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Resum 

Aquest informe avalua els impactes socioeconòmics de diferents mesures d’intervenció en el 
territori proposades pel projecte MIDMACC per mitigar els impactes del canvi climàtic en tres 
zones de muntanya mitjana de la Península Ibèrica. En particular, s'avalua l'efecte de la 
recuperació de pastures per a la ramaderia extensiva, els diferents règims de gestió forestal 
que es basen en la neteja periòdica del sotabosc i la plantació de vinyes. Aquest informe 
avalua l'eficiència, l'eficàcia i els costos i beneficis d'aquestes mesures d'intervenció i el 
potencial de replicabilitat. Per a la seva avaluació, l'informe se centra en els efectes del canvi 
climàtic tant actuals com futurs i les conseqüències socioeconòmiques sobre la disponibilitat 
de recursos hídrics, la fixació de la població en el territori i la reducció del risc i la propagació 
dels incendis forestals, inclosa la reducció de les emissions de CO2 evitades.  

Els resultats mostren que les mesures d'intervenció en el territori són efectives. Per exemple, 
la neteja de matollar a La Rioja ha reduït la probabilitat d'incendi forestal en un 70%, 
aproximadament. Els costos evitats per hectàrea cremada s’avaluen en uns 1.400 € per 
hectàrea. Els recursos hídrics generats (aigua blava) augmenten per a tots els escenaris de 
canvi climàtic considerats, fins a uns 4 hm3, fet que permet obtenir uns guanys econòmics 
notables en algunes de les zones considerades. Per exemple, a Catalunya suposa uns 
beneficis que se situen al voltant de 4.900 € per hectàrea intervinguda, en termes d’increment 
en el PIB. A part de les mesures d'intervenció en el territori, l'informe conté una eina que 
permet avaluar l'efectivitat i l'eficiència d’altres mesures per a reduir la propagació d'incendis 
forestals. 
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Executive summary  

This report evaluates the socioeconomic impacts of different land-intervention measures 
proposed by the project MIDMACC to mitigate the effects of climate change in three mid 
mountain regions of Spain. In particular, it evaluates the effect of the regaining pastureland for 
extensive livestock keeping, different forest management regimes that rely on periodical 
clearing of the forest understory and the plantation of vineyards. This report evaluates the 
efficiency, effectivity and the costs and benefits of these intervention measures and its potential 
for replicability. For its assessment, the report focuses on the current and future effects of 
climate change on the socio-economic consequences on the availability of water resources, 
the fixation of the population in the territory and the reduction of the risk and the spread of fires 
forestry, including the reduction of avoided CO2 emissions. 

The results show that the well-defined land-intervention measures are effective. For instance, 
clearing shrublands in the analysed region in La Rioja reduced the probability of wildfire by 
approximately 70%. The costs avoided per hectare burned by the shrubland clearing policy is 
around 1,400 € per hectare. The generated hydric resources (blue water) increase for all 
considered climate change scenarios of up to 4 hm3, resulting in notable economic gains in 
some of the analysed areas. For example, in Catalonia it represents in terms of an increase in 
GDP benefits of around 4,900 € per hectare intervened. Apart from the intervention measures 
in the territory, the report offers a tool that allows to evaluate the effectiveness and efficiency 
of other measures to reduce the spread of forest fires. 
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1. Introducció 
 

L'objectiu del projecte LIFE MIDMACC és promoure l'adaptació de diferents règims de gestió 
del paisatge que ajudin a mitigar l'impacte del canvi climàtic a les zones marginals de 
muntanya mitjana de la Península Ibèrica (La Rioja, Aragó i Catalunya) i millorar el 
desenvolupament socioeconòmic d'aquestes zones. Durant el transcurs del projecte s’han 
dissenyat diferents mesures de gestió en el territori que ajuden a mitigar l'impacte del canvi 
climàtic: la recuperació de pastures per a la ramaderia extensiva, la neteja periòdica del 
sotabosc i el cultiu de la vinya, amb l’objectiu d’avaluar-ne els impactes ecològics i 
socioeconòmics. Aquest informe es focalitza en els aspectes socioeconòmics de les mesures 
de gestió del sòl, inclòs el seu potencial per promoure l’activitat econòmica dins de les zones 
marginals de muntanya mitjana.  

Les actuacions dutes a terme en aquest projecte just són en el tercer any d’experimentació, 
fet que dificulta l’anàlisi detallada de llur eficàcia socioeconòmica. A més a més, la incidència 
d’aquestes mesures és molt restringida en l’espai, i fa difícil la detecció dels possibles 
impactes que aquestes mesures generen en l’àmbit socioecònomic. Així, davant d’aquesta 
doble dificultat, s’avaluen mesures similars que es desenvolupen en les tres comunitats 
autònomes participants en el projecte MIDMACC.  

L'informe avalua les mesures d’adaptació per a la reducció del risc d’incendis i fixació de la 
població, per a la reducció de la propagació d’incendis, i per a l’increment dels recursos hídrics, 
pel que fa als criteris d’eficiència, efectivitat, cost-benefici i replicabilitat. Per a cadascun dels 
tres grups de mesures, els quatre criteris es formulen amb més precisió de manera que siguin 
mesurables i que en permetin fer la diagnosi. 

A partir de dades empíriques, el capítol segon d'aquest informe avalua els aspectes 
socioeconòmics de la neteja periòdica del sotabosc per a reduir la propagació dels incendis 
forestals, així com l’impacte d’aquestes aclarides en la fixació de la població al territori. El 
capítol tercer desenvolupa i implementa un model teòric en un programa informàtic per avaluar 
els aspectes socioeconòmics de la neteja del sotabosc o d’altres mesures d'intervenció com 
el cultiu de la vinya per a reduir la propagació d'incendis forestals i incrementar les emissions 
de CO2 evitades. El capítol quart avalua els aspectes socioeconòmics de les mesures com a 
conseqüència dels canvis en l'equilibri del cicle de l'aigua. Donat que la metodologia emprada 
és diferent per a cada aproximació, està explicitada dins de cadascun dels tres capítols. 
Finalment, el capítol cinquè resumeix les principals conclusions de l’avaluació duta a terme. 
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2. Avaluació de les mesures d’adaptació – risc d’incendis i 
fixació de la població 

 

Avaluar és l’acció d’analitzar una determinada política, programa o intervenció pública per 
respondre a una pregunta relacionada amb la problemàtica a la que el programa pretén 
resoldre. A través de les avaluacions el decisor públic pot tenir major coneixement sobre els 
diferents aspectes de la política pública i, en conseqüència, ha de poder permetre millorar 
aquesta política. 

Pel que fa a les polítiques forestals, i per tal de revertir parcialment la tendència d’avanç del 
bosc (aforestació) a la Península Ibèrica i, per extensió, al sud d’Europa, les estassades es 
configuren com una oportunitat per a restaurar parcialment els paisatges culturals, recuperar 
la ramaderia extensiva tradicional, emfatitzar la complexitat introduïda històricament per 
l'activitat humana, i ajudar a millorar la biodiversitat i la producció d'escorrentia (aigua blava) 
sense augmentar el risc d'erosió del sòl. La finalitat d’aquestes actuacions és construir un 
paisatge més complex i heterogeni, recuperar part del paisatge cultural, augmentar la 
biodiversitat, reduir la probabilitat de grans incendis forestals, incrementar la provisió dels 
serveis ecosistèmics i millorar la supervivència dels sistemes de ramaderia extensiva que 
també contribueixen a la biodiversitat (García-Ruiz et al., 2020). 

La Rioja és una de les comunitats que ha estat pionera en gestió forestal d’estassades 
(Lasanta et al., 2022). Aquestes estassades combinen la neteja mecànica d'arbustos amb el 
pasturatge del bestiar. Els objectius són similars als perseguits amb les cremes prescrites: 
reduir la biomassa i crear un paisatge de mosaic, amb boscos alternats amb matollars i zones 
de pastura. Així, a més d’aquests dos objectius principals, s’aconsegueix reduir també les 
cremes de biomassa prescrites, origen de possibles focs per accident o negligència. L'objectiu 
és gestionar el terreny amb finalitats ambientals (reducció d'incendis) i socioeconòmiques 
(fomentar la ramaderia extensiva i fixar la població al territori). 

L’any 1986 el govern de La Rioja va posar en marxa un Pla d’estassades de matollar per a 
millorar el control d'incendis i fomentar la ramaderia extensiva (Lasanta et al., 2022). Des de 
llavors i fins al 2020, s'ha desbrossat el 28,4% de la superfície de matollar, fet que ha contribuït 
a crear un paisatge més fragmentat i divers. Això ha suposat la reducció de la superfície total 
cremada d'una mitjana de 1.060 ha anuals entre 1968 i 1986 a una mitjana de 221,7 ha anuals 
entre 1987 i 2020.  

Aquest pla d’estassades no s’ha aplicat mai a les províncies de Burgos i Sòria, a la comunitat 
autònoma de Castella i Lleó, en tractar-se de comunitats autònomes diferents. A Castella i 
Lleó la política d’estassades no ha estat ni de bon tros tan intensa ni en superfície tractada, ni 
tampoc en dotació econòmica. Una de les actuacions que es va dur a terme és l’anomenat 
Plan 42. Aquest pla estava destinat als 42 municipis de Castella i Lleó (un 1,9% del total) en 
què es produïen el 40% dels incendis forestals de la comunitat. Cadascun d'aquests municipis 
havia patit, en el quinquenni 1995-1999, un mínim de 50 incendis i un màxim de 243 (Molinero, 
F.; Garcia, A.; Cascos, C.; Baraja, E.; Guerra, 2008). Així, el nombre total d'incendis generats 
en aquest quinquenni als 42 municipis va ser de 3.862. Aquest Pla 42 només va estar vigent 
entre el 2002 i el 2010, període durant el qual sí que es van aconseguir resultats positius quant 
a la prevenció d'incendis forestals, els quals es van veure reduïts en nombre en certes àrees 
de la Comunitat Autònoma. Aquest Pla de prevenció va deixar d’estar operatiu al 2010 degut 
a la manca de mitjans econòmics, a la qual se sumava la manca de personal qualificat, manca 
de mitjans i d'assessorament als ajuntaments. La zona d’actuació més propera era el nord de 
la província de Burgos, a uns 50 km del límit entre les dues comunitats autònomes.  
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L'objectiu principal d’aquest capítol és quantificar l’efecte de les estassades en la reducció 
d’incendis forestals en la muntanya mitjana, així com l’estalvi econòmic en reducció de 
despeses d’extinció i pèrdues econòmiques derivades d’aquests incendis. També, 
s’analitzaran les variacions de població en zones amb estassades, tot comparant els seus 
efectes amb zones on no s’han produït. 

Els indicadors que es faran servir compliran els criteris de credibilitat, legitimitat, rellevància i 
replicabilitat.  

2.1. Metodologia i dades 

2.1.1. Àrea d’estudi 

L’àrea d’estudi està compresa per dues parts: l’àrea tractada i l’àrea control. L’àrea tractada 
correspon a la muntanya mitjana de La Rioja. Entenem com a muntanya mitjana aquelles 
zones amb una altitud entre els 700 i 1.500 m. Això fa que, d’aquesta comunitat en quedi 
exclosa, majoritàriament, una part amb altituds superiors als 1.500 m i que fa frontera amb la 
província de Sòria, així com també la vall del riu Ebre per tenir una altitud inferior als 700 m, 
situada al nord d’aquesta comunitat travessant-la d’oest a est (Figura 1).  

 

Figura 1. Definició de l’àrea d’estudi segons l’altitud 
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L’àrea control correspon a la muntanya mitjana limítrofa a la muntanya mitjana de La Rioja. 
En aquest cas, a les províncies de Burgos i Sòria, a Castella i Lleó, que són limítrofes a la 
muntanya mitjana de La Rioja. S’aplica el mateix criteri d’interval d’altitud (entre 700 i 1.500 
m). Pel que fa a la província de Sòria, pràcticament tota aquesta província passa a ser zona 
control. Pel que fa a la província de Burgos, majoritàriament s’exclou una part del nord-oest 
per altitud inferior a l’escollida, però també bona part d’aquesta província passa a ser zona 
control (Taula 1). 

Província 
Superfície total 

(km2) 

Superfície àrea 
d’estudi (km2) 

 

Percentatge àrea 
estudi sobre 

superfície total 
(%) 

La Rioja 5.045 2.888,6 57,26% 

Burgos 14.292 12.873 90,07% 

Sòria 10.306 9.986 96,90% 

Taula 1. Relació entre la superfície total i de l’àrea d’estudi per províncies 

De l’anterior àrea d’estudi es desprèn una limitació important: s’estan comparant zones amb 
una distància superior al centenar de quilòmetres del límit entre la zona tractada i control. Tot 
i que es tinguin en compte aquests factors, una zona d’estudi de partida amb característiques 
més semblants pot facilitar la comparativa. Així, tot mantenint el criteri de l’altitud explicat a la 
Figura 1, s’aplica un buffer sobre la frontera administrativa entre les dues comunitats 
autònomes, per establir una àrea d’influència (Figura 2). Amb aquest buffer es pretén reduir 
l’efecte d’altres variables en tractar-se d’escenaris geogràfics diferents. Per tal d’acotar 
l’aleatorietat en la generació d’aquest buffer, es decideix fer un primer buffer de 10 km de radi. 
A la Figura 2 surt representat dins de l’àrea buffer, com la zona grisa. Aproximadament 
representa uns 10 km des del límit administratiu entre les dues comunitats fins a un punt de 
la zona tractada o control més allunyat d’aquesta frontera. Amb aquest buffer, el principal 
problema és que el nombre d’incendis forestals és molt baix i no permet fer la comparació 
entre ambdues àrees amb total garanties que hi hagi prou nombre d’observacions. Així, s’opta 
per un buffer de 20 km de radi. 
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Figura 2. Definició de l’àrea d’estudi segons altitud i un buffer de 20 km de radi 

A la Taula 2 es quantifica la superfície del buffer per a cada província i per a diferents nivells 
d’altitud de la Figura 2. Comparant amb les dades de la Taula 1, hi ha una gran reducció de 
la superfície susceptible d’estudi a les províncies de Burgos i Sòria. Així, el buffer que 
correspon a un radi aproximat d’uns 20 km, implica que el 37,63% del total de la superfície 
correspon a La Rioja, mentre que el 62,37% a Castella i Lleó. 

 Àrea Altitud 
La Rioja 

(km2) 
Burgos 
(km2) 

Sòria 
(km2) 

Total 
(km2) 

Buffer 

700-
1.000 m 

829 649,8 184,9 1.663,7 

1.000-
1.500 m 

1.266,7 740,9 1898,4 3.906 

Total 2.095,7 1.390,7 2.083,3 5.569,7 

Taula 2. Relació entre la superfície de l’àrea d’estudi per buffer i províncies 
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2.1.2. Incendis forestals 

La base de dades d’incendis forestals ha estat elaborada per l’ONG Civio a partir de les dades 
d’incendis forestals de què disposa el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA). No 
existeix cap base de dades a Espanya tan àmplia i amb tantes variables com aquesta, i que 
presenta homogeneïtat geogràfica en la seva elaboració. Com a principal limitació, només 
inclou els incendis forestals entre els anys 2001 i 2015. Així, s’ha preferit tenir la base de 
dades més fidel de la realitat, encara que el període temporal no sigui el més recent. 

Hi ha altres limitacions menors com:  

 la causalitat dels incendis forestals no és certa, sinó suposada en més del 55% dels 

casos, 

 la geolocalització dels incendis no està especificada en gairebé un 18% dels incendis, 

 la informació sobre pèrdues econòmiques i despeses és molt escassa, cosa que fa 

molt difícil analitzar el cost real dels incendis que s’han produït. Més d'un 30% dels 

informes d'incendis no proporcionen dades de despeses d'extinció i gairebé un 9% no 

tenen dades de pèrdues econòmiques. 

 les dades que ofereix el Ministeri poden contenir errades.  

Per a cada incendi forestal, es disposa de les següents variables, entre d’altres: 

 la data de detecció de l’incendi, 

 les coordenades geogràfiques de l’inici de l’incendi així com la comunitat autònoma, 

província i municipi, 

 la causa de l’incendi, 

 la superfície cremada, 

 el nombre de morts, 

 el nombre de ferits, 

 el temps per tenir controlat l’incendi, 

 el temps per extingir l’incendi, 

 el nombre de persones que han participat a l'extinció de l'incendi (inclou tècnics, 

agents forestals, brigades, bombers, voluntaris, guàrdies civils i exèrcit), 

 el nombre de mitjans terrestres i aeris que han participat en l'extinció de l'incendi 

(inclou autobombes, buldòzers, tractors, avions i altres), 

 les despeses d’extinció associades a l’incendi i, finalment, 

 les pèrdues econòmiques associades a l’incendi.  

2.1.3. Sistemes d’Informació Geogràfica 

Les capes en un Sistema d’Informació Geogràfica tenen una gran quantitat d’informació, fet 
que han de ser considerades com a base de dades. De l’Instituto Geográfico Nacional, es fan 
servir: 

 Límits comunitats autònomes, provincials i municipals. A partir d’aquestes capes, es 

calcularà tant la superfície de terme municipal com de buffer per a les zones tractades 

i control. 

