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Preliminars
1.

Objectius

Redactar una guia amb les recomanacions dels paràmetres geomètrics mínims
que han de complir els vials forestals de la xarxa bàsica per a incendis forestals,
complint amb les necessitats específiques dels vehicles d’extinció tipus camió
autobomba (BRP, bomba rural pesant).

2.

Àmbit d’aplicació

Tot el territori de Catalunya.

3.

Destinataris

Els destinataris d’aquestes recomanacions són els agents o els operadors
implicats en el manteniment i la millora de vials existents i en el disseny i la
construcció de vials forestals des del punt de vista de la prevenció i extinció
d’incendis forestals.

4.

Definicions / consideracions prèvies

L'accés a la zona forestal condiciona en gran mesura la prevenció i extinció dels
incendis forestals. Davant la necessitat d'una eina per al disseny de vials, s’ha fet
necessari redactar una guia de les característiques morfològiques mínimes que
hauria de tenir la xarxa bàsica de vials per a incendis forestals.
El Pla especial d’emergències per incendis forestals de Catalunya (INFOCAT)
defineix quins són els camins que esdevenen la xarxa bàsica per a incendis
forestals i que són infraestructures que cal recollir en la cartografia del Pla.
Aquesta xarxa bàsica de camins per a incendis forestals és aquella que permet
moure’s pel territori amb tota fiabilitat durant tot l’any i que permet el pas creuat de
camions d’extinció d’incendis; es classifica en funció del pas dels camions de
bombers –segons
tinguin la capacitat de creuar-se– en: primaris, secundaris, terciaris i no
accessibles a camions. Aquesta capacitat d’encreuar-se es relaciona amb una
referència a una amplada mínima de la calçada i l’existència de sobreamples cada
100-150 metres.
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En la planificació forestal, però, el terme “camins” és una de les categories dels
tipus de vials que s’identifiquen en el Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació
de l'accés motoritzat al medi natural. Aquest Decret fa una classificació dels vials
en funció de la seva pavimentació, de l’ús primordial i, en alguns casos, de
l’amplada de plataforma mitjana, i estableix el que seran els camins rurals, els
camins forestals, les pistes forestals, les pistes de desembosc, camins ramaders,
de bast, corriols i senders.
No hi ha una correspondència directa entre els termes que estableix la xarxa
bàsica per a incendis forestals de l’INFOCAT (primaris, secundaris, terciaris i no
accessibles a camions de bombers) amb les categories dels vials de la Llei
d’accés motoritzat al medi natural (camins rurals, forestals, ramaders o de bast,
pistes forestals o de desembosc, corriols i senders...), ja que els elements de
definició són diferents (nivell d’accessibilitat, amplada mínima de calçada o
amplada mitjana de plataforma). Tanmateix, es considera que el terme que inclou
totes les tipologies de camins incloses en el Pla INFOCAT és el de “vial forestal”.
Per aquest motiu, i per evitar qualsevol confusió pel que fa als termes amb la
normativa de planificació forestal, en aquesta Guia s’utilitzarà el terme vial a l’hora
de referir-se als camins i pistes forestals per a incendis forestals que estableix
l’INFOCAT.
Aquesta Guia ha estat dissenyada per a l’ús dels vials per part dels vehicles tipus
BRP amb les característiques següents:
Taula 1. Característiques dels camions autobomba (bomba rural pesant,
BRP) utilitzats pel cos de Bombers de la Generalitat (Font: Servei Tècnic,
Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments)
Amplada

2,55 metres

Alçada

3,25 metres

Longitud

7,2 metres

Distància entre eixos

3,61 metres

Cercle de gir

17 metres

Massa

16 tones

5.

2,9 metres (retrovisors inclosos)

Afectacions

No hi ha afectacions.
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6.

