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Els riscos naturals són fenòmens intrínsecs d'un territori que es manifesta canviant per
naturalesa.
Aquest estudi es centra en el cas dels incendis forestals i la seva integració en l'ordenació
territorial de Catalunya. El punt de partida es centra en l'existència d'una anàlisi del risc
d'incendi forestal per a la regió catalana que pot permetre una integració d'aquesta
informació en el planejament territorial i urbanístic per tal que tant el territori com la
societat esdevinguin més resilients a aquest fenomen natural.
L'objectiu del treball és identificar aquells aspectes presents, o que calgui millorar, en
l'àmbit de la qualitat i disponibilitat de la informació sobre l'anàlisi del risc d'incendis, així
com els processos inherents en la planificació i gestió dels riscos naturals per tal de dur a

terme una integració efectiva en l'ordenació territorial de Catalunya.
L'anàlisi dut a terme ha permès observar que el tractament dels incendis forestals en el
planejament territorial sempre va adjunt (i exclusivament) al Sistema d'Espais Oberts, és
a dir, al Sòl No Urbanitzable. Aquesta vinculació directa entre el fenomen i la classificació
del sòl fragmenta el caràcter transversal d'aquest risc i no considera de manera efectiva
la interacció entre el sòl forestal i l'urbà, escenari totalment present a Catalunya a través
de les urbanitzacions i el creixement urbà dispers.
D'aquesta manera, els incendis forestals segueixen essent un problema per als béns i
persones en el moment que el foc topa amb les cases. La vulnerabilitat de la societat vers
aquest risc natural és latent i pot créixer amb els escenaris de canvi climàtic. Així doncs el
planejament territorial i urbanístic es presenta com una eina indispensable per construir
una societat i territori més resilient.
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