 Orografia: per tal d’escollir el territori considerat com a muntanya mitjana, s’escollirà 

aquella superfície que tingui una altitud entre els 700 i 1.500 m per sobre del nivell del 

https://civio.es/nosotros/quienes-somos/
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mar, tot diferenciant entre 700 i 1.000 m i entre 1.000 i 1.500 m. Per a cada terme 

municipal, s’escollirà també l’altitud d’aquest. 

 Cobertes vegetals provinents del projecte europeu CORINE Land Cover amb una 

nomenclatura de quaranta quatre classes i amb versió de l’any 1990. S’escull el tipus 

de cobertura predominant en el terme municipal. Es fa una classificació de quatre tipus 

de cobertes vegetals: conreus de secà, bosc, matollar i vinyes. Dins de la categoria de 

bosc, s’inclou el bosc de frondoses, coníferes i bosc mixt. Pel que fa a matollar, s’inclou 

la categoria de pastures naturals, landes i matollar, vegetació escleròfil·la i matollar 

boscós de transició. 

2.1.4. Cens 

Pel que fa a la població municipal, s’agafen les dades del cens fetes per l’Instituto Nacional 
de Estadística a l’any 1999, 2009 i 2020. També, la dada del padró municipal per a l’any 2015, 
en coincidir amb la fi del període de les dades d’incendis forestals. Pel que fa als censos 
agraris, aquests es fan segons marca el calendari establert per les autoritats europees. Així, 
s’escullen els censos agraris de 1999, 2009 i 2020 per tal d’obtenir la informació a nivell 
municipal. Les variables escollides són el nombre de caps de bestiar oví i caprí, atès que són 
els ramats que més es beneficien de les estassades de matollar. També es fa servir el cens 
del 2020 a efectes descriptius.  

2.1.5. Model 

En aquesta avaluació es pretén respondre a la pregunta de si una política d’estassades té un 
efecte sobre la reducció del nombre d’incendis o no a la muntanya mitjana. L’àrea d’estudi, 
com ja s’ha esmentat, correspon a la zona de la muntanya mitjana entre La Rioja i Castella i 
Lleó creada a partir d’un buffer de 20 km.  

Per tal d’aïllar l’efecte de les estassades, es proposa fer servir un conjunt de regressions 
lineals que permetin aïllar l’efecte de les estassades tot controlant per diferents variables. Així, 
es planteja un model de regressió logística amb les següents variables explicatives: 

 

𝐼𝑛𝑐𝑒𝑛𝑑𝑖 𝑎𝑙𝑔𝑢𝑛𝑎 𝑣𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎𝑖
= 𝐿𝑎 𝑅𝑖𝑜𝑗𝑎𝑖 + 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓í𝑐𝑖𝑒𝑖 + 𝐴𝑙𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑𝑖 + 𝑉𝑒𝑔𝑒𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑖 + 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó (log)𝑖
+ Densitat població𝑖 + Densitat ovelles i cabres𝑖 +  𝜀𝑖   

 

 La variable dependent Incendi alguna vegada és una variable dicotòmica que pren el 

valor 1 si en aquell municipi del buffer hi ha hagut algun incendi entre l’any 2001 i 2015, 

i zero en qualsevol altre cas. Així, en aquest model es perd l’efecte temporal i no es 

poden observar els efectes de les estassades al llarg del temps. 

 La variable La Rioja és una variable dicotòmica que pren el valor 1 si aquell municipi 

està a La Rioja, mentre que pren el valor zero si és a Castella i Lleó. 

 La variable Superfície són els km2 del terme municipal. 

 La variable Altitud és l’altitud sobre el mar a la que es troba l’Ajuntament d’aquell 

municipi. 

 La variable Vegetació és una variable categòrica que pot prendre quatre possibles 

valors: conreus de secà, bosc, matollar i vinyes. 
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 La variable Població és el logaritme de la població en aquell municipi a l’any 2015. 

 La variable Densitat de població, els habitants per quilòmetre quadrat en aquell 

municipi a l’any 2015. 

 La variable Densitat d’ovelles i cabres és la quantitat de caps de bestiar per quilòmetre 

quadrat del terme municipal a l’any 2009.  

En aquest model es pot canviar la definició de la variable dependent de “si hi ha hagut algun 
incendi en aquell terme municipal” a “si hi ha hagut algun incendi en aquell terme municipal 
per alguna causa concreta”. És a dir, donat que els incendis forestals poden ser causats per 
llamps, causes intencionades, accidents, negligència o per causes desconegudes, aquestes 
quatre variables poden ser també variables dependents en diferents regressions.. 

 

2.2. Resultats 

2.2.1. Anàlisi descriptiva dels incendis forestals 

A la Figura 3 es representen els incendis forestals entre l’any 2001 i 2015. Tal com es pot 
observar, es detecta a La Rioja un menor nombre d’incendis forestals, sobretot a l’àrea de 
1.000 a 1.500 m. Es detecta una distribució relativament homogènia dels incendis a tota la 
superfície de muntanya mitjana de Castella i Lleó, però amb l’excepció de la zona de La Rioja, 
on apareixen àrees sense pràcticament cap incendi. 

Figura 3. Incendis forestals a l’àrea d’estudi entre els anys 2001 i 2015 
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Tot seguint amb el mateix fil argumental de la importància de la reducció del nombre d’incendis 
per la mateixa unitat de superfície, a la Figura 4 es mostra l’evolució al llarg del temps del 
nombre d’incendis per cada 1.000 km2. Tal i com es pot veure, la tendència de disminució en 
ambdues zones és molt semblant, tot i que es destacable que el nombre d’incendis ha 
disminuït més a La Rioja que a Castella i Lleó. 

Figura 4. Evolució temporal del nombre d’incendis per superfície a les comunitats autònomes de La 

Rioja i Castella i Lleó 

2.2.2. Anàlisi descriptiva del buffer o àrea d’influència 

En el subapartat anterior, s’han descrit els principals resultats quan l’àrea d’estudi corresponia 
a tota la superfície de les províncies de l’àrea d’estudi que estiguessin en l’interval d’altitud 
seleccionat (Figura 1). A continuació, es farà l’anàlisi descriptiva quan l’àrea seleccionada 
correspon a un buffer de 20 km de radi (Figura 2).  

A la Figura 5 es mostren els incendis entre l’any 2001 i 2015. A simple vista es pot veure com 
a La Rioja el nombre d’incendis és menor. Més concretament, a una altitud entre els 1.000 i 
1.500 m, la diferència amb Castella i Lleó és clara. Pel que fa a l’alçada entre 700 i 1.000 m, 
aquesta diferència no sembla tan clara. Si mirem si en un terme municipal s’ha declarat algun 
incendi en aquest període en les diferents comunitats autònomes, trobem que a Castella i 
Lleó, al 49,25% dels municipis s’ha donat almenys un incendi mentre que per a La Rioja, tan 
sols en el 22,4% dels municipis s’ha donat almenys un incendi. Un test de mitjanes ens diu 
que aquests valors són diferents per a un nivell de significació del 99%. Per tant, es confirma 
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que hi ha diferències en si un municipi ha patit un incendi o no durant aquest període depenent 
de la comunitat autònoma a la que pertany. 

Figura 5. Incendis forestals a l’àrea d’estudi dels buffers entre els anys 2001 i 2015 

A la Figura 6 es mostren les quatre principals causes d’inici d’un incendi: per un llamp, per 
causa intencionada, per accident o negligència i per causa desconeguda. 

 Pel que fa als llamps, a La Rioja hi ha dos incendis mentre que a Castella i Lleó sis. 

Amb aquests valors, un test de diferència de mitjanes ens diu que aquests dos valors 

no presenten diferències per a ambdós grups. 

 Pel que fa als incendis de causa intencionada, es detecta un major nombre d’incendis 

a Castella i Lleó que no pas a La Rioja. Més concretament, un 28,4% dels municipis 

de Castella i Lleó han tingut almenys un incendi per causa intencionada, mentre que a 

La Rioja, es situa en el 20,7%. Un test de diferència de mitjanes ens indica que 

aquestes proporcions no són diferents entre elles. 

 En canvi, quan la causa d’origen de l’incendi és accident o negligència, a la Figura 6 

s’observa que a La Rioja tan sols es dona un incendi. Així, al 6,7% dels municipis de 

Castella i Lleó s’ha donat almenys un incendi per accident o negligència mentre que a 

La Rioja només ha estat el 0,9%. Per a un nivell de significació del 95%, aquests valors 

són diferents. 
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 Pel que fa als incendis de causa desconeguda, aquests es donen en el 5,2% dels 

municipis de Castella i Lleó i, en el 2,6% dels municipis de La Rioja. Tot i aquestes 

diferències, un test de diferència de mitjanes ens indica que aquestes proporcions no 

són diferents entre elles.  

Figura 6 . Distribució dels incendis per tipus de causa d’inici 
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Nombre d’incendis 

Nombre d’incendis per 1.000 
km2 

 Castella i Lleó La Rioja Castella i Lleó La Rioja 

Llamp 6** 2 1,73 0,95 

Intencionada 97** 47 27,92 22,43 

Accident o 
negligència 

23 1 6,62 0,48 

Desconeguda 4* 8 1,15 3,82 

Total 134** 54 38,57 25,77 

Nivells de significació: * 90%, ** 95%, *** 99% 

Taula 3. Distribució dels incendis per tipus de causa d’inici 

A la Taula 3 es mostra el nombre d’incendis en cada comunitat autònoma del buffer i segons 
la causa d’origen. Pel que fa als llamps, la proporció és de 6 incendis a Castella i Lleó a 2 
incendis a La Rioja, sent aquesta diferència significativa al 95%. Tot i això, si ho fem per 
superfície de buffer, aquesta diferència es veu reduïda. Pel que fa als incendis de causa 
intencionada, trobem el doble d’incendis a l’àrea de Castella i Lleó que a La Rioja. Aquestes 
mitjanes són estadísticament diferents entre elles. Tot i això, quan corregim per superfície de 
buffer, el nombre d’incendis per causa intencionada a Castella i Lleó segueix essent un 24,5% 
més elevada que a La Rioja.  

Quan la causa és un accident o una negligència, la proporció és de 23 incendis a Castella i 
Lleó i 1 a La Rioja. No es pot fer un test de diferència de mitjanes donat que només hi ha una 
observació a la banda de La Rioja. Tot i això, la proporció d’incendis per accident o negligència 
és molt més elevada a Castella i Lleó. Si ho fem per superfície de buffer, trobem que a Castella 
i Lleó es donen 13 vegades més incendis per accident o negligència que a La Rioja. Per tant, 
hi ha prou evidència que els incendis per accident o negligència es donen en menor nombre 
a La Rioja. Pel que fa als incendis per causes desconegudes, trobem que n’hi ha més a La 
Rioja, tant en xifres absolutes com relatives a la superfície.  

A partir d’aquestes dades, podem afirmar que a la zona del buffer de La Rioja s’han donat 
molts menys incendis per accident o negligència que no pas a la banda del buffer de Castella 
i Lleó. Igualment, el nombre d’incendis per causa intencionada també són molt menors a La 
Rioja que a Castella i Lleó. 

Pel que fa a les característiques dels incendis forestals, trobem que s’han cremat 1.449 ha a 
la zona de Castella i Lleó, i 917 ha a La Rioja. Si mirem la superfície cremada per la totalitat 
dels incendis durant el període d’anàlisi per superfície de buffer, a La Rioja els incendis que 
s’han produït han cremat 0,437 hectàrees per quilòmetre quadrat de buffer (Taula 4), mentre 
que a Castella i Lleó la xifra és lleugerament inferior. Així, el major nombre d’incendis a 
Castella i Lleó que a La Rioja aniria acompanyat d’una superfície cremada per incendi molt 
major a Castella i Lleó (16,97) que a la part del buffer de La Rioja (10,81). 
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Superfície 
àrea estudi 

Àrea 
Ha 

cremades 
Ha 

cremades / 
km2 buffer 

Ha 
cremades 

per incendi 

Buffer 

La Rioja 916,6 0,437 10,81 

Castella i 
Lleó 

1.449,2 0,417 16,97 

Taula 4. Superfície cremada relativa per àrea dins del buffer 

2.2.3. Anàlisi descriptiva dels caps de bestiar i població 

A continuació, es compara l’evolució dels caps de bestiar i de la població en el buffer. Pel que 
fa a la densitat de caps de bestiar d’ovelles i cabres, l’any 1999 eren molt semblants entre les 
dues comunitats autònomes (Figura 7). Amb el pas del temps, hi ha una disminució del nombre 
de caps en ambdues zones, amb la diferència que a Castella i Lleó aquesta disminució és 
més elevada que no pas a La Rioja, tant si escollim el 2009 com el 2020. Així, la disminució 
en el nombre absolut d’ovelles i cabres, és menor a La Rioja (Figura 8). Pel que fa a la densitat 
de població, aquesta és molt més elevada a La Rioja que a Castella i Lleó. Així, veiem que 
entre el 1999 i 2009 augmenta en un 8% a la zona de Castella i Lleó la densitat de població, 
mentre que a La Rioja ho fa en un 16% (Figura 8).  

Figura 7. Evolució temporal de la densitat de caps de bestiar i població en el buffer 
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Figura 8. Variació del nombre d’ovelles, cabres i població en el buffer entre els anys 1999 i 2009 

Tot i que la disminució en caps de bestiar és més pronunciada a la part de Castella i Lleó que 
a La Rioja, es podria detectar alguna dinàmica territorial diferenciada en el buffer. Per això, a 
la Figura 9 es compara l’evolució dels caps de bestiar (oví i caprí) entre els anys 1999 i 2020. 
Tal com es pot observar, no hi ha cap tipus de dinàmica geogràfica molt marcada entre les 
diferents bandes de la frontera. Tot i això, s’observa que hi ha més municipis a la zona de La 
Rioja que augmenten el nombre de caps de bestiar en més d’un 25% que no pas a la zona de 
Castella i Lleó. D’altra banda, les fortes reduccions de caps de bestiar es donen amb més 
freqüència a Castella i Lleó que no pas a La Rioja. Així, es detecta una certa dinàmica espacial 
de disminucions dels caps de bestiar allà on no s’han fet les estassades de matollar i/o les 
aclarides. 



 

 

Deliverable 21. Socio-economic analysis of the landscape measures                21 

 

 

Figura 9. Variació dels caps d’oví i caprí entre els anys 1999 i 2020 per municipi 

Una vegada analitzada la situació pels caps de bestiar, fem el mateix exercici per a la població; 
comparem l’evolució de la densitat de població a nivell de municipi pel buffer. Tal i com podem 
observar a la Figura 10, no es detecta cap dinàmica espacial específica a nivell territorial en la 
variació de densitat de població. Tot i això, es dona una situació semblant a la de la Figura 9: 
hi ha més municipis que perden població a la banda de Castella i Lleó que a la de la Rioja, 
així com també hi ha més municipis que guanyen població a la banda de la Rioja que a 
Castella i Lleó. 
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Figura 10. Variació de la densitat de població entre els anys 1999 i 2020 per municipi 

Per complementar la informació de la Figura 9 i la Figura 10, obtenim la mitjana municipal en 
densitat de caps de bestiar i habitants per als anys 1999, 2009 i 2020 (Taula 5). Per a cada 
any, fem un test de diferència de mitjanes entre ambdós valors. Pel que fa a caps de bestiar, 
a l’any 1999 hi havia més densitat de caps de bestiar a Castella i Lleó que a La Rioja. Amb el 
pas del temps, aquesta diferència desapareix. Tot i que les xifres puguin indicar que a La Rioja 
hi ha una densitat de caps de bestiar un 50% més elevada que a Castella i Lleó (30,23 vs 
20,80), no es pot arribar a afirmar això donat que el test de diferència de mitjanes ens diu que 
aquesta diferència no és significativa per a l’any 2020. Pel que fa a la densitat d’habitants, a 
l’any 1999 no s’aprecia cap diferència significativa entre ambdues zones. Tot i això, amb el 
pas del temps, la densitat de població a Castella i Lleó és més baixa que a La Rioja. Així, 
estaríem davant una dinàmica de pèrdua de població a la zona castellana. 
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Nivells de significació: * 90%, ** 95%, *** 99% 

Taula 5. Mitjana de caps de bestiar i habitants per municipis i anys de censos a l’àrea del buffer 

Entre les diferents variables, podem mirar quin és el seu nivell de relació. Per això, a la Taula 

6 es mostra el nivell de correlació per parells per als municipis que són dins del buffer d’anàlisi. 
Es mostra el valor d’aquesta correlació, el seu nivell de significació i el nombre d’observacions. 
Per a les variables relatives a la quantitat d’ovelles, cabres i el total d’aquestes, s’agafa el cens 
de l’any 2009. Si haguéssim agafat les dades del cens de 2020 no es dona cap canvi en els 
nivells de significació trobats i que descrivim a continuació. El nombre d’habitants en un 
municipi té relació positiva amb que s’hagi produït algun incendi en el municipi, tot i que amb 
un valor de correlació entre baix i moderat. D’altres variables a destacar que sembla que no 
afecten a que s’hagi produït un incendi és la densitat d’ovelles, cabres o la suma de caps en 
total. No es detecten gaires diferències entre La Rioja i Castella i Lleó amb les variables 
analitzades. Tan sols es detecta que a La Rioja hi ha una major densitat de cabres. Tot i això, 
aquest resultat no és traslladable per a les ovelles. El coeficient entre les variables 
dicotòmiques La Rioja i Incendi algun cop no té molt sentit la seva interpretació, tot i que 
mostra un nivell de relació moderat i negatiu entre haver-se produït algun incendi en un 
municipi i que aquest municipi no es trobi a La Rioja. Aquest valor sembla confirmar els valors 
de la Figura 5, on a La Rioja es donen menys incendis que a Castella i Lleó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Densitat d’ovelles i cabres 
(caps/km2) 

Densitat població 
(habitants/km2) 

1999 2009 2020 1999 2009 2020 

Castella i 
Lleó 

61,90*** 28,42 20,80 12,26 12,06* 10,51* 

La Rioja 41,78 35,23 30,23 18,31 21,15 19,45 
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Taula 6. Correlació per parells a la zona del buffer amb el nivell de significació i nombre 

d’observacions 

Passem a descriure les diferències entre les zones del buffer que han tingut almenys un 
incendi o cap i per comunitats autònomes. Amb aquesta comparativa, es pretén fer una 
aproximació a les regressions del subapartat següent. Primer, al 49,25% dels municipis de 
Castella i Lleó s’ha donat almenys un incendi entre l’any 2001 i 2015, mentre que a La Rioja 
només s’ha donat en el 22,4% dels municipis (Nivells de significació: * 90%, ** 95%, *** 99% 

Taula 5). Un test de diferència de mitjanes ens indica que aquest resultat és estadísticament 
significatiu al 99%. Per tant, hi ha més del doble de probabilitat de trobar un municipi amb 
almenys un incendi forestal a la zona de Castella i Lleó que a La Rioja. 