Documentació de referència

Normativa catalana
PROV.TRV.01_v1.2015_Procediment d’elaboració i control de la documentació de
la DGPEIS (document intern disponible a la Intranet de Bombers)
ACORD GOV/141/2014, de 21 d'octubre, pel qual s'aprova la revisió del Pla
especial d'emergències per incendis forestals de Catalunya (DOGC [en línia] núm.
6734, 23.10.2014, pàg. 1-2)
Instrucció Tècnica Complementària: Espai suficient de maniobra en els vials amb
un accés únic, SP 113:2009 (DOGC [en línia] núm. 6240, 25.10.2012, pàg. 51770)
Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals
en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana
Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les
urbanitzacions, nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en
terrenys forestals
Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s’estableixen mesures de prevenció
d’incendis forestals en les àrees d’influència de carreteres
Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural
Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural
Altra normativa consultada
Codi tècnic de l’edificació (CTE). Document bàsic de seguretat en cas d’incendi
(DB SI5)
Instruccions de redacció dels projectes d’ordenació forestal del Departament
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, a partir de l’Ordre ARP/122/2017, de 13 de juny,
per la qual es regulen els instruments d’ordenació forestal
Generalitat Valenciana. Conselleria de Governació i Justícia. Norma tècnica:
Viales forestales. Infraestructuras de prevención de incendios forestales
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Publicacions tècniques
Instruccions per redactar els projectes d’infraestructures bàsiques de prevenció
d’incendis dels perímetres de protecció prioritària del Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació (document intern, versió 30 de març de 2018)
Instruccions amb metodologia de redacció de plans de prevenció d’incendis
forestals del Servei de Prevenció d’Incendis Forestals de la Direcció General de
Forests del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca (document intern)
Colegio de Ingenieros de Montes. Prontuario forestal. Editorial Mundi-Prensa.
Madrid, 2005. ISBN: 978-84-8476-236-2
COSTA, P.; CASTELLNOU, M.; LARRAÑAGA, A.; MIRALLES, M.; KRAUS, D. La
prevenció dels grans incendis forestals adaptada a l’incendi tipus. Fire Paradox
Project, Bombers de la Generalitat de Catalunya, 2011
Bombers. Guia tècnica de característiques dels punts d’aigua de la xarxa bàsica
d’incendis forestals. Versió febrer 2010
Diputació de Barcelona. Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis
Forestals i Desenvolupament Agrari. Arranjaments de pistes forestals de la xarxa
bàsica del pla municipal de prevenció d’incendis forestals. Versió 2001
Servei Català de Trànsit. La reconstrucció de l'accident de trànsit. Quaderns de
trànsit 1. Generalitat de Catalunya, 2001

7.

Indicadors de seguiment

No hi ha indicadors de seguiment.
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Guia
8.

Característiques geomètriques i morfològiques

A continuació es descriuen les característiques geomètriques i morfològiques dels
vials forestals per a prevenció i extinció d’incendis forestals.

8.1. Amplada de la calçada o capa de rodada
La calçada o capa de rodada és la part superficial d’un seguit de capes de terra
compactada (ferm, base, subbase, explanació millorada...) i seleccionada segons
l’ús i tipus de vial, entre altres factors. Aquest seguit de capes és l’encarregat de
transmetre les forces al terra i ha d’estar preparat per a l’ús de vehicles pesants.

Figura 1. Parts del vial forestal
La classificació de la xarxa viària per a prevenció i extinció d’incendis segons el
Pla INFOCAT ve definida en funció de la facilitat de pas dels camions tipus BRP,
segons es puguin creuar en qualsevol punt, en alguns de concrets o en cap.
Aquesta classificació es concreta en vials primaris, secundaris, terciaris o els no
accessibles al pas de camions BRP.
8.1.1.

Vials primaris

Els vials primaris permeten l’encreuament de dos vehicles en tot el traçat. Segons
el Pla INFOCAT, són aquells que tenen una amplada mínima de 5 metres. A la
present Guia s’ha determinat que, per garantir la circulació en condicions de
seguretat, la calçada ha de ser de com a mínim 6 metres ja que, segons les
proves que s’han fet amb dos vehicles BRP, l’encreuament de dos vehicles
d’aquesta tipologia amb 5 metres d’amplada no està garantit (vegeu l’annex 1).
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8.1.2.

