de rutes de fuga i accés, la preparació 

d'elements passius i actius de combat i l'adequació de zones defensable. Idealment, l'edificació 
ha de servir també com a refugi al foc en cas d'atrapament. 

MODEL DE COMBUSTIBLE 
EXTERIOR principal 

Model 5-6 

MODEL DE COMBUSTIBLE 
INTERIOR principal 

Model 1-2 



PLA LOCAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL T.M. DE BORRIOL 

ANNEX I. FITXES TÈCNIQUES DELS NUCLIS DE POBLACIÓ EN I.U.F. 

 

      

 

Avaluació del Risc per incendis forestals 

PERILLOSITAT MODERADA 

VULNERABILITAT BAIXA 

RISC D'INCENDI BAIX 

ÍNDEX MUNICIPAL DE FREQÜÈNCIA D'INCENDIS  BAIX 

Variables per a l'anàlisi de la vulnerabilitat 

Percentatge de perímetre en contacte amb vegetació forestal (Superfície de la I.U.F.) 30 

Franja de protecció perimetral NO 

Vies d'accés 1 

Hidrants - 

Vulnerabilitat subjectiva BAIXA  

Pla d'Autoprotecció NO 

PLÀNOL 
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Dades generals 

ENTITAT POBLADA Mas de Clara II 

 

MUNICIPI Borriol 

Nre. habitatges 
(edificacions): 

32 

Població padró: - 

Població resident habitual 
més l'estacional (estimació 
3 persones/edificació) 

96 

Identificació de situacions d'interfície U-F 

CODI MODEL D'INTERFÍCIE 
U-F 

B.1: Cases aïllades en el matoll 

DESCRIPCIÓ MODEL DE 
INTERFÍCIE U-F 

Edificis aïllats situats dins de o en les proximitats de massa forestal matoll. 

DENSITAT VIVENDES < 3 cases/ha 

PARTICULARITATS 
Tant l'edificació com les vies d'accés estan exposades al foc, no comptant amb cap estructura 

comú de defensa amb altres edificacions. 

DESENVOLUPAMENT DEL 
FOC 

Foc de superfície, d'alta intensitat, en funció de la seua posició, el tipus de combustible i la 
topografia, amb producció de cendres i focus secundaris de menor importància que quan la 

massa forestal és arborada. La destrucció, sovint, sobrevé després que passe el front de flama, 
per cendres que aconseguixen entrar dins de la casa. 

DEFENSA 

Les cases aïllades han de comptar amb un pla d'autoprotecció, que incloga la reducció del 
combustible forestal al voltant de l'edifici, l'adequació de rutes de fuga i accés, la preparació 

d'elements passius i actius de combat i l'adequació de zones defensables. Idealment, 
l'edificació ha de servir també com a refugi al foc en cas d'atrapament. 

MODEL DE COMBUSTIBLE 
EXTERIOR principal 

Model 5-6 

MODEL DE COMBUSTIBLE 
INTERIOR principal 

Model 2-5 
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Avaluació del Risc per incendis forestals 

PERILLOSITAT ALTA 

VULNERABILITAT MODERADA 

RISC D'INCENDI BAIX 

ÍNDEX MUNICIPAL DE FREQÜÈNCIA D'INCENDIS  BAIX 

Variables per a l'anàlisi de la vulnerabilitat 

Percentatge de perímetre en contacte amb vegetació forestal (Superfície de la I.U.F.) 80 

Franja de protecció perimetral NO 

Vies d'accés 1 

Hidrants - 

Vulnerabilitat subjectiva ALTA  

Pla d'Autoprotecció NO 

PLÀNOL 
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Dades generals 

ENTITAT POBLADA La Perdiu 

 

MUNICIPI Borriol 

Nre. habitatges 
(edificacions): 

16 

Població padró: - 

Població resident habitual 
més l'estacional (estimació 
3 persones/edificació) 

48 

Identificació de situacions d'interfície U-F 

CODI MODEL D'INTERFÍCIE 
U-F 

C.2: Disseminat en àrea forestal amb faixa d'agricultura (model "gallec") 

DESCRIPCIÓ MODEL DE 
INTERFÍCIE U-F 

Les vivendes se situen separades unes d'altres, o en xicotets grups o alineacions, deixant grans 
espais de terreny agrícola i forestal. 

DENSITAT VIVENDES 3-5 cases/ha 

PARTICULARITATS 
Els protocols d'autodefensa són molt importants. Les operacions d'evacuació han de realitzar-

se amb temps. Idealment, les vivendes compten amb àrea defensable al voltant pel que 
servixen de refugi en cas d'atrapament. 

DESENVOLUPAMENT DEL 
FOC 

Foc de superfície, de baixa intensitat, en funció de la seua posició, el tipus de combustible i la 
topografia, sense producció d'espurnes ni focus secundaris, perquè la densitat de l'arbratge és 

molt baixa i no es desenvolupen focs de copes. La destrucció, si és que existira, que és molt 
difícil, sobrevé per temps de residència del foc en acumulacions de combustible junt amb les 

cases de manera que a vegades les flames aconseguixen entrar dins de la casa per algun 
element vulnerable, ja que este tipus d'edificacions solen ser prou vulnerables. 

DEFENSA 

Les cases aïllades han de comptar amb un pla d’autoprotecció, que incloga la reducció del 
combustible forestal al voltant de l'edifici, l'adequació de rutes de fuga i accés, la preparació 

d'elements passius i actius de combat i l'adequació de zones defensable. Idealment, l'edificació 
ha de servir també com a refugi al foc en cas d'atrapament. 

MODEL DE COMBUSTIBLE 
EXTERIOR principal 

Model 2-5 

MODEL DE COMBUSTIBLE 
INTERIOR principal 

Model 1 
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Avaluació del Risc per incendis forestals 

PERILLOSITAT BAIXA 

VULNERABILITAT BAIXA 

RISC D'INCENDI MODERAT 

ÍNDEX MUNICIPAL DE FREQÜÈNCIA D'INCENDIS  BAIX 

Variables per a l'anàlisi de la vulnerabilitat 

Percentatge de perímetre en contacte amb vegetació forestal (Superfície de la I.U.F.) 20 

Franja de protecció perimetral NO 

Vies d'accés 2 

Hidrants - 

Vulnerabilitat subjectiva BAIXA  

Pla d'Autoprotecció NO 

PLÀNOL 

 

 

 