 

 Incendi 
algun 
cop 

La 
Rioja 

Població 
(log) 

Densitat 
població 

Densitat 
ovelles 

Densitat 
cabres 

Densitat 
caps 

La Rioja 

-0,300 1      

0      

250 250      

Població 
(log) 

0,179 0,030 1     

0,005 0,634     

250 250 250     

Densitat 
població 

-0,050 0,066 0,661 1    

0,433 0,298 0    

250 250 250 250    

Densitat 
ovelles 

0,034 0,077 0,053 0,070 1   

0,625 0,262 0,441 0,308   

214 214 214 214 214   

Densitat 
cabres 

-0,006 0,287 0,050 0,019 0,295 1  

0,936 0 0,485 0,793 0  

200 200 200 200 194 200  

Densitat 
caps 

-0,049 0,041 -0,105 -0,003 0,817 0,310 1 

0,471 0,544 0,119 0,965 0 0 

220 220 220 220 214 200 220 
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Tot i aquesta probabilitat, poden haver-hi diferències entre les diverses variables entre 
comunitats autònomes. Per exemple, els municipis de Castella i Lleó que han patit un incendi 
tenen una superfície de 51,6 km2 mentre que els municipis de la part riojana que han patit un 
incendi tenen una extensió de 46,9 km2. Malgrat aquesta diferència, aquestes no són 
estadísticament significatives. Pel que fa a l’altitud, els municipis de Castella i Lleó on hi ha 
hagut un incendi, aquest s’ha declarat a 987,5 m mentre que a La Rioja en els 722,4 m. La 
diferència de mitjanes és estadísticament significativa al 99%. També, els municipis on no s’ha 
declarat cap incendi de Castella i Lleó, tenen una altitud sobre el nivell del mar de 947,7 m, 
mentre que en els municipis de La Rioja sense cap incendi, és de 754,3 m. Aquesta diferència 
de mitjanes és estadísticament significativa al 99%. Pel que fa a les altres variables, no es 
detecta cap diferència entre que es donin els incendis en una o altra comunitat autònoma. Tan 
sols que als municipis de Castella i Lleó on no s’han donat incendis, la densitat de caps és 
inferior a la de La Rioja (16,1 vs. 30,7). D’altra banda, no hi ha cap diferència estadísticament 
significativa en la densitat de caps de bestiar a Castella i Lleó entre els municipis on hi ha 
hagut almenys un incendi i on no n’hi ha hagut mai cap. 

 

Nivells de significació: * 10%, ** 5%, *** 1% 

Taula 7. Mitjanes de variables per municipis amb i sense algun incendi i per comunitat autònoma 

2.2.4. Anàlisi econòmica del incendis al buffer o àrea d’influència 

En aquest subapartat, es pretén analitzar si hi ha diferències en despeses d’extinció i pèrdues 
lligades als incendis forestals. Tal com es descriu a l’apartat 2.1.2  no es proporciona per a la 
majoria dels incendis informació econòmica. Així, per a les variables despeses d’extinció i 
pèrdues lligades a aquests incendis, es disposa de poques observacions. Més concretament, 
per al total de 188 incendis al buffer, només es disposa de dades en despeses d’extinció per 

 Castella i Lleó La Rioja 

 Almenys un 
incendi 

Cap incendi 
Almenys un 

incendi 
Cap incendi 

Proporció de municipis 
amb almenys un incendi 
(%) 

49,25*** 50,18 22,4 77,6 

Superfície (km2) 51,56 28,32 46,93 30,57 

Altitud (m) 987,47*** 947,72*** 722,35 754,29 

Conreus de secà (%) 22,73 44,11 19,23 30,00 

Matollar (%) 19,70 11,77 34,62 22,22 

Arbrat (%) 57,57 44,12 42,31 43,33 

Vinyes (%) 0 0 3,84 4,45 

Població (hab.) 1058,06 653,18 908,6 784,42 

Densitat població 
(hab/km2) 

10,40 10,61 15,87 20,48 

Densitat caps (caps/km2) 25,68 16,06** 28,83 30,65 

Observacions 134 116 
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a 72 incendis, i en pèrdues ocasionades per aquests en 75 incendis. D’altra banda, 
s’actualitzen els valors econòmics segons les dades d’inflació per a Castella i Lleó i La Rioja, 
essent les xifres en euros corresponents a l’any 2021. 

A la Taula 8 es mostren les despeses d’extinció i les pèrdues ocasionades pels incendis 
forestals per a cada comunitat autònoma segons la zona del buffer. Les despeses d’extinció 
a La Rioja són de 917,67 € per hectàrea, mentre que a Castella i Lleó són de 1.292,87 €. Tot 
i que a Castella i Lleó són més elevades, un test de diferència de mitjanes no ens permet 
afirmar que els dos valors són diferents. En canvi, en les pèrdues per hectàrea cremada, sí 
que trobem diferències significatives. És a dir, les pèrdues a l’àrea de La Rioja són de 237,57 
€ per hectàrea, mentre que a Castella i Lleó ho són de 1.274,03 €. La diferència de pèrdues 
ocasionades és de 1.036,56 €, mentre que en despeses d’extinció és de 375,02 €. Així, la 
diferència en despeses d’extinció i pèrdues, seria de 1.411,58 € per hectàrea cremada.  

Superfície àrea 
estudi 

Àrea 
Despeses 

d’extinció / ha 
cremada 

Pèrdues / ha 
cremada 

Buffer 

La Rioja 917,67 € 237,57** € 

Castella i 
Lleó 

1.292,87 € 1.274,03 € 

Nivells de significació: * 10%, ** 5%, *** 1% 

Taula 8. Despeses d’extinció i pèrdues per hectàrea cremada 

Aquesta xifra de 1.411,58 € correspon al diferencial de costos directes ocasionats pels 
incendis forestals a la zona del buffer de Castella i Lleó en comparació de La Rioja.  

2.2.5. Regressions 

A la Taula 9 es mostren els resultats de la regressió descrita a la subsecció Metodologia. 
L’objectiu principal és analitzar si existeixen efectes de la variable La Rioja, així que es van 
afegint variables explicatives per trobar si hi ha algun canvi en el comportament d’aquesta 
variable sobre si hi ha hagut algun incendi forestal. Primer de tot, hem de dir que les variables 
que es fan servir en cadascuna de les especificacions afegeixen valor predictiu, tal com mostra 
el test del rati de versemblança. D’altra banda, la variabilitat explicada per part de les variables 
explicatives és creixent conforme afegim més variables. Així, el R2 McFadden passa d’un valor 
de 0,074 a 0,175. Tot i això, cal destacar el valor d’aquest estadístic quan només s’inclou la 
variable dicotòmica La Rioja, que arriba a explicar el 0,074 de la variabilitat total de la variable 
dependent. Així, estar en una o altra àrea geogràfica, sembla tenir cert poder explicatiu. Un 
altre estadístic del model correspon al valor de l’Akaike (AIC). L’especificació a escollir serà 
aquella que tingui el valor més petit. En el nostre cas, l’especificació amb més variables 
incloses (especificació 5) seria l’especificació a escollir. D’altra banda, s’ha fet un test de 
multicol·linealitat de factor d’inflació de la variància i totes les variables estan per sota de 
quatre, fet que ens permet descartar la presència de multicol·linealitat. 

La variable dicotòmica La Rioja és negativa i significativa per a totes les especificacions. Si 
fem la interpretació d’aquest coeficient a partir de les raons de probabilitat de la regressió 
logística, trobem que als municipis de La Rioja hi ha entre un 67 i un 77% menys de probabilitat 
que s’hagi donat almenys un incendi entre l’any 2001 i 2015 respecte a la zona limítrofa del 
buffer de Castella i Lleó.  
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A continuació expliquem els resultats de les variables explicatives i control. La variable 
Superfície és positiva i significativa; a major superfície del terme municipal, major és la 
probabilitat de patir un incendi entre 2001 i 2015. La variable Altitud no és significativa per a 
cap de les especificacions. La variable categòrica tipus de vegetació no sembla afectar la 
probabilitat de que es doni almenys un incendi en aquell municipi, a grans trets. Tot i això, és 
significativa en la majoria de les especificacions la variable Matollar: quan la vegetació 
predominant és el matollar, hi ha entre 2,4 i 2,6 més probabilitat que s’hagi donat un incendi 
al municipi.  

La Població en un municipi és positiva i significativa al 99% per a les dues especificacions; 
com major és la població d’un municipi, major és la probabilitat que s’hagi donat un incendi. 
Pel que fa a la Densitat de població, aquesta és negativa i significativa. Així, municipis amb 
una densitat de població més elevada, tenen menys probabilitat d’haver patit un incendi. Pel 
que fa a la densitat d’ovelles i cabres, aquesta variable no afecta a tenir un incendi o no.  

Variable 
dependent: 

algun incendi 
entre 2001 i 2015 

Espec. 1 Espec. 2 Espec. 3 Espec. 4 Espec. 5 

 
Coef. 
(Error. 

St.) 

Coef. 
(Error. 

St.) 

Coef. 
(Error. 

St.) 

Coef. 
(Error. 

St.) 

Coef. 
(Error. 

St.) 

La Rioja 
-1,202*** 
(0,263) 

-1,107*** 
(0,298) 

-1,385*** 
(0,337) 

-1,371*** 
(0,340) 

-1,471*** 
(0,385) 

Superfície   
0,015*** 
(0,004) 

0,014*** 
(0,005) 

0,005 
(0,006) 

0,021*** 
(0,006) 

Altitud (log)  
0,406 

(0,543) 
-0,413 
(0,707) 

-0,226 
(0,809) 

0,239 
(0,843) 

Vegetació (conreu 
secà) 

     

   Matollar   
1,182** 
(0,478) 

1,064* 
(0,484) 

0,836 
(0,511) 

   Arbrat   
0,502 

(0,425) 
0,242 

(0,440) 
0,066 

(0,466) 

   Vinyes   
-0,941 
(1,384) 

-0,915 
(1,390) 

-1,161 
(1,432) 

Població (log)    
0,559*** 
(0,192) 

0,631*** 
(0,210) 

Densitat població    
-0,014** 
(0,007) 

-0,016*** 
(0,007) 

Densitat ovelles i 
cabres 

    
0,009 

(0,040) 

Constant 
0,002 

(0,171) 
-3,340 
(3,720) 

1,845 
(4,714) 

-4,565 
(5,722) 

-4,858 
(5,948) 

Observacions 250 250 250 250 250 
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Variable 
dependent: 

algun incendi 
entre 2001 i 2015 

Espec. 1 Espec. 2 Espec. 3 Espec. 4 Espec. 5 

R2 McFadden 0,074 0,122 0,144 0,174 0,175 

Test rati raó de 
versemblança (p-
valor) 

24,28 (0,0) 40,22 (0,0) 47,46 (0,0) 57,12 (0,0) 51,62 (0,0) 

AIC 308,66 296,72 295,49 289,89 262,80 

Taula 9. Regressió logística sobre haver tingut un incendi en un municipi del buffer entre 2001 i 2015 

Tal com es descriu a la subsecció de Metodologia, la variable dependent pot ser una variable 
dicotòmica que pren el valor 1 si hi ha hagut algun incendi per una causa concreta i 0 per 
qualsevol altre motiu. A la Taula 10 es mostren els resultats per a cadascuna de les quatre 
variables dependents a partir de l’especificació 5 de la Taula 9, en ser l’especificació preferida 
per tenir un valor el més baix possible del criteri Akaike (AIC). Pel que fa a l’especificació dels 
incendis originats per un llamp, la variable La Rioja surt com a no significativa; no hi ha efectes 
territorials en els incendis originats per llamps. Pel que fa als incendis de causa intencionada, 
es detecta un efecte negatiu a l’àrea del buffer de La Rioja. Aquest coeficient negatiu i altament 
significatiu, té una interpretació d’una reducció de la probabilitat del 74% que s’hagi declarat 
almenys un incendi entre els anys 2001 i 2015 a l’àrea del buffer de La Rioja, mantenint totes 
les altres variables igual. Quan la causa de l’incendi és desconeguda, tampoc es detecta cap 
efecte significatiu de la variable La Rioja. Pel que fa a l’especificació dels focs amb origen una 
negligència o accident, la variable La Rioja no és significativa. A la Taula 10¡Error! No se 
encuentra el origen de la referencia. es pot veure com els focs per negligència són 
pràcticament inexistents a La Rioja, mentre que el model no hi troba cap efecte significatiu, tot 
i que el coeficient apareix amb un signe negatiu. En el nombre d’observacions, es veu que 
s’han perdut unes cinquanta-cinc observacions en la regressió, fet que pot explicar aquest 
resultat. Aquestes observacions es perden per multicol·linealitat de la variable tipus de 
vegetació.  
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Variable 
dependent 

Llamp Intencionada Negligència Desconeguda 

 
Coef. 

(Error. 
St.) 

Coef, (Error. 
St.) 

Coef. (Error. 
St.) 

Coef. (Error. 
St.) 

La Rioja 
-0,910 
(1,239) 

-1,338*** (0,412) -1,869 (1,188) -0,819 (0,821) 

Superfície  
0,020 

(0,017) 
0,003*** (0,006) 0,001 (0,011) -0,003 (0,013) 

Altitud (log) 
4,088 

(3,596) 
-2,947 (0,898) -0,656 (1,880) -1,205 (1,670) 

Vegetació 
(conreu secà) 

    

   Matollar - 0,975* (0,516) - - 

   Arbrat 
-9,848** 
(4,529) 

0,727 (0,474) -1,044 (0,958) 0,491 (0,948) 

   Vinyes - -1,252 (1,177) -0,941 (1,384) - 

Població (log) 
-0,991 
(0,793) 

0,203 (0,197) 0,442 (0,380) 0,601 (0,511) 

Densitat 
població 

-0,016 
(0,031) 

0,001 (0,005) -0,002 (0,009) -0,032 (0,037) 

Densitat ovelles 
i cabres 

-0,033 
(0,034) 

-0,006 (0,005) 0,005 (0,006) -0,002 (0,011) 

Constant 
-17,452 
(22,423) 

-3,340 (3,721) -8,707 (12,781) 2,696 (11,469) 

Observacions 123 250 195 195 

R2 McFadden 0,193 0,110 0,140 0,059 

Test rati raó de 
versemblança 
(p-valor) 

9,27 
(0,234) 

30,78 (0,0) 11,01 (0,138) 4,65 (0,70) 

AIC 54,68 296,29 83,88 90,239 

Taula 10. Regressió logística sobre haver tingut un incendi en un municipi del buffer entre 2001 i 2015 

per tipus de causa 

Donada la pèrdua d’observacions per la variable Vegetació a la Taula 10, a la Taula 11 es fan 
les mateixes regressions tot ometent la variable Vegetació. A grans trets, es mantenen els 
resultats de les diferents variables explicatives mentre que, a nivell de la variable La Rioja, es 
manté la no significació en les especificacions de focs amb origen un llamp o causa 
desconeguda mentre que per a les causes d’inici del foc intencionat o per negligència, són 
negatives i significatives. Més concretament, pel cas de l’especificació de focs causats de 
forma intencionada, a La Rioja hi ha una disminució del 65% de la probabilitat que es doni 
almenys un foc per causa intencionada, tot mantenint constant les altres variables. D’altra 
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banda, hi ha un 92% menys de probabilitat que es doni almenys un incendi a La Rioja per una 
negligència que a la zona del buffer de Castella i Lleó.  

 Llamp Intencionada Negligència Desconeguda 

Coef, 
(Error. 

St.) 

Coef, (Error. 
St.) 

Coef, 
(Error. St.) 

Coef, (Error. 
St.) 