Vials secundaris

Els vials secundaris tenen una calçada de com a mínim 3 metres d’amplada i
disposen de sobreamples cada 300-500 metres per permetre l’encreuament de
vehicles. També es podran considerar sobreamples aquells elements del territori
que suposin un eixamplament de les dimensions especificades al punt 8.2.1.
d’aquesta guia (encreuaments, camps de conreu...).
8.1.3.

Vials terciaris

Els vials terciaris tenen una calçada de com a mínim 3 metres d’amplada, però no
disposen de sobreamples i, per tant, no s’hi pot garantir l’encreuament regular de
vehicles.
Es recomana sempre que sigui possible la construcció i el manteniment de
sobreamples en aquells vials terciaris amb usos rellevants per tal que esdevinguin
vials secundaris.
Les amplades de calçada que s’han descrit en els tres tipus de vials s’han de
mantenir sempre, per poder garantir així el pas dels vehicles d’extinció. Per
aquest motiu, és important que no s’estacionin vehicles i altres elements als vials
que puguin reduir la seva amplada, o a les infraestructures associades a aquests
(sobreamples, canvis de sentit o giradors als culs-de-sac).

8.2. Sobreamples, canvis de sentit, giradors als culs-de-sac i caixa de
trànsit
8.2.1.

Sobreamples

Segons el Pla INFOCAT, “els sobreamples són els petits trams on es poden
creuar dos camions però on no es pot canviar el sentit de circulació. Poden
considerar-se també sobreamples aquelles zones planes (camps de conreu) al
costat del camí i que un camió podria aprofitar en cas d’emergència”.
Per tant, es tracta d’aquells espais addicionals que fan possible l’encreuament de
vehicles als vials l’amplada dels quals no ho permet. L'espai mínim necessari serà
de 6 metres d’amplada (amplada del vial més sobreample) i de 7,5 de longitud i
l’entrada i la sortida hauran d’estar construïdes de manera que permetin una
maniobrabilitat correcta dels vehicles tipus BRP, tal com es mostra a la figura
(vegeu la justificació a l’annex 1).
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Figura 2. Exemples de sobreamples
Els sobreamples hauran d’estar situats cada 100-150 metres i es podran ubicar
als dos costats del vial, si s'escau. En llocs d’orografia complexa on tenir
sobreamples distribuïts homogèniament pot ser difícil, en un tram concret es pot
acceptar una major distància entre sobreamples.
Tot i que els sobreamples són elements associats als vials secundaris, en la
mesura que sigui possible se n’ha de procurar la construcció i manteniment també
als vials terciaris, per tal de millorar l’accessibilitat de la xarxa.
8.2.2.

Canvis de sentit

Els canvis de sentit són els espais addicionals necessaris, amb forma de T, per
poder fer un canvi de sentit amb una maniobra senzilla. Per garantir-ho cal que
compleixin les dimensions següents (vegeu l’annex 1):
 Han de tenir unes dimensions mínimes de 4 metres d'amplada i 8 de
longitud.
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Figura 3. Exemple de canvis de sentit
Es recomana disposar d’almenys un canvi de sentit cada 1.000 metres. Les
cruïlles de vials hauran de disposar de les mateixes dimensions que s’estableixen
pels canvis de sentit (figura 3), per permetre el gir adequat dels vehicles
d’extinció.
8.2.3.

Giradors en culs-de-sac

Els giradors són espais lliures d'obstacles on poder fer un canvi de sentit sense
necessitat de fer maniobres. Han de disposar d’un espai de com a mínim 15
metres de diàmetre (vegeu l’annex 1) on fer el gir, l’accés ha de tenir una amplada
de com a mínim 6 metres als últims 10 metres abans d’arribar al girador i el revolt
que es forma a la seva entrada ha de ser de com a mínim 9 metres de radi, tal
com es mostra a la figura 4.

