
 

L’eina per a la selecció de les recomanacions de bones pràctiques en la gestió forestal postincendi pren la forma de 

diagrames flux. La seva finalitat és orientar el gestor cap les fitxes de bones pràctiques que li siguin pertinents 

atenent a cada combinació de factors. A partir dels diagrames de flux obtindrà una llista de les recomanacions que 

s’haurien d’aplicar per reduir els impactes possibles de la tala de recuperació sobre els elements del medi, en funció 

de quatre grans objectius per a la zona incendiada i dels mitjans disponibles. 

Els quatre grans objectius són: 

1. la producció forestal (fustera i no fustera) en medi arbrat, 

2. la conservació de la biodiversitat (principalment, però no exclusivament, en espais naturals protegits o en 

custòdia), 

3. la creació de medis oberts (amb o sense pastura), i 

4. la reducció del risc d’incendi posterior. 

En una mateixa àrea cremada hi poden coexistir més d’un objectiu. 

En els boscos on l’objectiu principal és la producció forestal en medi arbrat es contempla la possibilitat d’utilitzar 

tots els sistemes d’aprofitament i de desembosc, tot buscant que llur impacte sigui mínim. El primer pas és restringir 

la circulació de la maquinària als camins i als carrers de desembosc. Quan l’objectiu és la conservació de la 

biodiversitat es vol que la circulació de la maquinària sigui mínima i que es deixi el màxim de biomassa al rem de 

tallada. Per aquests motius l’abatiment ha de ser manual, el desembosc prioritari és el de fusta suspesa, el sistema 

d’aprofitament ha de ser per tronc sencer i es contempla l’opció de no aprofitar la fusta cremada. 

Quan el que es busca és la creació de medis oberts, una qüestió clau en el diagrama de flux és si es farà o no un 

ús silvopastoral de la zona cremada. A més, aquest objectiu pot estar motivat pel manteniment de la flora i de la 

fauna d’hàbitats oberts en regions amb escassa extensió d’aquests. El quart objectiu, la reducció del risc d’incendi 

posterior, dirigeix el gestor cap a les millors pràctiques per reduir la quantitat de combustible disponible. 

Immediatament després d’un incendi el sòl és el recurs més vulnerable. Per aquest motiu, la vulnerabilitat del sòl a 

l’erosió és una qüestió clau i de les primeres a abordar-se als diagrames. El mètode proposat per la seva avaluació 

és el de la Guía técnica para la gestión de montes quemados. Protocolos de actuación para la restauración de zonas 

quemadas con riesgo de desertificación 
1
, però també es pot emprar el de Acciones urgentes contra la erosión en 

áreas forestales quemadas - Guía para su planificación en Galicia 
2
. És important no concebre la vulnerabilitat del sòl 

a l’erosió com un valor mitjà per a tota la zona cremada. És necessari cartografiar l’àrea cremada en zones 

homogènies i aplicar les recomanacions particulars per a cada zona. 

Finalment, la temporització dels treballs on es mencionen les estacions de l’any en què s’haurien de realitzar els 

treballs reflecteix el cas més comú: els incendis d’estiu. Per als incendis que es produeixen en altres estacions, 

espereu com a mínim 4 mesos abans d’entrar amb maquinària en les zones de vulnerabilitat del sòl baixa, 8 mesos 

en les zones de vulnerabilitat del sòl moderada i un any en les zones de vulnerabilitat del sòl alta. 

A continuació es presenten els 4 diagrames de flux, un per a cada gran objectiu, per a la seva visualització a la 

pantalla. Us podeu descarregar la versió imprimible en format A4 al document complet de les Fitxes de bones 

pràctiques per a la gestió forestal postincendi, a la web del projecte Anifog. 
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