La Rioja -0,176 
(1,239) 

-1,047*** 
(0,375) 

-2,534** 
(1,220) 

-0,867 (0,816) 

Superfície 0,014 
(0,013) 

0,004*** 
(0,006) 

-0,004 
(0,010) 

-0,004 (0,012) 

Altitud (log) 0,726 
(1,987) 

-1,915 
(0,700) 

-0,415 
(1,421) 

-0,484 (1,383) 

Població (log) -0,991 
(0,792) 

0,214 (0,191) 0,460 
(0,361) 

0,659 (0,519) 

Densitat 
població 

-0,006 
(0,022) 

-0,002 
(0,005) 

-0,001 
(0,008) 

-0,039 (0,044) 

Densitat ovelles i 
cabres 

-0,019 
(0,034) 

-0,005 
(0,005) 

0,0022 
(0,006) 

-0,005 (0,012) 

Constant -8,352 
(14,418) 

11,072 
(4,996) 

-1,979 
(9,891) 

-2,186 (9,791) 

Observacions 250 250 250 250 

R2 McFadden 0,060 0,090 0,134 0,059 

Test rati raó de 
verosimilitud (p-
valor) 

3,38 
(0,760) 

25,24 (0,0) 11,22 
(0,134) 

4,97 (0,545) 

AIC 67,23 268,81 86,76 93,02 

Taula 11. Regressió logística sobre haver tingut un incendi en un municipi del buffer entre 2001 i 2015 

per tipus de causa i sense les variables explicatives vegetació 

2.2.6. Aproximació a l’anàlisi cost-benefici de la mesura 

Per a l’elaboració de l’anàlisi cost-benefici, s’ha de fer una determinació dels possibles costos 
i beneficis, així com la seva valoració monetària. Mentre que en una anàlisi econòmica-
financera només tindrem en compte els fluxos de caixa, en una anàlisi cost-benefici també 
hem de tenir en compte els costos i beneficis socials (Taula 12).  

Per tal d’estimar el valor social de la política haurem d’escollir l’horitzó temporal i la taxa de 
descompte social per actualitzar els diferents fluxos. Pel que fa a l’horitzó temporal, escollirem 
el període temporal de 2001 a 2015. Donat que les estassades es practicaven amb anterioritat 
a 2001, podem considerar que en el nostre període temporal es dona un estat estacionari 
entre costos i beneficis. Es a dir, tant a principi com a final del nostre període, els costos i 
beneficis són constants. 

La valoració dels costos i beneficis es durà a terme a través dels preus de mercat. Tot i això, 
en molts casos no és possible una valoració directa d’aquests, pel que s’haurà de buscar el 
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millor criteri en absència d’aquest. Per als preus de mercat, no es poden fer servir preus 
públics regulats o subvencionats, així com preus que incloguin requeriments fiscals, com és 
el cas de l’IVA o altres tributs indirectes. En el cas d’impostos indirectes, no s’inclouran quan 
siguin una transferència però sí quan es tracti d’una predisposició a pagar. 

Beneficis Costos 

Reducció de les despeses 
d’extinció d’incendis forestals 

Cost de les 
estassades 

Reducció de les pèrdues 
econòmiques d’incendis forestals 

Reducció de les externalitats 
negatives dels incendis forestals 

Externalitats positives de les 
estassades en d’altres sectors 

Taula 12. Beneficis i costos de les estassades 

Per tal de quantificar el cost de les estassades en el buffer sabem que s’han estassat 18.918 
ha durant aquest període a tota La Rioja (Lasanta et al., 2022). A partir del IV Inventari Forestal 
de La Rioja i, suposant que la proporció estassada és la mateixa en el buffer que a La Rioja, 
obtenim que s’ha actuat sobre 12.789 ha en el buffer entre 2001 i 2015. Si suposem un cost 
mig de 434,27 € per hectàrea a 2021 (dada d’ús intern per part del govern de la Rioja), les 
despeses en estassades s’enfilen a 5.553.879 €. 

Per tal de quantificar la reducció en despeses d’extinció i pèrdues lligades a incendis forestals, 
necessitem saber quina quantitat s’hagués cremat a la zona del buffer de La Rioja si no 
s’haguessin portat a terme les estassades entre 2001 i 2015. Si agafem el model amb un 
menor Akaike de la Taula 9, que representa el millor model dels trobats, i fem una predicció 
amb aquesta regressió logística, obtenim que si no s’hagués portat a terme la política 
d’estassades a La Rioja, s’haurien cremat 641,62 ha més a la zona riojana del buffer. Això 
implica que s’han estalviat 240.620 € en extinció d’incendis i 665.077 € en pèrdues 
econòmiques.  

En aquest capítol hem pogut avaluar i quantificar la reducció de les despeses d’extinció i les 
pèrdues econòmiques dels incendis forestals per la part dels beneficis. Faltaria poder estimar 
d’altres beneficis lligats a les estassades, com les menors externalitats negatives derivades 
de la reducció en el risc dels incendis forestals (emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, 
biodiversitat...) així com externalitats positives que les estassades poden estar originant, com 
és el cas de la creació de llocs de treball i de diversificació de l’economia local. La valoració 
econòmica d’aquests conceptes ens permetria poder fer una avaluació completa de les 
estassades.  

 

2.3. Discussió 

Un dels resultats a destacar d’aquest capítol és que les estassades estarien reduint entre un 
67 i un 77% la probabilitat que es doni almenys un incendi forestal en un municipi de La Rioja 
entre els anys 2001 i 2015 en comparació amb un municipi de Castella i Lleó. Lasanta et al. 
(2022) aporten que a La Rioja es van cremar entre 1968 i 1986 una mitjana de 1.060 ha per 
any, mentre que del 1987 al 2020 va ser de 221,7 ha/any. Es tracta d’una reducció del 79% 
entre abans i després de l’entrada en vigor de la política d’estassades a La Rioja. Si fem 
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coincidir aquesta estadística amb el nostre període temporal d’anàlisi, de 2001 a 2015, trobem 
que la superfície forestal cremada a La Rioja ha estat de 146,63 ha per any. Aquesta reducció 
seria, doncs, del 86,2%.  

Un segon resultat a destacar és la reducció del nombre d’incendis lligats a causes 
intencionades, així com també per negligències o accidents a la zona del buffer de La Rioja. 
Amb les dades disponibles, no es pot ni atribuir directament aquesta diferència a la política 
d’estassades a La Rioja, ni tampoc es pot descartar que aquest sigui el motiu principal 
d’aquesta reducció. Cal recordar que les estassades pretenen reduir les cremes de biomassa, 
que poden ser l’origen de molts incendis originats per accident o negligència, o fins i tot de 
causa intencionada. Per tant, tot i que no es pot atribuir de forma automàtica aquesta reducció 
d’incendis, sí que hi ha prou motius per pensar que aquesta reducció és deguda a les 
estassades. 

Un tercer resultat lligat als incendis forestals a destacar, seria l’obtenció dels costos directes 
evitats per hectàrea cremada. A La Rioja, aquesta xifra és de 1.411,58 € tot tenint en compte 
les despeses d’extinció i pèrdues lligades als incendis. Bona part d’aquest diferencial és degut 
a les pèrdues evitades (1.036,56 €) més que no pas a despeses d’extinció (375,02 €).,  

Aquesta xifra no és la totalitat dels costos evitats per hectàrea per la política d’estassades en 
incendis forestals, ja que s’hauria d’incloure la valorització econòmica de les externalitats 
negatives lligades als incendis forestals, per tal de poder fer una valoració d’ambdues. 

Així, estem davant d’un indicador creïble que ens quantifica els costos evitats en incendis 
forestals gràcies a les estassades. S’han reproduït les condicions més properes a un quasi-
experiment per donar legitimitat a l’indicador essent aquest imparcial i no esbiaixat. És 
rellevant perquè podrà ser utilitzat en anàlisis cost-benefici de les estassades, i és factible 
perquè ha pogut ser obtingut en temps, esforç adequat i disponibilitat de dades. 

Un quart i últim resultat, lligat a la fixació de població al territori, és que no es detecta una 
pèrdua de població en zones on s’han dut a terme estassades. Tot i que l’evidència no és 
concloent, sí que sembla indicar que en zones on s’han dut a terme estassades la caiguda de 
la població ha estat menor o, fins i tot, s’han donat guanys de població.  

D’altra banda, les estassades també generen efectes positius no només en la reducció 
d’incendis forestals, sinó també en la producció d’aigua blava. Al capítol quart es realitza una 
avaluació de les estassades sobre la major disposició d’aigua.  

Una de les característiques d’aquesta avaluació és la replicabilitat. Per una banda, al tractar-
se de dades públiques, aquesta avaluació pot ser replicada tant per confirmar els resultats 
com per estendre-la. I d’altra banda, es pot replicar la política d’estassades i aclarides a 
d’altres indrets i avaluar-ne els efectes. 
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3. Avaluació de les mesures preventives per a la reducció 
de la propagació d’incendis 

 

En aquest capítol són avaluades les mesures d'intervenció en el territori adreçades a reduir la 
propagació d’incendis forestals. Les mesures d'intervenció inclouen des de la plantació d’una 
barrera natural en forma de vinyes conreades, tallafocs artificials o d’altres intervencions que 
pretenen reduir la càrrega de combustible del bosc com la pastura o l’estassada dels matollars, 
o la reducció d’arbres per hectàrea per a esmentar alguns exemples. En aquest sentit, les 
mesures analitzades d'intervenció en el territori són més genèriques i comprenen diverses de 
les mesures d'intervenció del sòl proposades pel projecte LIFE MIDMACC. Per aquesta part 
de l'estudi, les diferents dimensions de l'avaluació socioeconòmica donen lloc als quatre 
índexs següents: 

 Eficiència: 
Índexs: Nivell òptim de l'extensió de les mesures d'intervenció implementades 
aleatòriament o estratègicament. 

 Efectivitat: 
Índexs: La grandària de la superfície forestal que és salvada de cremar-se com a 
resultat de les mesures d'intervenció. La quantitat de CO2 evitada com a conseqüència 
de les mesures d'intervenció. 

 Anàlisi cost-benefici: 
Índex: Càlculs de cost-benefici. 

 Replicabilitat: 
Índex: un programa d'ordinador basat en la simulació Monte Carlo. 

Per als càlculs d'aquests índexs, definim la superfície de massa forestal que és salvada de 
l’incendi com una funció de la taxa d'extensió i de la taxa d'eficiència de les intervencions. La 
dimensió de la taxa d'extensió mesura la proporció de l’àrea del bosc que s'ha intervingut i la 
dimensió de la taxa d'eficiència valora la probabilitat que la zona intervinguda actuï com una 
barrera dels incendis forestals. La dimensió taxa d’eficiència és relativament baixa si es 
repeteixen les estassades de sotabosc només cada 15 anys en lloc de cada 5 anys i és 
relativament alta si la plantacions de vinyes actuen com a barrera d’incendis. Calculem la 
proporció de sòl que s'ha salvat de ser cremat utilitzant una simulació Monte Carlo explicada 
a continuació. 

3.1. Simulació Monte Carlo 

Els resultats de la simulació Monte Carlo són adimensionals i, com a tals, són aplicables a 
qualsevol bosc. Per a facilitar la interpretació dels resultats utilitzem el programa EXCEL, ja 
que s'executa sota molts sistemes operatius. El programa Excel amb el nom del fitxer 
”ForestIntervent.xsxl” podria estar situat en un repositori públic de manera que pugui ser 
àmpliament utilitzat. Per ajustar el programa EXCEL a les necessitats dels usuaris, el 
programa permet introduir dades específiques del bosc. Els camps d'entrada per a aquestes 
dades estan marcats en groc -vegeu un exemple a la Figura 11-. En canvi, els números en 
vermell indiquen les dades generades pel programa. 
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Figura 11. Captura de pantalla de la pestanya “Anàlisi cost-benefici” del programa EXCEL on els 

camps de dades que l’usuari ha d’introduir estan marcats amb groc. 

Dades exògenes subministrades per l’usuari 

 Superfície del bosc (ha): LSize 

 Àrea total cremada per any (ha): BurntHa 

 Número d’incendis forestals per any: NumFire 

 Mitjana del dany monetari per una ha cremada: DamageHa 

 Taxa d’eficiència (%) d’una mesura d’intervenció específica de la sèrie {0, 10, 20, …, 
100}: 

 Efficiency 

 Cost mínim de la intervenció escollida per ha i any: minC 

 Cost màxim de la intervenció escollida per ha i any: maxC 

 Biomassa (m3/ha): Biomass 

 Densitat de la biomassa (kg/m3): Density 

 Quantitat de carboni de la biomassa (%): ShareCarbon 

Els noms en verd indiquen els paràmetres que s’utilitzen en aquesta part de l’informe.  

En aquest apartat es discuteixen les tres primeres variables i les set restants es discuteixen a 
l’apartat 3.3. La dada introduïda per l’usuari LSize fa referència a la superfície mitjana total del 
bosc en un període de temps determinat. A més, considerem que el bosc no està dividit per 
barreres naturals significatives que impedeixin la propagació de l’incendi forestal. En cas que 
existeixin, s’hauria de considerar cada divisió del bosc individualment i utilitzar el programa 
amb les dades específiques per les diferents divisions del bosc. La variable BurntHa fa 
referència al nombre mitjà d’hectàrees cremades per any durant el període de temps 
determinat. L’última variable, NumFire, fa referència al nombre mitjà d'incendis forestals 

VALUES
Size of the forest land (ha) 10000

Total area burnt per year (ha) 180
Burnt ha per fire 12
Numer of wildfires per year 15

Average monetary damage of a burnt ha (€) 5000

Efficiency rate  - pulldown menu 60

Minimum costs per ha 50
for the chosen intervention measure

Maximum costs per ha 80
for the chosen intervention measure

Optimal extension o the intervention (% of forest) 3,2            

Biomass (m3/ha) 347

Density of the biomass (kg/m3) 1200

Share of carbon of the biomass (%) 0,5

Carbon content of the biomass (kg/m3) 600           

Carbon fire emissions without intervention (t) 37.476     
CO2 fire emissions without intervention (t) 137.412   

Saving rate of the carbon emissions by the 56%
optimal extension of the intervention (%)

Carbon emissions avoided by the optimal 20.892     
extension of the intervention  (t)

CO2 emissions avoided by the optimal 76.605     
extension of the intervention  (t)

TOOL FOR THE  COST-BENEFIT ANALYSIS OF WILDFIRE PREVENTION 

 -

 10.000,0

 20.000,0

 30.000,0

 40.000,0

 50.000,0

 60.000,0

1 2 3 4 5

B
EN

EF
IT
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C

O
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S 
(€

)

EXTENSION RATE (%)
1 2 3 4 5

Benefit 14.400,0 24.600,0 32.400,0 37.200,0 41.400,0

Cost 10.120 20.480 31.080 41.920 53.000

COST BENEFIT ANALYSIS

Benefit Cost
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ocorreguts durant el període de temps determinat. Utilitzant aquestes variables podem 
calcular la probabilitat que un incendi forestal comenci a qualsevol hectàrea del bosc. Per 
exemple, si l'usuari ha introduït les següents dades: 

LSize = 10.000ha, BurntHA = 180ha, NumFire = 15 

Tindríem que la mida mitjana d’un incendi forestal = BurntHa/NumFire = 180/15 = 12ha i que 
la probabilitat que un incendi forestal comenci en qualsevol de les 10.000 ha és NumFire/LSize 
= 15/10.000 = 0,0015. 

En altres paraules, en una hectàrea qualsevol hi ha una probabilitat de 0,0015 que comenci 
un incendi forestal i aquest cremaria de mitjana 12 ha (en el programa d’EXCEL els números 
marcats amb vermell indiquen els resultats dels càlculs en contrast amb els paràmetres o les 
dades introduïdes). En el nostre marc conceptual no tenim en compte la direcció que pren 
l’incendi forestal a mesura que va avançant. Tampoc tenim en compte que pot ser que un 
incendi forestal comenci a prop del llindar del bosc i com a resultat dels vents dominants 
progressi cap a l’extrem del bosc. La seva propagació pot ser limitada perquè l’extrem del 
bosc forma una barrera natural a causa de la presència d’un llac o de terra agrícola treballada 
En aquest model, el bosc està considerat com una àrea sense fronteres on tots els extrems 
estan connectats entre ells. Òbviament aquesta consideració és una generalització, però 
considerem que l’error introduït és negligible i que només afecta de manera no significativa 
als resultats. 

Les dades de BurntHa i NumFire són específiques per a cada bosc, no només per les 
condicions naturals (per exemple la càrrega de combustible, la intensitat de les onades de 
calor, les precipitacions, etc.) i les activitats humanes, sinó també per la capacitat d’apagar 
l’incendi (accessibilitat al territori per part dels bombers, equipament dels bombers, etc.). 