Figura 4. Exemple de girador
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També és possible construir giradors amb rotonda o altres elements de jardineria,
edificacions, etc. al mig, sempre que es mantingui l’espai de 15 metres de
diàmetre per efectuar el gir.
Es recomana que en aquells vials sense sortida o bé que finalitzin en una
categoria no accessible a BRP s’hi garanteixi l’espai necessari per fer un canvi de
sentit i que aquest, en la mesura que sigui possible, compleixi les dimensions
mínimes definides pels giradors.
8.2.4.

Caixa de trànsit

La caixa de trànsit és el volum lliure d’obstacles necessari per garantir la circulació
dels vehicles sobre la calçada, tenint en compte els pendents transversals i la
necessitat en vials primaris d’encreuament dels vehicles en qualsevol punt de la
pista sense comprometre la seguretat en la conducció.
En vials primaris, en els quals cal garantir l’encreuament dels vehicles en
qualsevol punt, l’amplada de la caixa ha de tenir com a mínim l’amplada de la
calçada.
En vials secundaris i terciaris, en els quals la capacitat d’encreuament és limitada
o inexistent, aquesta amplada es recomana que sigui com a mínim l’amplada de
la calçada; en qualsevol cas, com a mínim cal garantir una amplada de caixa de 3
metres.
Tant l’INFOCAT com la Guia tècnica de característiques dels punts d’aigua de la
xarxa bàsica d’incendis forestals (Bombers, 2010) determinen l’alçada de la caixa
de trànsit en els 4 metres. Però seguint l’exemple de la norma tècnica de vials
forestals de la Generalitat Valenciana de 2015, en aquesta Guia es recomana que
aquesta alçada sigui de com a mínim 4,5 metres, perquè l’alçada dels vehicles
tipus BRP és de 3,25 metres, sense comptar el material que duen al sostre i, per
tant, cal disposar d’un marge per garantir el pas dels vehicles carregats amb el
material de dotació habitual.
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Figura 5. Caixa de trànsit
8.3. El pendent
El pendent és la inclinació d’una superfície en relació amb l’horitzontal. El pendent
ve determinat en gran mesura per l’orografia local del vial. Tot i això, s’ha
d’intentar adequar el traçat perquè sigui segur i còmode circular-hi. També tindrà
especial influència en els drenatges i en el manteniment del vial (erosió).
Als vials hi ha dos tipus de pendent:
 El pendent longitudinal és el pendent que té l’eix del vial. Pel que fa al
pendent longitudinal, cal diferenciar dues situacions:
- Pendent longitudinal en trams rectes: Es recomanen uns valors de
pendent inferiors al 12%; malgrat això, en alguns trams concrets i
sempre amb la justificació tècnica corresponent, és possible
disposar de pendents majors:
 Màxim d’un 30% de pendent en vials pavimentats
 Màxim d’un 20% de pendent en vials no pavimentats
- Pendent longitudinal en trams de revolt: Els pendents han de ser
com a màxim del 6%.
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Figura 6. BRP superant un pendent longitudinal
 El pendent transversal és el pendent que té la perpendicular a l’eix del
vial. És recomanable que estigui dins l'interval 1,5-3%, per afavorir
l'evacuació de l'aigua i conservar la seguretat dels vehicles que hi transiten.

Figura 7. BRP superant un pendent transversal
8.4. Els revolts
El revolt és el tram de vial que permet canviar la direcció als vehicles. El problema
principal dels revolts és que, per la longitud dels vehicles d’emergències, la roda
posterior interna tendeix a traçar un radi més petit que la roda davantera.
Per tenir en compte aquesta situació i seguint les indicacions de l’annex 3 del
Decret 123/2005, el radi intern del revolt ha de ser sempre com a mínim de 5
metres per permetre la circulació de vehicles BRP.
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Figura 8. BRP en un revolt
En aquelles zones d’orografia més complexa, es preferible assolir pendents
segons els valors del punt 8.3 de la guia i evitar un elevat nombre de revolts.
8.4.1.