Per la simulació Monte Carlo tenim en compte la taxa d’eficiència (%) 0, 10, 20, ..., 100 i la 
taxa d’extensió (%) 0, 1, 2, 3, ..., 50. La simulació calculada amb el programa Mathematica® 
permet obtenir la Taula 13.  
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Taula 13. Potencial mitjà de preservació (percentatge) del nombre d'ha cremades com a funció de les 

taxes d’extensió i eficiència 

EXTENSIÓ 
EFICIÈNCIA 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

1% 0 4 9 13 17 21 24 28 32 33 35 

2% 0 9 18 25 31 35 42 47 51 54 57 

3% 0 13 25 35 42 48 54 59 63 67 68 

4% 0 17 30 42 50 57 62 67 70 73 76 

5% 0 21 37 49 56 63 69 73 77 79 82 

6% 0 25 42 55 61 69 73 77 80 81 84 

7% 0 28 46 59 67 73 76 80 82 86 86 

8% 0 31 50 63 70 76 80 83 84 87 88 

9% 0 34 54 65 73 78 82 85 87 88 89 

10% 0 36 58 69 76 80 84 86 88 90 91 

11% 0 40 59 71 78 83 85 87 89 90 91 

12% 0 42 63 73 80 84 87 89 90 91 92 

13% 0 44 65 75 81 86 88 90 91 92 93 

14% 0 46 67 77 83 86 88 91 92 93 94 

15% 0 49 69 79 84 87 90 91 92 94 94 

16% 0 50 71 79 85 88 91 91 93 93 94 

17% 0 52 72 80 86 89 91 92 93 94 95 

18% 0 54 73 82 87 89 91 93 94 94 95 

19% 0 56 75 83 87 90 92 93 94 95 95 

20% 0 57 76 84 88 90 92 93 94 95 95 

21% 0 58 77 84 88 91 93 94 95 95 96 

22% 0 60 78 85 89 91 93 94 95 96 96 

23% 0 61 79 86 90 92 93 94 95 96 96 

24% 0 63 80 86 90 92 94 95 95 96 96 

25% 0 63 80 87 91 92 94 95 95 96 97 

26% 0 65 81 88 91 93 94 95 95 96 97 

27% 0 65 82 88 91 93 94 95 96 96 97 

28% 0 67 83 89 92 93 95 95 96 97 97 

29% 0 68 83 89 92 94 95 95 96 97 97 

30% 0 69 84 89 92 94 95 96 96 97 97 

31% 0 69 84 90 92 94 95 96 96 97 97 

32% 0 71 85 90 93 94 95 96 97 97 97 

33% 0 71 85 90 93 94 96 96 97 97 97 

34% 0 72 86 91 93 95 95 96 97 97 98 

35% 0 73 86 91 93 95 96 96 97 97 98 

36% 0 73 87 91 94 95 96 97 97 97 98 

37% 0 74 87 92 94 95 96 97 97 98 98 

38% 0 75 87 92 94 95 96 97 97 98 98 

39% 0 75 88 92 94 95 96 97 97 98 98 

40% 0 76 88 92 94 95 96 97 97 98 98 

41% 0 76 88 92 94 96 96 97 97 98 98 

42% 0 77 89 93 95 96 96 97 97 98 98 

43% 0 77 89 93 95 96 97 97 98 98 98 

44% 0 78 89 93 95 96 97 97 98 98 98 

45% 0 78 89 93 95 96 97 97 98 98 98 

46% 0 79 90 93 95 96 97 97 98 98 98 

47% 0 79 90 93 95 96 97 97 98 98 98 

48% 0 80 90 94 95 96 97 97 98 98 98 

49% 0 80 90 94 95 96 97 98 98 98 98 

50% 0 81 91 94 96 97 97 98 98 98 99 
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Per exemple, la taula indica que per a una mesura d'intervenció amb una taxa d’extensió del 
3% i una taxa d'eficiència del 10%, es pot salvar el 13% de la superfície cremada aplicant 
aquesta intervenció. Per fer aquest càlcul, simulem l’inici d'un incendi forestal i calculem el 
nombre mitjà d'hectàrees susceptibles de ser cremades. Realitzem aquest càlcul de manera 
repetida utilitzant totes i cada una de les hectàrees del bosc com a punt de partida de l’incendi 
forestal. L’inici de l’incendi forestal està modelat per WildfireArray i el nombre mitjà d'hectàrees 
susceptibles a ser cremades per l'InterventionArray i el BurntHaArray. En els dos apartats 
següents es presenta els càlculs subjacents realitzats pel programa Mathematica®. El codi del 
programa està disponible a l'Annex 1 d'aquest informe. 

 

3.2.  WildfireArray 

Basant-se en les dades introduïdes per l'usuari, el programa determina la probabilitat que 
s’iniciï un incendi forestal per a una hectàrea determinada. En aquesta simulació, suposem 
que la probabilitat que comenci un incendi forestal es distribueix uniformement per tota la 
superfície forestal. El WildfireArray té una longitud de 100 i a una hectàrea se li assigna 
aleatòriament la probabilitat calculada d'ignició d’un incendi forestal 1 i a tota la resta 
d’hectàrees se’ls assigna el complement de la probabilitat d'ignició, que és el número 0. Els 
primers 9 elements del WildfireArray de longitud 100 poden tenir com a exemple la forma 
següent: 

 

En el cas de l’exemple anterior, trobem que la tercera hectàrea és on s’ha iniciat l’incendi i a 
totes les altres no. El programa repeteix aquest procés 1.000 vegades, de manera que al final 
tenim 1.000 WildfireArrays de longitud 100.  

3.2.1. InterventionArray/PossibleBurntHaArray  

Considerem l'àrea cremada com una matriu amb una longitud de 100, per a poder interpretar 
els nostres resultats com un percentatge. Anomenem aquesta matriu InterventionArray. Per 
convenció, però sense perdre generalitat, assumim que l’incendi forestal comença, si 
comença, sempre al primer element (ha) de la InterventionArray. Fent servir la taxa d'extensió, 
assignem aleatòriament mesures d'intervenció als elements de la matriu amb una taxa 
d'eficiència concreta. D'aquesta manera, suposem que la probabilitat de realitzar intervencions 
es distribueix uniformement a la superfície forestal. Dit d’una altra manera, les intervencions 
no es col·loquen estratègicament. Més endavant, fem més extens el model i considerem la 
realització estratègica d'intervencions dins del bosc. 

Per exemple, si la taxa d’extensió és 3% i la taxa d’eficiència és 100% cada hectàrea del bosc 
pot tenir assignada una intervenció amb una probabilitat del 0,03. Tenint una taxa d’eficiència 
del 100% hi ha la probabilitat del 0,97 de tenir el número 0, indicant que no té lloc cap 
intervenció en aquella hectàrea. Després d’aquesta assignació aleatòria amb la probabilitat 
del 0,03, els primers 9 elements de l’InterventionArray de mida 100 podrien tenir la següent 
forma: 

 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 
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El nombre d'hectàrees susceptibles a ser cremades per a l'hectàrea considerada és 1 – tenint 
en compte que l’incendi forestal sempre comença al primer element de la InterventionArray i 
que la taxa d'eficiència de la intervenció és del 100%. El terme nombre d'hectàrees 
susceptibles a ser cremades indica l'extensió de l’incendi forestal si l’incendi comença en la 
primera hectàrea del InterventionArray. Per a la simulació Monte Carlo es generen 1.000 
matrius d'intervenció amb la taxa d'extensió del 3% i la taxa d'eficiència del 100%.  

Si la taxa d'eficiència fos del 10%, calcularíem el nombre d'ha susceptible a ser cremat com 
el nombre esperat d'hectàrees susceptibles a ser cremades. Per a l’exemple actual, el nombre 
esperat d'hectàrees susceptibles a ser cremades de la InterventionsArray ve donat per: 
(cardinalitat del primer interval de zeros)0.9*0 + (cardinalitat del segon interval de zeros)0.9*1 + 
(cardinalitat del tercer interval de zeros)0.9*2 i així successivament. Prenent la mitjana del 
nombre d'hectàrees susceptibles a ser cremades s'obté el nombre mitjà d'hectàrees 
susceptibles a ser cremades per tots els 1.000 InterventionArrays utilitzant una taxa d'extensió 
del 3% i una taxa d'eficiència del 10%. En conseqüència, calculem la mitjana del nombre 
d'hectàrees susceptibles a ser cremades per a cadascuna de les combinacions restants de 
taxes d'extensió i d’eficiència. La mitjana del nombre d'hectàrees susceptibles a ser cremades 
per a cadascun de les 1.000 InterventionArrays produeix el SusceptibleBurntHaArray de 
longitud 1.000. Per exemple, per a la combinació de la taxa d'extensió del 3% i la taxa 
d'eficiència del 100%, els primers 9 elements del SusceptibleBurntHaArray poden prendre la 
següent forma: 

 

El SusceptibleBurntHaArray mostra que el nombre mitjà d'hectàrees susceptible a ser 
cremades és de 13,12 si la primera hectàrea s'incendia i de 31,23 si la segona hectàrea és el 
punt de partida de l’incendi forestal. No obstant això, els elements del 
SusceptibleBurntHaArray, per exemple, 13,12, no s'han d'interpretar com a hectàrees sinó 
com el percentatge del valor BurntHa que ha especificat l'usuari. 

3.2.2. BurntHaArray 

Per al càlcul real de les hectàrees cremades multipliquem cada element del WildFireArray 
amb l'element corresponent del SusceptibleBurnHaArray. En altres paraules, per a cada 
hectàrea determinem si l'hectàrea en la posició “x” de l’incendi forestal és o no un punt d’inici 
de l’incendi. En el cas que ho sigui, el nombre d'hectàrees susceptibles a ser cremades es 
converteix en el nombre d'hectàrees cremades. Si no és el punt de partida d'un incendi forestal 
el nombre d'hectàrees cremades és igual a 0. Per als exemples de WildFireArray i 
SusceptibleBurntHaArray presentats anteriorment, el BurntHaArray esdevé: 

 

El valor 9,22 indica el percentatge del BurntHa especificat i introduït per l'usuari que es 
produirà tenint en compte les taxes d'extensió i d’eficiència establertes. En conseqüència, 

0 Intervention 0 0 0 0 Intervention 0 0 

13,12 31,23 9,22 41,87 58,30 43,82 27,32 12,98 23,82 

0 0 9,22 0 0 0 0 0 0 
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multipliquem els WildFireArrays i SusceptibleBurntHaArrays per a totes les combinacions de 
les taxes d'extensió i d’eficiència. Els resultats es resumeixen a la Taula 13 com un valor relatiu 
en percentatge. La Taula 13 permet calcular el nombre absolut d'hectàrees que se salven del 
BurntHA especificat per l'usuari com una funció de les taxes d'extensió i d’eficiència. Per tant, 
si l'usuari ha especificat que BurntHa és igual a 180 la reducció en l'àrea cremada és 180 x 
0,0922 = 16,60. 

3.3. Anàlisi cost benefici de les intervencions forestals 

El programa Excel requereix que l'usuari introdueixi tres dades econòmiques diferents per 
poder comparar els costos i beneficis de les mesures d'intervenció específiques triades per 
l'usuari del programa. 

Dades exògenes subministrades per l’usuari 

 Dany monetari mitjà d'una hectàrea cremada incloent els costos de l'extinció 
d'incendis1 i també danys als serveis ecosistèmics forestals : DamageHa 

 Taxa d’eficiència d’una mesura d’intervenció2 específica del conjunt {0, 10, 20, …, 
100}: 

 Efficiency  

 Cost mínim de la intervenció escollida per ha i any: minC 

 Cost màxim de la intervenció escollida per ha i any: maxC 

 Biomassa (m3/ha): Biomass 

 Densitat de la biomassa (kg/ m3): Density 

 Proporció de carboni de la biomassa (%): ShareCarbon 

Les dades sobre els costos d'intervenció es pregunten a l'usuari, ja que considerem que els 
costos de la intervenció són mínims si la taxa d'extensió de la intervenció és petita. Els gestors 
dels boscos poden triar les zones on els costos són més petits (hectàrees altament 
accessibles, característiques naturals del terreny favorables com per exemple un terreny pla 
o sòl bo, etc.). No obstant això, a mesura que la taxa d'extensió augmenta, les zones són 
menys accessibles i les característiques naturals són menys favorables, de manera que 
augmenten els costos d'intervenció. D’aquesta manera, assumim que les mesures preventives 
es duen a terme primer a les zones on els costos són més baixos i, que a mesura que 
s'amplien les intervencions preventives, els costos augmenten. 

A partir de les dades entrades per l'usuari i de la informació proporcionada per la Taula 13, la 
Figura 12 il·lustra el dany monetari mitjà de la zona cremada en funció de la taxa d'extensió de 
la intervenció - línia verda. La línia taronja de la Figura 12 presenta els costos de la intervenció 
en funció de la taxa d'extensió. Així, la intersecció d'aquestes dues corbes presenta la taxa 
d'extensió òptima tenint en compte les dades escollides per l'usuari.3 El programa Excel 
proporciona el valor numèric de la taxa d'extensió òptima. Ve donat per 3,2% de la superfície 

                                                
1La informació sobre el valor mitjà i el valor de la mediana dels danys dels incendis forestals es pot trobar a https://civio.es/espana-

en-llamas/metodologia/. 

2 El programa requereix que l’usurari conegui la taxa d’eficiència, bé a través de dades experimentals o a través de resultats de 

simulacions computacionals. 
3 Aquesta taxa és òptima en el sentit que una nova ampliació de les mesures d'intervenció no comporta cap benefici net addicional. 
No maximitza els beneficis nets equiparant els beneficis marginals i els costos marginals. 
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del bosc . L'eix "Eficiència" es pot ampliar fins al 50%. Tanmateix, per a la presentació gràfica 
del cas en qüestió només hem inclòs la taxa d'extensió fins al 4%. 

 

Figura 12. Dany monetari mitjà de l’àrea cremada i costos d’intervenció mesurats com una funció de 

la taxa d’extensió. Dany monetari per ha = 5.000, cost mínim = 50, cost màxim = 80, taxa d’eficiència 

= 0,6, número d’incendis forestals = 15  

El programa d’Excel també determina les emissions de carboni (CO2) que s’han evitat com a 
resultat de l’extensió òptima de la mesura d'intervenció (vegeu Figura 11). Per a poder-ho 
determinar, l'usuari ha d'especificar la informació següent: biomassa (m3/ha) (Biomass), 
densitat de la biomassa (kg/m3) (Density) i la proporció de carboni de la biomassa aèria i 
subterrània (%) (ShareCarbon). Amb la multiplicació de les dues últimes variables obtenim el 
contingut de carboni de la biomassa (kg/m3). Amb la multiplicació d'aquest valor obtingut per 
Biomass i per BurntHa obtenim l'emissió total de carboni per any causada pel foc forestal. El 
programa calcula aquestes emissions en termes de tones de carboni i en termes de tones de 
CO2. Com s'ha explicat anteriorment, l'extensió òptima de la intervenció permet reduir l'àrea 
BurntHa segons el percentatge especificat a la Taula 13. Per tant, l'extensió òptima de la 
mesura d'intervenció també permet reduir l'emissió total de carboni per any dels incendis 
forestals segons el percentatge especificat a la Taula 13. El programa indica les emissions 
evitades en termes de tones de carboni i en termes de tones de CO2.  

3.3.1. Anàlisi de sensibilitat 

En el cas que l'usuari vulgui explorar la taxa d'extensió òptima per a mesures d'intervenció 
amb diferents taxes d'eficiència, l'usuari pot canviar el valor de l'eficiència en el programa 
Excel. De la mateixa manera, l'usuari pot modificar el nombre mitjà d'incendis, la mida mitjana 
de la zona cremada, els danys monetaris per hectàrea o els costos mínims o màxims de la 
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mesura d'intervenció. Les dades modificades es veuen reflectides a la nova figura del 
programa Excel. Es presenten com a exemple els resultats d'un canvi dut a terme per l’usuari 
especificat a la Figura 12. Les noves dades modificades per l’usuari s'especifiquen a la llegenda 
de la Figura 13 i una comparació amb la llegenda de la Figura 12 mostra que el nombre 
d'incendis forestals es va reduir de 15 a 12. Com a resultat, la taxa d'extensió òptima augmenta 
de 3,2 a 4,8. A primera vista aquest resultat no és intuïtiu, però cal recordar que reduint el 
nombre d'incendis forestals en un 20% la mida de cada foc augmenta un 25% si no es modifica 
el nombre total d'hectàrees cremades.4 En aquesta situació, la reducció dels incendis forestals 
comporta incendis més prolongats que requereixen majors taxes d'extensió. Tanmateix, si el 
nombre d'incendis forestals es redueix de 15 a 12 i la superfície total cremada es redueix en 
un 20% de 180 a 144, la taxa d'extensió òptima torna a ser de 3,2. Aquest exemple explica 
que canviar el nombre d'incendis forestals només canvia la probabilitat d'ignició d'un incendi 
forestal, però sense canvis a l'àrea total cremada, s’augmenta la probabilitat de propagació de 
l'incendi forestal. Per tant, els canvis en aquests dos paràmetres s’han de considerar 
simultàniament. 

 

Figura 13. Dany monetari mitjà de l’àrea cremada i costos d’intervenció mesurats com una funció de 

la taxa d’extensió. Dany monetari per ha = 5.000, cost mínim = 50, cost màxim = 80, taxa d’eficiència 

= 0,6, número d’incendis forestals =12 

Els canvis en les dades introduïdes per l'usuari es poden realitzar utilitzant el programa Excel 
i no és necessari executar el programa Mathematica® una altra vegada perquè els resultats 
obtinguts d'aquest programa són adimensionals i en termes relatius. A més, canvis en la 
probabilitat d'incendis forestals condueixen a canvis proporcionals del nombre relatiu de 

                                                
4 Aquesta variació és el resultat del càlcul de la mida mitjana d’un incendi forestal = BurntHa/NumFire = 180/12 = 15ha. 
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BurntHaArray. Per tant, els resultats del programa Excel es poden actualitzar directament 
utilitzant els resultats existents del programa Mathematica®. 

L'usuari també pot canviar la taxa d'eficiència de la mesura d'intervenció per exemple del 60% 
al 100%. Si mirem els números de la Taula 13 veurem que una taxa d'extensió de l'1% permet 
salvar el 35% del total de la zona cremada. Aquest número ha d'interpretar-se amb cura, ja 
que les taxes d'extensió i d’eficiència no són en realitat completament independents. 
L'enfocament utilitzat fins ara assumeix que les mesures d'implementació es col·loquen 
aleatòriament sobre una franja hipotètica de bosc (unidimensional), però no sobre un espai 
bidimensional. L’incendi forestal pot arribar a la barrera però si la taxa d'extensió és baixa, pot 
trobar una manera de superar aquesta barrera. Per tant, amb una extensió baixa i una elevada 
taxa d'eficiència, és probable que no es pugui bloquejar completament el foc. Per tant, és 
probable que combinacions extremes de taxes d'extensió i d’eficiència sobreestimin la 
capacitat de la mesura d'intervenció de salvar zones de ser cremades. Per abordar aquest 
problema, analitzem en el següent apartat la implementació estratègica de les mesures 
d'intervenció als boscos per reduir la propagació dels incendis forestals. 

3.3.2. Implementació estratègica de les mesures d’intervenció 

Per a l'anàlisi de la col·locació estratègica de mesures d'intervenció, considerem el cas en el 
qual les barreres tenen una taxa d'eficiència del 100%, és a dir, que impedeixen completament 
la propagació dels incendis forestals. Aquestes mesures inclouen franges de terra que, per 
exemple, es conreen amb vinyes o que no tenen cap càrrega de combustible. L'objectiu 
d'aquesta part de l'estudi és calcular el nombre d'hectàrees que se salven de ser cremades 
en funció del nombre de barreres implementades. La determinació del nombre òptim de 
barreres per salvar un determinat percentatge del bosc de ser cremat depèn de tres 
paràmetres: la direcció esperada del vent, la forma del límit de la massa forestal, i la diferència 
d’angle entre la direcció esperada del vent i la direcció de l'eix longitudinal del bosc. Per 
simplificar, suposem que la forma de la frontera del bosc es pot aproximar (a) a un rectangle i 
(b) que l'angle entre la direcció esperada del vent i el costat més curt del rectangle només pot 
ser o bé 0º o bé 90º. Per al càlcul del rectangle, l'usuari ha d'especificar la distància entre els 
dos punts més allunyats situats a la vora de BurntHa. Aquest paràmetre especificat per l'usuari 
es denota per FireLength (m). El FireWidth (m) s'obté de la divisió de BurntHa entre FireLength 
multiplicada per 10.000 per tenir en compte el fet que BurntHa s'expressa en hectàrees i 
FireLength en metres. A part de l'aproximació de la forma que té el límit de la massa forestal, 
també hem de fer una aproximació de la ubicació del rectangle respecte a la direcció esperada 
del vent. Per a aquest propòsit, definim el paràmetre Angle que mesura l'angle entre l'eix 
longitudinal del rectangle i la direcció esperada del vent tal com es mostra a la Figura 14. 
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Figura 14. Il·lustració de l’angle entre l’eix longitudinal del rectangle i la direcció esperada del vent 

Podem distingir dos casos, representats a la Figura 14. El cas 1 es dona quan el valor de Angle 
es troba entre 0º- 45º o entre 315º - 360º. Per al cas 1, podem suposar que l'amplada, o costat 
més curt, del rectangle és perpendicular al valor esperat de la direcció del vent. El cas 2 es 
dóna quan el valor de l'angle es troba entre 45º - 90º o 270º - 315º i, per tant, el rectangle està 
situat de manera que el costat més llarg és perpendicular al valor esperat de la direcció del 
vent. 

Pel que fa al perill de propagació del foc, la direcció esperada del vent de 0º i 180º són 
equivalents. A causa de les condicions de simetria del cercle, prendre els valors absoluts dels 
intervals de graus mencionats anteriorment restant-hi 180º podem determinar la ubicació del 
rectangle respecte a la direcció esperada del vent. Per exemple, 0º - 45º dóna l'interval 180º - 
225º i 315º -360º dóna l'interval 135º - 180º. Per a ambdós intervals, el costat més curt del 
rectangle es troba perpendicular al valor esperat de la direcció del vent. Per a l'exemple 
mostrat a la Figura 15, la recol·locació dels boscos rectangulars dona: 

 

 

Figura 15. Recol·locació del bosc rectangular com a resultat del valor d’Angle 
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La recol·locació del rectangle equivalent es basa en la rotació. El rectangle és rotat de tal 
manera que la direcció esperada del vent es troba o bé en línia amb l’eix longitudinal o en línia 
amb l’eix lateral del rectangle depenent de quina de les dues opcions requereix un angle de 
rotació menor.  

Pels càlculs que fa el programa, l’usuari ha d’especificar la direcció de l’eix longitudinal del 
bosc i el valor de la direcció del vent esperada basant-se en la Taula 14. Aquests dos 
paràmetres propocionats per l’usuari són anomenats LongAxis i DirectionWind 
respectivament. Els paràmetres són escollits per l’usuari a partir d’un menú desplegable a la 
pàgina “Strategic Intervention” del programa d’Excel. 

Direcció Angle (º) respecte a l'est 

E 0º 
ENE 22,5º 
NE 45º 
NNE 67,5º 
N 90º 
NNW 112,5º 
NW 135º 
WNW 157,5º 
W 180º 
WSW 202,5º 
SW 225º 
SSW 247,5º 
S 270º 
SSE 292,5º 
SE 315º 
ESE 337,5º 

Taula 14. Angles de la direcció, N = Nord, E = Est, S = Sud, W = Oest 

La llargada dels costats del rectangle és calculada a partir de la variable ForestSize 
subministrada per l’usuari. Si la frontera del bosc fos un quadrat amb una llargada “x” 
calcularíem un rectangle amb la mateixa ForestSize fent 2x (llargada) multiplicat per x/2 

(amplada). Per tant, el costat llarg del rectangle és igual a 2 ForestSize  i el costat curt a 

0.5 ForestSize . Independentment de la posició del bosc rectangular, anomenem 

ForestLength al costat perpendicular a la direcció esperada del vent i, l’altre costat, Forest 
Width. 

L'anàlisi anterior es pot resumir en la Taula 15. Per a determinar el nombre òptim de barreres 
contra els incendis determinem primer la ubicació del bosc, representat en forma de rectangle, 
respecte a la direcció esperada del vent. En el cas 1, el costat més curt del rectangle és 
perpendicular al valor esperat de la direcció del vent i, per tant, el nombre de barreres és més 
alt, però alhora la longitud de cada barrera serà menor si ho comparem amb el cas 2. Cada 
barrera té una amplada, BarrierWidth, especificada per l'usuari del programa. L'aplicació de 
les barreres es regeix per dos principis: 

La distància entre dues barreres és igual a FireLength – Barrier Width.  



 

 

Deliverable 21. Socio-economic analysis of the landscape measures                45 

 

El número de barreres ve determinat pel número enter obtingut de la divisió: 
ForestLength/FiresLength. El mòdul d'aquesta divisió dividit entre dos determina la distància 
entre el límit de la massa forestal i la primera/última barrera. També es pot augmentar el 
número de barreres en una unitat si el residu de la divisió és proper a u. 

Angle entre LongAxis i DirectionWind 
Direcció esperada 

del vent 

Localització del bosc 
rectangular: vertical 

ForestWidth per 
horitzontal 

ForestLength 

Cas 1: Angles 
admissibles de la 

direcció del vent, 315  ͦ- 
45   ͦi 135   ͦ- 225   ͦ(àrees 

verdes del cercle) 

 

 

 

 

Cas 2: Angles 
admissibles de la 

direcció del vent, 45  ͦ- 
135   ͦi 225   ͦ- 315   ͦ

(àrees verdes del cercle) 

 

 

 

 

 

 

Taula 15. Angles entre LongAxis i DirectionWind i localització del bosc rectangular 

Per il·lustrar aquests dos principis utilitzem la Figura 16 on cada cel·la té un llargada d’1. 
Assumim que el FireLength és vuit. 

Barrera 
Cel·la 
1 (1) 

Cel·la 2 
(2) 

Cel·la 3 
(3) 

Cel·la 4 
(4) 

Cel·la 5 
(5) 

Cel·la 6 
(6) 

Cel·la 7 
(7) 

Barrera 
 

Figura 16. Distància òptima entre dues barreres amb una taxa d’eficiència d’1 

Si la distància entre les barreres fos inferior a 7 la superfície màxima de bosc que es salvaria 
de ser cremada per barrera disminuiria. Si un foc que es propaga cap a la dreta comença a la 
cel·la 7 de la Figura 16 (el primer número de la cel·la) la barrera evitaria que les set cel·les 
consecutives fossin destruïdes pel foc. Per tant, l'àrea salvada de ser cremada és 7 (número 
entre claudàtors). La mateixa línia d'argumentació es pot aplicar si el foc comença en 
qualsevol de les altres cel·les de la figura (cel·les 6 a 1) obtenint una àrea salvada del foc 
diferent per cada cel·la depenent d’on s’inicia l’incendi i de la seva distància amb la barrera. 
Per tant, l'àrea total de bosc salvat de ser cremat per la barrera és 7+6+5+...+1 = 28. A partir 
d’aquí podem obtenir la fórmula 0.5*NetFireLength* (NetFireLength+ 1), on NetFireLength 
s’obté a partir de FireLength - BarrierWidth. En el cas de Figura 16 tenim 0,5*7*(7+1) = 28. En 
cas que la distància entre les barreres sigui menor que la longitud de NetFireLength, la 
superfície total de bosc salvat de ser cremat per la barrera disminueix. Per exemple, si la 
distància entre les barreres fos 6 la superfície total de bosc salvat seria 0.5*6*(6+1) = 21. De 
la mateixa manera, si la distància entre les barreres fos més gran que NetFireLength, un 
incendi forestal originat a la cel·la més distant de la barrera no seria aturat per la barrera. Per 
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tant, la contribució de la següent barrera per salvar el bosc de ser cremat seria zero en el cas 
d’incendis forestals iniciats a cel·les més distants que el FireLength. 

Una altra manera d'il·lustrar la distància òptima entre barreres es mostra a la Figura 17. Les 
barreres es representen amb línies grogues i la FireLength amb la longitud dels rectangles 
vermells. Les zones verdes il·lustren les àrees de la terra que se salven de ser cremades. Si 
la distància entre barreres és més gran que FireLength, les barreres són menys efectives, ja 
que no ajuden a reduir la superfície de terra cremada respecte un incendi que comenci a l’inici 
de la distància entre dues barreres.  

 

Figura 17. Distància entre barreres i reducció de l’àrea que és cremada 

Per poder il·lustrar el funcionament del programa presentem una captura de pantalla del 
programa a la Figura 18. La captura correspon a la pàgina de l’Excel “Strategic Intervention”. 
Com s'ha esmentat anteriorment, els camps que ha d’omplir l'usuari estan ressaltats de color 
groc. Els valors de color blau indiquen valors que ja han estat subministrats a la pàgina “Cost 
Benefit Analysis” i, com a tal, només s'haurien de modificar al full “Cost Benefit Analysis”. Els 
valors de color vermell indiquen que són els resultats dels càlculs. Els resultats finals de 
l'avaluació de l’aplicació estratègica de les mesures d'intervenció estan destacats de color 
verd clar. La Figura 18 mostra, per al cas considerat, que la implementació estratègica d'una 
barrera amb una amplada de 50 m correspon a una taxa d'extensió del 0,7% i permet salvar 
el 7% de la BurntHa de ser cremat. Dues barreres permeten reduir les hectàrees cremades 
un 14% i tres barreres, un 22%. Si l'objectiu és salvar el 50% (taxa d'estalvi planificada) de la 
zona cremada, cal establir 6,7 barreres. Com que BarrierWidth = FireLength - NetFireLength, 
part de l'àrea cremada ja s'ha perdut a l’hora d’establir la barrera. Per aquest motiu, a l'exemple 
donat a la Figura 18, la taxa d'estalvi net de l'àrea BurntHa és del 49%. Aquest percentatge 
baixa a mesura que augmenta la BarrierWidth. Amb unes taxes d'estalvi previstes del 50% i 
del 75%, el nombre d'hectàrees salvades és de 88 i 132 respectivament. Per a les taxes 
d'estalvi previstes del 50% i 75%, les zones intervingudes són el 4,8% i el 9,5% del ForestSize, 
respectivament. L’àrea forestal resultant de les barreres és 9.524 ha per a la taxa d'estalvi 
prevista del 50% i 9.048 ha per a la taxa d'estalvi prevista del 75%. 
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Figura 18. Captura de pantalla de la pàgina “Strategic Intervention” del programa d’Excel on els 

camps omplerts per l’usuari estan marcats de color groc. Els camps de color blau indiquen dades que 

l’usuari ha introduït al full “Cost Benefit Analysis” 

3.4. Resultats 

L'avaluació socioeconòmica de les mesures d'intervenció terrestres que tenen com a objectiu 
reduir la propagació dels incendis forestals no és molt significativa si es realitza de manera 
general. La gran varietat de condicions (condicions geogràfiques, tipus de bosc, condicions 
climàtiques, activitats humanes, etc.) fan impossible obtenir resultats generals que siguin 
representatius de les mesures d'intervenció analitzades. Per aquesta raó, hem desenvolupat 
un programa Excel basat en els resultats d'una simulació Monte Carlo. El programa determina 
per a una taxa d'eficiència concreta el nivell òptim d'extensió de la intervenció duta a terme a 
una zona aleatòria. Els resultats mostren que, fins i tot amb una taxa d'extensió baixa, es pot 
reduir substancialment l'àrea cremada. Per exemple, amb una taxa d'extensió del 2% i una 
taxa d'eficiència del 50%, l'àrea cremada es pot reduir en un 37% (índex efectivitat). El 
programa també calcula la reducció corresponent de les emissions de CO2 (índex efectivitat). 
Basant-se en la reducció de l'àrea cremada, el programa calcula els beneficis i els combina 
amb els costos de les mesures d'intervenció col·locades aleatòriament (índex anàlisi cost-
benefici). Considerant els costos i els beneficis junts, es pot determinar l'extensió d'aquestes 
mesures d'intervenció a partir de la qual els costos de qualsevol altra ampliació de la mesura 
d'intervenció superen els seus beneficis. Aquest valor crític es denota com l'extensió òptima 
de la mesura d'intervenció (índex eficàcia). L'anàlisi d’aquest informe s'amplia considerant 
mesures d'intervenció col·locades estratègicament, en comptes d’aleatòriament. El programa 
determina el nombre òptim de barreres per a una reducció planificada de la zona cremada en 
un 50%. A més a més, els resultats mostren que la longitud de l'eix longitudinal de l'extensió 
del foc determina la distància entre dues barreres (índex eficàcia). El programa també ofereix 
el nombre òptim de barreres per a una reducció prevista en l'àrea cremada en un 50% (índex 
eficàcia). Finalment, l'índex de replicació correspon al propi programa Excel i la publicació del 
codi Mathematica® per a la replicació de la simulació de Monte Carlo a l'Annex 1.  
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4. Avaluació de les mesures d’adaptació – increment dels 
recursos hídrics 

 
L’abandonament rural progressiu de les darreres dècades ha causat l’expansió de les àrees 
forestals sense gestionar, les quals són responsables de l’increment en la intercepció i 
evapotranspiració observades. Aquest creixement de la vegetació ha afectat la dinàmica 
hidrològica, i ha comportat una reducció dels recursos hídrics disponibles a nivell de conca 
(menys aigua blava). En aquest sentit, les mesures d’adaptació consistents en una major i 
millor gestió forestal (com la disminució de peus per hectàrea i les estassades) poden causar 
un increment de la infiltració i l’escorrentia, resultant en una major disponibilitat d’aigua blava, 
que alhora pot revertir en una major activitat econòmica i en una millora dels ecosistemes 
aquàtics. 

A nivell de rodal o parcel·la, alguns estudis han trobat que l’estassada de matollar i/o les 
aclarides semblen incrementar els fluxos d’aigua (Nadal-Romero et al., 2013, 2018). En 
emplaçaments on s’han realitzat seguiments hidrològics específics i detallats s’han obtingut 
dades que mostren el potencial de les mesures de gestió. Per exemple, en el marc del projecte 
Life Climark, coordinat pel Centre de la Propietat Forestal de la Generalitat de Catalunya 
(Agència Catalana de l’Aigua, 2022), s’ha pogut observar com en els anys posteriors a 
l’aclarida que es va dur a terme el 2019-20 a la finca forestal de Mas Marimon, al terme 
municipal de La Llacuna (l’Anoia, Catalunya), els cabals de la Font de Marimon propera a la 
finca han mostrat un increment considerable. 

Els estudis de camp amb simulacions de pluja a nivell de rodal o de parcel·la en el marc del 
present projecte LIFE MIDMACC també suggereixen que la gestió pot causar un increment 
dels recursos hídrics. Tot i això, encara que els resultats van en la direcció esperada, a escala 
de parcel·la hi ha molta variabilitat i calen nombrosos experiments amb sèries llargues per a 
poder observar patrons que siguin estadísticament significatius. 