Visibilitat als revolts

Per tal de facilitar la conducció i millorar la seguretat en el trànsit de vehicles
d’extinció d’incendis durant la intervenció, cal garantir la visibilitat del traçat de la
carretera a una distància mínima d’acord amb el temps de reacció i el tipus de
ferm més o menys lliscant de la terra compactada de la majoria de vials forestals.
Les tres fonts consultades determinen distàncies mínimes similars per poder
frenar a una velocitat de 50 km/h:
 La Direcció General de Trànsit del Ministeri de l’Interior estableix per a les
frenades d’emergència sobre paviments lliscants que cal garantir la
visibilitat del traçat de la carretera a una distància mínima visible per davant
del vehicle de 34 metres.
 Segons el mètode Stannard Baker, utilitzat pel Servei Català de Trànsit en
la reconstrucció d’accidents de trànsit (Servei Català de Trànsit, 2001),
amb un coeficient de fregament mitjà del 0,65 i un temps de reacció estimat
d’1,5 segons, la distància total de frenada és de 37 metres.
 Segons el “Prontuario forestal”, un vehicle pesat que circula per un vial a
una velocitat de 50 km/h necessita una distància de 45 metres per aturarse completament en una frenada.
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Per aquest motiu es recomana garantir la visibilitat del traçat del vial forestal a una
distància mínima visible per davant del vehicle de 45 metres, mitjançant aclarides,
podes i/o estassades a l’interior del revolt.
8.5. Cursos d’aigua
En el cas que es travessi un curs d’aigua en què el cabal dominant implica una
làmina d’aigua superior a 0,4 metres, s’haurà de garantir que la làmina d’aigua
sigui inferior a 0,4 metres ja que, per les característiques tècniques dels vehicles
BRP, una làmina d’aigua superior podria causar greus problemes mecànics al
vehicle, i provocar-ne l’aturada immediata.

Figura 9. Làmina d’aigua màxima
8.6. Distància de pas entre elements fixos
És habitual en determinades zones del territori trobar elements fixos als vials per
tal de limitar i restringir el pas de vehicles pels vials (cadenes, barreres de pas...).
Per tal de garantir el pas dels vehicles d’emergència per aquests punts, la
distància entre els elements fixos ha de ser més gran o igual a 3,5 metres:
No es recomana posar tancaments (portes, cadenes, etc..) en revolts, ja que es
tracta de zones de menor visibilitats. En cas de col·locar-se’n en els revolts, s'ha
de tenir en compte que la distància de separació entre els elements fixos ha de
ser major que en els trams rectes per a permetre el pas dels camions, es a dir,
augmentar la distancia entre els elements fixos.

Figura 10. Distància mínima entre elements fixos
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9.

Tractaments de la vegetació

Per tal de garantir una circulació segura i adequada a l’ús i la categoria del vial,
cal mantenir el tractament de la vegetació al voltant del vial, d’acord amb uns
criteris d’ús.
9.1.1.

Franja de seguretat del vial

Es correspon al concepte establert pel Decret 130/1998 com a zona de seguretat
per a la circulació i, seguint aquest criteri, s’anomena “franja de seguretat del vial”
(FSV) a la llista de tipologies de tractament de la vegetació de les instruccions per
a la redacció dels projectes d’infraestructures bàsiques de prevenció d’incendis
dels perímetres de protecció prioritària del Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació (DARPA, 2018).
Aquesta FSV ha de tenir una zona d’un mínim d'1 metre, comptada a partir de
l’extrem exterior de la calçada, lliure de vegetació arbustiva, de vegetació herbàcia
i de restes vegetals. També ha de tenir els arbres aclarits per evitar la continuïtat
horitzontal entre les seves capçades fins arribar a un màxim del 75% de cobertura
(figura 11).
9.1.2.

Manteniment de la caixa de trànsit

Aquest tractament incorpora els criteris de manteniment de la FSV i els té en
compte en la projecció vertical sobre la calçada de l’amplada de la caixa
necessària fins a una alçada lliure de vegetació de 4,5 metres (vegeu el punt
8.2.4).
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Figura 11. FSV i manteniment de la caixa de trànsit
Per sobre d’aquests 4,5 metres es mantenen els criteris de les FSV d’una
continuïtat de capçades d’arbres màxima que no superi el 75% de cobertura.
9.1.3.

Franges auxiliars de trànsit

Tal com es descriuen a les instruccions de redacció de projectes d’ordenació
forestal (DARPA, 2017) i a les instruccions per a la redacció dels projectes
d’infraestructures bàsiques de prevenció d’incendis dels perímetres de protecció
prioritària (DARPA, 2018), les franges auxiliars de trànsit (FAT) es corresponen
amb una àrea de baixa càrrega de combustible amb l’objectiu de millorar la
visibilitat en la circulació.
Els criteris establerts pel Servei de Prevenció d’Incendis en el document de
metodologia de redacció de plans de prevenció d’incendis també inclouen la
categoria de franja auxiliar de trànsit amb el mateix objectiu i amb una amplada
variable en funció de la visibilitat, perillositat de circulació, revolts...
Aquestes FAT han de permetre garantir la visibilitat en els revolts durant la
circulació tal com s’estableix al punt 8.4.1.
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10. Capacitat portant del terreny
Atès que els vehicles d’extinció d’incendis són vehicles de gran tonatge, cal tenir
en compte la compactació i estabilitat dels vials. La major part dels accidents que
pateixen els vehicles d’extinció d’incendis són causats per una cessió del terreny
a la part més exposada de la calçada, és a dir, a la zona de terraplè. Quan, pel
motiu que sigui, aquest terreny cedeix, el vehicle pateix una bolcada lateral que
pot tenir greus conseqüències per a les persones que es desplacin amb aquest
vehicle d’extinció.
Per tant, i segons com proposa el Codi tècnic de l’edificació en el seu Document
bàsic de seguretat en cas d’incendi (DB SI5), cal que els vials tinguin una
capacitat portant de 20 kN/m2. En el cas que no es pugui determinar, es
recomana optar per ampliar la calçada del vial com a mínim 1 metre, per evitar
l’exposició als terraplens.
11. Recomanacions d’accessibilitat a infraestructures de prevenció i
extinció d’incendis
Per tal de facilitar la resposta operativa adequada a la intervenció, en
determinades infraestructures de prevenció i extinció d’incendis es recomana
adequar la tipologia dels vials.
Taula 4. Recomanacions segons infraestructures
Vies d’evacuació d’urbanitzacions i nuclis urbans1

Vials primaris

Vies d’accés a un punt estratègic de gestió (PEG)2

Vials secundaris

Vies d’accés a un punt d’aigua de la xarxa bàsica3

Vials secundaris

1

Vegeu la Instrucció Tècnica Complementària, SP113
Vegeu la guia La prevenció dels grans incendis forestals adaptada a l’incendi
tipus
3 Vegeu la Guia tècnica de característiques dels punts d’aigua de la xarxa bàsica
d’incendis forestals
2
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Annexos
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Annex 1. Proves realitzades amb vehicles tipus BRP (Parc de Bombers de
Manresa)
 Vials primaris
Com s’observa a la figura 12, si l’amplada del vial és de 5 metres, l’encreuament
de dos vehicles tipus BRP és molt difícil. Per aquest motiu, en aquesta Guia es
proposa que l’amplada de la calçada en els vials primaris sigui de 6 metres, ja que
permet l’encreuament de dos BRP d’una manera més eficaç i segura.

Figura 12. Encreuament de 2 vehicles BRP en un vial de 5 metres d’amplada
de calçada
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Figura 13. Encreuament de 2 vehicles BRP en un vial de 6 metres d’amplada
de calçada. Aquest també serveix com a justificació dels sobreamples per a
vials secundaris i terciaris.
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 Canvis de sentit

Figura 14. Espai on es posa el vehicle tipus BRP per fer el canvi de sentit
 Giradors en cul-de-sac

Figura 15. Girador en cul-de-sac de 15 metres de diàmetre
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