No obstant això, aquests estudis són essencials ja que permeten millorar el calibratge dels 
models hidro-ecològics existents, com el MEDFATE (De Cáceres et al., 2015) o el RHESSys 
(Tague & Band, 2004). Treballs realitzats amb aquests models estableixen sens dubte que les 
accions d’adaptació poden suposar un augment important en l’exportació d’aigua blava. 
Simulacions realitzades en el marc del projecte Life CLIMARK aplicant diferents tractaments 
de gestió forestal han obtingut un augment de la provisió d’aigua entre 26 i 367mm anuals (de 
Cáceres et al., 2022). En un estudi realitzat a la conca de l’Arnàs al Pirineu Central, Khorchani 
et al. (2020) modelitzen l’estassada i neteja de les zones arbustives i pastures abandonades 
que representen el 15,75% de la superfície, de manera similar a les que es van dur a terme a 
La Rioja i que s’han estudiat al segon capítol, i troben que aquestes accions redueixen 
l'evapotranspiració i poden millorar el cabal anual entre el 7,1% i el 24,2% depenent de la 
intensitat de l’estassada. En un estudi paral·lel a la conca de l’Estarrún al Pirineu Central, 
Khorchani et al. (2021) obtenen que el desbrossament en un 7,5% de la regió augmentaria 
els cabals hídrics en un 6%, en comparació amb l’escenari de no gestió. 

A l’acció C4 del projecte LIFE MIDMACC, que proporciona l’escalament a nivell regional de 
les mesures d’adaptació al canvi climàtic proposades al projecte, també s’obté un augment en 
els cabals hídrics arran de la gestió del territori a la muntanya mitjana. En aquest apartat es 
presenta l’escalament econòmic de les tres actuacions analitzades en aquesta acció C4. Per 
a fer-ho, s’utilitzen els augments dels recursos hídrics estimats de les accions de gestió en 
diversos emplaçaments representatius de la muntanya mitjana i s’infereix l’impacte que 
aquests augments poden tenir sobre l’economia, utilitzant la metodologia Input-Output (IO) 
relacionada al subapartat següent.  
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4.1. Metodologia i dades 

4.1.1. Model socioeconòmic 

Per examinar els impactes de variacions en els recursos hídrics sobre l’economia derivats de 
les accions d’adaptació al canvi climàtic a la muntanya mitjana s’utilitza la metodologia IO 
desenvolupada per Leontief (1941). Aquesta és una metodologia estàndard que ha estat 
àmpliament utilitzada amb anterioritat en aquest camp (Freire-González et al., 2018; Garcia-
Hernandez & Brouwer, 2020; Martin-Ortega et al., 2012). En particular, es fa servir una variació 
del model IO, corresponent a l’aproximació per mitjà de l’oferta (Ghosh, 1958). Seguint Proops 
(1988), el model IO bàsic s’estén ambientalment a l’ús de recursos hídrics definint un vector 
d’ús d’aigua per unitat (€) d’output. Això permet calcular l’aigua necessària per satisfer les 
demandes finals de l’economia. Així, s’obté l’ús total de recursos hídrics de l’economia, és a 
dir, l’aigua usada directament i indirecta per satisfer les demandes finals d’un país o regió. El 
model permet vincular el funcionament de l’activitat econòmica amb els impactes sobre els 
recursos hídrics de forma completa, és a dir, tenint en compte les interconnexions entre tots 
els sectors econòmics. Un cop calculat el model base que representa la situació real en termes 
de pressió hídrica, és possible analitzar l’efecte d’un augment en la disponibilitat dels recursos 
hídrics a l’economia, en termes de canvi en el valor afegit (VA). 

Addicionalment, cal tenir en compte que en un context d’economies globalitzades els factors 
de producció, els recursos naturals i els productes finals estan cada cop més interconnectats 
a través del comerç internacional i les cadenes de subministrament globals. Això comporta la 
necessitat d’incorporar les interdependències entre les diferents regions i indústries al model 
econòmic emprat. Per aquest motiu es fa servir un model IO multiregional. El model està 
explicitat a l’annex 2. 

Les dades socioeconòmiques per a l’anàlisi s’obtenen de la versió 3.7 d’EXIOBASE (Stadler 
et al., 2019). La base de dades proporciona informació sobre els vincles econòmics entre 163 
sectors a 44 països (entre ells Espanya) i 5 regions agregades — combinat amb múltiples 
comptes satèl·lit socials i ambientals. Considerem que EXIOBASE és una base de dades IO 
multiregional òptima per a fer l’anàlisi perquè segueix les directrius del Sistema de 
Comptabilitat Ambiental i Econòmica de les Nacions Unides, proporcionant un alt nivell de 
detall sectorial harmonitzat i comparable entre països per a aquelles activitats econòmiques 
que exerceixen una pressió significativa sobre els recursos naturals, cosa que permetria 
replicar l’anàlisi en d’altres regions. A més, té un detall minuciós pel que fa als sectors agraris. 
Això és particularment rellevant quan es tracta de la valoració dels recursos hídrics, ja que 
l’agricultura és el sector que utilitza més aigua al món (més del 70% a Catalunya). Per últim, 
ofereix sèries consistents, llargues i actualitzades. Concretament, utilitzem la informació dels 
darrers cinc anys 2014-20195 i calculem els efectes mitjans; així els resultats no estan 
condicionats per la conjuntura econòmica del moment. 

L’augment en la disponibilitat d’aigua blava de les accions d’adaptació s’aplica de manera 
proporcional a l’ús d’aigua dels diferents sectors agraris, ja que aquests són els usuaris més 
importants de recursos hídrics a l’economia i són, per tant, els primers beneficiats d’un 
augment en aquests recursos, sempre que s’acompleixin amb caràcter previ els requeriments 
ambientals dels cabals de manteniment o ecològics dels rius. A més, si es té en compte que 
el canvi climàtic previsiblement provocarà un augment de la demanda d’aigua agrària a causa 
de les altes temperatures i les necessitats hídriques més grans dels cultius, un augment en la 
disponibilitat d’aigua blava pot ajudar a alleujar l’escassetat i augmentar la producció. Un factor 

                                                
5 S'ha decidit no utilitzar els anys 2020 i 2021 perquè no es poden considerar representatius a causa de les grans repercussions 
econòmiques de la pandèmia de la COVID-19. 
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rellevant per a l’anàlisi és establir la proporció de l’augment dels recursos hídrics disponibles 
que es destinarà a un ús econòmic, és a dir, que servirà per incrementar la producció. Els 
càlculs tenen en compte que el nivell d’estrès hídric mitjà a Espanya en l’última dècada s’ha 
mantingut per sobre del 40%6, específicament, se situa en el 40,17% al 2019, cosa que 
significa que es consumeix més del 40% de les reserves disponibles d’aigua dolça. A més, 
l’agricultura suposa aproximadament el 80% dels usos consumptius de l’aigua a l’Estat 
espanyol. Per tant, assumim que el 32% (0,32=0,8x0,4) de l’increment dels recursos hídrics 
obtinguts per les actuacions es destinarà a l’activitat econòmica agrària, i el percentatge 
restant romandrà en el medi natural. 

Un cop determinats els volums d’aigua disponibles addicionals, cal estimar com aquests 
increments en la disponibilitat es tradueixen en increments de producció agregats per a 
cadascun dels sectors econòmics. Per tal d’obtenir estimacions més precises d’aquests 
efectes directes, utilitzem les elasticitats calculades per Roson (2019), que quantifiquen el 
canvi percentual a la producció sectorial a causa d’un canvi relatiu a l’aigua disponible. 
L’augment de producció al sector primari generarà un efecte arrossegament en nombrosos 
sectors econòmics a causa de la necessitat d’augmentar els consums intermedis d’aquests 
sectors, indispensables per a la producció agrària, i aquests requeriran d’inputs d’altres 
sectors generant un efecte en cadena. Un cop calculats els increments directes a la producció, 
es pot calcular l’impacte indirecte en els diferents sectors mitjançant l’aproximació de Ghosh, 
i a partir d’aquí l’impacte final total sobre l’economia. Cal matisar que l’impacte sobre el VA 
calculat d’aquesta manera és més conservador que si s’aplica l’augment dels recursos hídrics 
sobre tots els sectors econòmics, agricultura, indústria i serveis, de manera proporcional al 
seu ús de l’aigua. En aquest document s’ha considerat el plantejament més prudent. Tot i això, 
en anys de sequera extrema, els beneficis calculats es podrien veure incrementats si els 
augments addicionals de les mesures de gestió poden ajudar a pal·liar l’escassetat del recurs 
tant en els sectors agro-ramaders com en determinats sectors industrials. 

4.1.2. Dades hidrològiques 

Per modelar els increments de producció inicials, cal primer estimar l’increment en la 
disponibilitat d’aigua de les diferents actuacions. Les accions d’adaptació han estat 
modelitzades a Aísa (Aragó), a la vall del Leza (La Rioja) i a la conca de l’Anyet (Catalunya). 
Aísa comprèn una àrea de 77,24 km2, i l’actuació modelitzada ha consistit en l’estassada d’un 
6% de matollar, amb un increment consegüent de la zona de pastures. A més, es porta a 
terme una aclarida del 50% del dosser als boscos de coníferes, els quals representen el 
27,12% del territori. El segon emplaçament, la vall del Leza, ocupa una extensió de 285,13 
km2. S’hi aclareix el territori potencialment estassable segons els criteris del govern regional, 
és a dir, el 20% de la superfície coberta per matollar (un 9,7% del total). A la conca de l’Anyet, 
de 143,26 km2, es modelitza el desbrossament dels camps de cultius abandonats i es tala 
aproximadament el 50% de la superfície forestal inicial del gènere Quercus, que passa a 
ocupar del 18,62%, al 9,81% del territori. L’entregable D17 del LIFE MIDMACC proporciona 
més informació dels emplaçaments i actuacions analitzades. 

L’impacte de la gestió forestal sobre la provisió de l’aigua s’obté de calcular l’augment en 
l’aigua exportada a l’escenari gestionat en comparació amb el de no gestió. L’augment en la 
disponibilitat d’aigua blava per a les diferents actuacions i escenaris considerats es mostren a 
la Taula 16. En general, es pot observar una millora en el balanç hídric derivat de la gestió en 
comparació amb la situació de no gestió. Si no es prenen en consideració els efectes del canvi 

                                                
6 Dades del Banc Mundial, disponibles a: 
 https://data.worldbank.org/indicator/ER.H2O.FWST.ZS?locations=ES  

https://data.worldbank.org/indicator/ER.H2O.FWST.ZS?locations=ES
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climàtic, la gestió a la vall del Leza suposa un increment de cabal mitjà de 0,1266 m3/s (3,96 
hm3 anuals) mentre que a la conca de l’Anyet l’augment és de 0,0456 m3/s (1,44 hm3 anuals). 
En canvi, la gestió a Aísa no estaria recomanada des del punt de vista específic dels recursos 
hídrics, ja que la disponibilitat disminueix. En les modelitzacions sota canvi climàtic, el canvi 
és positiu en tots els escenaris considerats, com es pot observar a la Taula 16. De forma 
paral·lela als escenaris que no consideren els efectes del canvi climàtic, es pot veure que el 
major impacte es dona a la vall del Leza i al de l’Anyet, mentre que els canvis per a la regió 
d’Aragó són molt més modestos. 

Increment mitjà dels 
cabals en conca (m3/s) 

Aísa 

(Aragó) 

Leza 

(La Rioja) 

L’Anyet 

(Catalunya) 

Sense Canvi Climàtic -0,00048 0,12666 0,04568 

Ssp2.6 0,00084 0,12834 0,04282 

Ssp4.5 0,00066 0,11267 0,04223 

Ssp7.0 0,00231 0,11514 0,04164 

Ssp8.5 0,00314 0,11585 0,03791 

Taula 16. Augment en la disponibilitat d’aigua blava derivat de les actuacions 

Addicionalment, cal considerar l’extensió en el temps de l’impacte de les actuacions. La 
metodologia proposada pel Life Climark assumeix que l’efecte de les accions d’adaptació 
sobre el volum d’aigua addicional s’estendrà més enllà del període d’actuació, però estableix 
que aquest no és constant al llarg del temps, sinó que disminueix a mesura que la vegetació 
torna a créixer. Khorchani et al. (2021) també assenyalen que l’increment en els cabals hídrics 
després del desbrossament no es pot considerar estable en el temps. En un estudi a la Conca 
de l’Estárrun al Pirineu Aragonès, obtenen que l’increment màxim es dona el segon any 
després de l’actuació, i aquesta millora es va diluint els anys següents per revertir-se a la 
situació original en un període de 5 anys. Així, seguint Khorchani et al. (2021), en aquesta 
anàlisi s’assumeix un període de millora de 5 anys. Específicament, s’assumeix que 
l’increment anual respecte a l’increment mitjà és 1,25, 1,75, 0,75, 0,6, 0,6 als anys 1 a 5, 
respectivament. 

4.2. Resultats 

4.2.1. Resultats genèrics 

Tot seguit, es presenta l’estimació dels impactes derivats de l’augment dels recursos hídrics 
sobre l’economia. Primer es mostra l’impacte que tindria un augment genèric d’1 hm3 de 
recursos hídrics, i posteriorment es fa el càlcul específic per a les accions d’adaptació al canvi 
climàtic de la muntanya mitjana establertes al projecte LIFE MIDMACC. Així, la Taula 17 mostra 
l’impacte total, directe i indirecte d’un augment d’1 hm3 de recursos hídrics destinats a la 
producció mesurats en termes de VA, desagregat per sectors econòmics. L’impacte total és 
d’aproximadament 3,5 milions d’euros, dels quals 275.424 € corresponen a l’impacte directe 
sobre el sector agrari, i 3.204.230 € a l’impacte indirecte sobre tots els sectors econòmics 
gràcies a l’efecte arrossegament de la major producció agrària.  
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Sectors econòmics Impacte total en € (%) 
Impacte directe 

en € (%) 

Impacte indirecte 

en € (%) 

Cultiu d'arròs 4.349 (0,12) 4.347 (1,58) 2 (0,00) 

Cultiu de blat 14.073 (0,40) 13.685 (4,97) 388 (0,01) 

Cultiu d’altres cereals 32.246 (0,93) 31.939 (11,60) 308 (0,01) 

Cultiu de verdures, fruites, f. 

secs 
150.000 (4,31) 144.723 (52,55) 5.277 (0,16) 

Cultiu de llavors 

oleaginoses 
33.805 (0,97) 33.729 (12,25) 75 (0,00) 

Cultiu de canya de sucre, 

remolatxa sucrera 
1.385 (0,04) 1.385 (0,50) 0 (0,00) 

Cultiu de fibres d'origen 

vegetal i altres c. 
18.251 (0,52) 18.239 (6,62) 12 (0,00) 

Ramaderia 38.728 (1,11) 27.377 (9,94) 11.351 (0,35) 

Llana, capolls de cuc de 

seda i altres productes 

animals 

1 (0,00) - - 1 (0,00) 

Llet crua 1.210 (0,03) - - 1.210 (0,04) 

Silvicultura, explotació 

forestal i activitats 

relacionades 

45 (0,00) - - 45 (0,00) 

Pesca 144 (0,00) - - 144 (0,00) 

Mineria 204 (0,01) - - 204 (0,01) 

Processat/fabricació 

d'aliments i begudes 
380.693 (10,94) 

 

- 
- 380.693 (11,88) 

Fabricació d'altres 

productes 
43.044 (1,24) - - 43.044 (1,34) 

Maquinària, material de 

transport i altres 

fabricacions 

41.314 (1,19) 
 

- 
- 41.314 (1,29) 

Subministrament 

d'electricitat, gas i aigua 
14.322 (0,41) - - 14.322 (0,45) 

Construcció 93.130 (2,68) - - 93.130 (2,91) 

Comerç, Hotels i restaurants 2.024.047 (58,17) - - 2.024.047 (63,17) 

Transport, emmagatzematge 

i comunicació 
64.778 (1,86) - - 64.778 (2,02) 

Intermediació financera i 

afins 
244.879 (7,04) - - 244.879 (7,64) 
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Sectors econòmics Impacte total en € (%) 
Impacte directe 

en € (%) 

Impacte indirecte 

en € (%) 

Adm. pública, Educació, 

Sanitat i organitzacions 

extraterritorials 

228.740 (6,57) - - 228.740 (7,14) 

Altres activitats 50.266 (1,44) - - 50.266 (1,57) 

Total 3.479.653  275.424  3.204.230  

Taula 17. Impacte de l’augment d’1 hm3 de recursos hídrics sobre el VA 

A la Taula 17 també es pot observar com l’impacte directe més important és al cultiu de 
verdures, fruites i fruits secs (52,55% del total), al de llavors oleaginoses (12,25%) i al de 
cereals (11,6%). D’altra banda, diversos sectors econòmics també incrementen la producció 
de manera important. Així, l’efecte més gran es pot apreciar en el comerç a l’engròs i al detall, 
hotels i restaurants, que acumula el 63,17% de l’efecte indirecte i un 58,17% de l’increment 
total del VA. També és important l’efecte sobre el Processament i la manufactura d’aliments i 
begudes (10,94% del total directe i 11,88% de l’indirecte). 

4.2.2. Resultats per a les zones d’estudi  

Pel que fa als impactes econòmics per a les zones d’Aísa, Leza i l’Anyet, es representen a la 
Figura 19, Figura 20 i a la Figura 21, respectivament, així com a la Taula 18. Els gràfics il·lustren 
l’evolució temporal del canvi al VA o PIB anual, arran de les intervencions modelitzades, 
mentre que la Taula 18 mostra el Valor Actual Net de l’augment de VA durant el període 
considerat, descomptat a un tipus d’interès del 2%. 

 
Figura 19. VA generat per l’augment dels recursos hídrics a Aísa 
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Figura 20. VA generat per l’augment dels recursos hídrics a Leza 

 

 
Figura 21. VA generat per l’augment dels recursos hídrics a l’Anyet 
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Escenari 
Aísa 

(Aragó) 

Leza 

(La Rioja) 

L’Anyet 

(Catalunya) 

No CC -37,87 € 7.529,08 € 4.891,98 € 

ssp2.6 51,29 € 7.673,00 € 4.580,02 € 

ssp4.5 39,28 € 6.732,61 € 4.518,67 € 

ssp7.0 146,04 € 6.824,58 € 4.454,94 € 

ssp8.5 199,16 € 6.861,89 € 4.056,45 € 

Taula 18. Valor Actual Net dels beneficis derivats de l’increment en la disponibilitat d’aigua (euros per 

hectàrea) 

A la Figura 19 es pot observar com en una situació sense canvi climàtic l’actuació a Aísa 
reverteix en una pèrdua de VA. En canvi, als escenaris que contemplen els efectes del canvi 
climàtic sobre els recursos hídrics exportats el VA generat és positiu, i se situa a l’interval de 
13,61–52,85 € per hectàrea intervinguda el primer any després de les actuacions d’estassada 
i aclarida, i entre 19,06–74,00 €/ha el segon any, per disminuir posteriorment. El valor actual 
net dels 5 anys se situa entre els -37,87-199,16 €/ha (vegeu la Taula 18), depenent de 
l’escenari de canvi climàtic analitzat. Tenint en compte que l’acció d’adaptació que es valora 
és la de la recuperació de pastures a través del desbrossament de 445 ha de matollar, el cost 
del qual s’estableix en 434,27€ a preus de 2021 i el desbrossament, poda i aclarida de 2.095 
ha de bosc de coníferes, amb un cost entre 1.141 i 2.213€/ha,  es pot considerar que el cost 
de les feines se situarà entre els 1.017 i els 1.901€/ha. Per tant, el retorn de l’actuació es pot 
establir aproximadament entre el 2% i el 19,6% de la inversió, és a dir, per cada euro invertit 
s’obtenen entre 0,02 i 0,19 euros derivats de l’increment dels recursos hídrics. Aquesta anàlisi 
mostra com les actuacions modelitzades no són suficients per proveir un servei ecosistèmic 
notable – en termes de la provisió d’aigua, des del punt de vista econòmic. Una potencial 
explicació podria ser la poca superfície de la zona que es pot estassar, o bé que l’aclarida del 
50% no és suficient. Altra possible explicació vindria pel fet que la pluviometria a la zona és 
elevada, això pot fer que la diferència entre la gestió i la no gestió sigui menor. 

D’altra banda, el valor actual net de l’increment de producció (en termes de VA) generat en 
les estassades de 2.760 ha de matollar a la vall del Leza són d’uns 7.500 €/ha a l’escenari 
sense canvi climàtic, i se situen en l’interval 6.732,61–7.673 €/ha quan es considera l’efecte 
del canvi climàtic en la determinació dels canvis de cabal (Taula 18). Aquests valors són molt 
superiors al cost de les actuacions, cosa que indica que el benefici social obtingut pels 
recursos hídrics generats és positiu, sense necessitat de comptabilitzar altres serveis 
ecosistèmics addicionals que pugui proveir el bosc. 

Les actuacions a la conca de l’Anyet donen uns resultats semblants als de la Vall del Leza. El 
valor actual net quan no es considera canvi climàtic és de gairebé 4.900 €/ha. Els beneficis 
obtinguts són lleugerament inferiors per als escenaris de canvi climàtic analitzats (4.056,45–
4.891,98 €/ha), però igualment superiors al cost que poden suposar les estassades i aclarides. 

A més del valor actual net de les actuacions, s’ha calculat el cost de l’aigua exportada a les 
diferents localitzacions. La Taula 19 mostra el resum dels resultats. 
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Aísa 

(Aragó) 

Leza 

(La Rioja) 

L’Anyet 

(Catalunya) 

Hectàrees 
intervingudes 

445 matollar 

2.095 reducció 
dosser (Pinus) 

2.760 
matollar 

326 recuperació 
camps abandonats 

1.218 tallada 
(Quercus) 

Cost de 
desbrossament  

193.250 € 1.198.626 € 141.852 € 

Cost de gestió 
forestal 

2.390.395 – 

4.636.235 € 
 

1.389.467 – 

2.694.908 € 

Cost total 
2.583.645 –  

4.829.485 € 
1.198.626 € 

1.531.320 – 

2.836.762 € 

Cost per m3 
d’aigua exportada 
(No CC) 

- 0,06 € 0,23 – 0,42 € 

Cost per m3 
d’aigua exportada 
(ssp2.6) 

22,09 – 41,29 € 0,06 € 0,24 – 0,45 € 

Cost per m3 
d’aigua exportada 
(ssp4.5) 

28,85 – 53,92 € 0,07 € 0,24 – 0,45 € 

Cost per m3 
d’aigua exportada 
(ssp7.0) 

7,76 – 14,50 € 0,07 € 0,25 – 0,46 € 

Cost per m3 
d’aigua exportada 
(ssp8.5) 

5,69 – 10,63 € 0,07 € 0,27 – 0,50 € 

Taula 19. Càlcul del cost de l’aigua exportada 

 

Podem observar a la Taula 19 que els costos de provisió de l’aigua derivats de les actuacions 
a Leza són de 0,06 €/m3 (0,07 €/m3 en els escenaris que contemplen el canvi en les condicions 
climatològiques), mentre que els de l'Anyet es troben entre 0,23 i 0,42 €/m3 (0,24 - 0,50 €/m3 
amb canvi climàtic). S’observa, com ja s’ha apuntat abans, la poca eficiència de la mesura a 
l’emplaçament d’Aísa, on els costos de provisió són molt alts. 

4.3. Discussió 

En aquest apartat de l’entregable es proporciona una estimació del valor econòmic dels 
recursos hídrics addicionals generats per les actuacions de gestió agro-ramadera i forestal a 
la muntanya mitjana. Els resultats presentats mostren diferències elevades en funció de la 
localització i les accions proposades. També suggereixen que determinades accions 
d’adaptació poden resultar molt positives per a la provisió de serveis ecosistèmics essencials 
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en zones que s’espera que patiran els efectes negatius del canvi climàtic. El model utilitzat 
s’abstrau d’alguns factors que fins i tot podrien accentuar els resultats. Per exemple, 
l’estructura de l’economia se suposa fixa, per la qual cosa els increments en la disponibilitat 
d’aigua s’han implementat en els diferents sectors agraris seguint l’estructura productiva 
espanyola actual (mitjana del període 2015-2019). Però Espanya és una de les zones 
europees amb més escassetat d’aigua i més propensa a les sequeres, i en un futur proper 
l’estructura econòmica actual es podria veure compromesa a causa de la necessitat 
imperativa de reduir les demandes del regadiu al nivell de recursos disponibles. En aquest 
context, una major disponibilitat d’aigua pot ajudar a pal·liar la necessitat de modificar els 
cultius cap a aquells que impliquin unes necessitats hídriques més petites, però amb un valor 
afegit inferior. Anàlisis de sensibilitat fetes considerant l’estructura productiva en anys de 
sequera extrema (com el 2006-2009) mostren que els beneficis presentats aquí podrien arribar 
a augmentar fins a un 70%. 

Finalment, cal remarcar que, en un context d’estrès hídric notable com el que es dona en 
multitud de països, les mesures de demanda s’han de combinar amb mesures encaminades 
a augmentar l’oferta dels recursos. Si comparem el cost de l’aigua exportada a Leza i l’Anyet 
amb el cost actual de la dessalinització, que es pot situar al rang 0,6–1 €/m3, o el cost de 
l’aigua reutilitzada (0,45 €/m3), l’estudi suggereix que les solucions basades en la natura tenen 
potencial com a alternatives per a reduir la pressió sobre els recursos hídrics. 

Tant els costos de provisió de l’aigua obtinguts, com els beneficis en termes d’augment de 
valor afegit són rellevants en tant que permeten avaluar les polítiques de gestió del territori en 
termes de cost-efectivitat. Tot i així, els resultats s’han de prendre amb cautela, a mesura que 
es disposi d’una quantitat més gran d’estudis de seguiment hidrològic, i més extensos en el 
temps, amb resultats rigorosos i contrastables es podrà millorar la predicció sobre la provisió 
addicional d’aigua que suposen mesures d’adaptació al canvi climàtic a la muntanya mitjana. 
A més, les xifres trobades es poden considerar com a valors genèrics per al territori espanyol. 
L’anàlisi s’ha dut a terme amb una matriu IO multiregional examinant l’efecte sobre el PIB 
espanyol per la factibilitat de dades i perquè l’anàlisi pugui ser replicable en altres zones de la 
muntanya mitjana. No obstant això, es podria ajustar a la realitat de cada conca o subconca, 
si en un futur es disposa d’informació econòmica en l’àmbit regional actualitzada. 
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5. Conclusions 
 

L'objectiu principal d'aquest informe és presentar l’avaluació socioeconòmica de les mesures 
d’adaptació al canvi climàtic de les zones marginals de la muntanya mitjana considerades en 
el projecte LIFE MIDMACC, com són la recuperació de pastures, la gestió forestal i la 
introducció i optimització del cultiu de la vinya. El document es focalitza en els aspectes que, 
a conseqüència del canvi climàtic, poden tenir un major impacte econòmic; específicament, 
en l’efecte d’una major disponibilitat dels recursos hídrics derivats de les mesures, la fixació 
de població en el territori, i els incendis forestals. 

Els resultats mostren que les mesures de gestió analitzades tenen potencial per augmentar 
aquests serveis ecosistèmics i obtenir un retorn econòmic considerable. En particular, les 
estassades poden contribuir notablement a reduir la probabilitat que hi hagi un incendi forestal 
(entre un 67 i un 77% a la zona examinada, La Rioja), amb una reducció de la superfície 
forestal cremada del 86,2%. Així, els costos directes evitats per hectàrea cremada es poden 
xifrar al voltant dels 1.400€. Pel que fa a l’evolució de la població en zones on s’han dut a 
terme estassades respecte zones control (sense estassades), i tot i que l’evidència no és del 
tot clara, és perceptible un efecte sobre la fixació de població en el territori ja que, respecte 
les zones control, hi ha des de lleugers increments de població fins a l’aturada històrica de la 
pèrdua d’habitants. 

Per tal de generalitzar els resultats obtinguts, a l’informe hem desenvolupat un programa que 
permet determinar el nivell òptim de l'extensió de diferents mesures d’intervenció amb 
diferents capacitats per a reduir la propagació dels incendis forestals. Els resultats mostren 
que fins i tot amb una taxa d'extensió baixa, l'àrea cremada es pot reduir substancialment. A 
partir de la reducció de la superfície cremada, el programa calcula els beneficis i els combina 
amb els costos de les mesures d'intervenció, obtenint l'extensió òptima de les diferents 
mesures d'intervenció. 

D’altra banda, la gestió forestal també genera efectes positius a través d’una major 
disponibilitat d’aigua, la qual reverteix en una major producció agrària i una major activitat en 
els diversos sectors econòmics. Així, les mesures analitzades a Aísa (Aragó) contemplen 
augments modestos de VA de l’ordre de 51,29 a 199,16 €/ha intervinguda en els escenaris de 
canvi climàtic, mentre que a la vall del Leza (La Rioja) i a la conca de l’Anyet (Catalunya) els 
beneficis són més notables i se situen sobre els 7.000 € i 4.500 €/ha intervinguda de mitjana 
en els diferents escenaris considerats. Si sumem aquests beneficis a les pèrdues evitades en 
incendis forestals podem considerar que les mesures d’intervenció són efectives i 
proporcionen uns beneficis econòmics que compensen els costos de la gestió.  

En aquestes avaluacions s’ha comprovat la utilitat dels indicadors definits. La seva precisió 
depèn de la disposició de dades de camp de les intervencions. En aquest sentit, la generació 
de nova informació biològica i ecològica, com es fa en el LIFE MIDMACC, és clau per a 
l’obtenció de resultats socioeconòmics més precisos, que permetran millorar el disseny de les 
polítiques públiques d’adaptació al canvi climàtic en la muntanya mitjana mediterrània.  
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Annex 2 

El model input-output multiregional utilitzat per a l’anàlisi econòmica considera tots els 
intercanvis intermedis entre indústries, així com les demandes finals dels països i sectors 
(consum, inversió, despesa pública i exportacions) i parteix d’una variació del model de 
Leontief (1941) ), específicament, utilitza l’aproximació proposada per Ghosh (1958). 

El model de Leontief (1941) permet analitzar els impactes dels canvis a la demanda final sobre 
la producció de cada sector. S’hi representa la producció de l’economia mundial formada per 
𝑖 sectors i 𝑟 països com 

𝐱 = 𝐙𝐞 + 𝐲𝐞                                                                    [1] 

on 𝐱 = (𝑥𝑖
𝑟) és la matriu 𝑟x𝑖 que denota el valor de la producció en un període determinat. Els 

seus elements, 𝑥𝑖
𝑟, representen la producció total de la indústria 𝑖 en la regió 𝑟, 𝐲 = (𝑦𝑖

𝑟𝑠) és 
la matriu de demandes finals, on 𝑦𝑖

𝑟𝑠 és la demanda final de productes de la indústria 𝑖 en la 
regió 𝑟 realitzada per la regió 𝑠, i [𝑧𝑖𝑗

𝑟𝑠] és la matriu multirregional d’intermedis. Els elements 
𝑧𝑖𝑗

𝑟𝑠 corresponen al volum de l’input del sector 𝑖 del país 𝑟 que s’utilitza en la producció del 
producte j en el país 𝑠 i 𝐞 és un vector unitari. Les figures 23 i 24 presenten un esquema del 
model IO uni-regional i multi-regional, respectivament. 

Si definim els coeficients tècnics com 𝐀 = 𝐙�̂�−1, on els seus elements Aij
rs s’interpreten com el 

valor dels inputs del sector 𝑖 en la regió 𝑟 necessaris per cada euro de producció del sector j 
en la regió s, i �̂� representa la matriu de producció diagonalitzada, l’equació [1] es pot 
expressar com la funció inversa de Leontief, 𝐋 = [Lij

rs]: 

 

𝐱 = 𝐀𝐱 + 𝐲 ↔  𝐱 = (𝐈 − 𝐀)−𝟏𝐲 = 𝐋𝐲   

 

on cada component de 𝐋, Lij
rs, indica la producció del sector 𝑖 del país 𝑟 incorporada 

directament i indirecta en cada unitat de la demanda final de la indústria 𝑗 del país 𝑠. 

Quan volem relacionar els canvis en els factors productius de cada sector amb la producció 
del mateix sector i dels altres sectors, podem utilitzar el model de Ghosh (1958). Aquest model 
està basat en les mateixes dades que el model anterior, però canvia la perspectiva rotant la 
manera com s’analitza la taula de files a columnes, i relacionant la producció bruta sectorial 
amb les matèries primeres, és a dir, amb una unitat de valor que entra al sistema 
interindustrial. Per això es coneix com a model IO amb enfocament d’oferta. 

En comptes de dividir cada columna de la matriu d’intermedis 𝐙 per la producció del sector 
associat a la columna en qüestió, es divideix la fila de 𝐙 per la producció d’aquesta fila, obtenint 
la matriu de coeficients d’assignació 𝐁 = �̂�−1𝐙, on els seus elements 𝑏𝑖𝑗

𝑟𝑠 representen la 
distribució de l’output del sector 𝑖 del país 𝑟 en els sectors 𝑗 del país 𝑠 que compren inputs de 
𝑖. D’aquesta manera, 

 

𝐱′ = 𝐞′𝐙 + 𝐞′𝐯′,  

 

on 𝐯′ = [𝑣1, … , 𝑣𝑛], on els elements de 𝐯′ corresponen al valor afegit de cadascun dels sectors 
econòmics. Substituint 𝐙 pel seu valor 𝐙 = �̂�𝐁, i donat que 𝐞′�̂� = 𝐱′ obtenim 
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𝐱′ = 𝐞′�̂�𝐁 + 𝐞𝐯′ = 𝐱′𝐁 + 𝐯′ 

Amb això, 

𝐱′ = 𝐯′(𝐈 − 𝐁)−1 = 𝐯′𝐆 

 

on 𝐆 = (𝐈 − 𝐁)−1. La matriu 𝐆 és coneguda com a matriu inversa de l’output, i els seus 
elements 𝑔𝑖𝑗

𝑟𝑠 es poden interpretar com el valor total de la producció que es produeix en el 
sector 𝑗 del país 𝑠 per unitat d’insum primari en el sector 𝑖 en el país 𝑟.  

A partir d’aquest model es pot trobar l’impacte que un canvi en el valor afegit d’un sector causa 
a la resta de l’economia, és a dir, als outputs intermedis i finals. Aquests canvis vindrien definits 
per  

 

Δ𝐱′ = (Δ𝐯′)𝐆 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Esquema d’un model Input-Output 
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Figura 23. Esquema d’un model Input-Output multiregional amb 3 regions 


