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INCENDI Prats de Rei REC, 29/6/2012, 909.1 ha 
Dades generals: 909.1 ha cremades.  
22 km de perímetre. 50 ha aprox en la primera hora 
Avís 14:38h. Controlat: 30/06 19:15h .  

Incendi de disseny: 
Incendi de vent a la plana. 

VEGETACIÓ i Espècies principals:  80% conreus ( blat, 
rostolls, pastures,...) i 20% massa forestal (alzines i algun pi). 

INTENSITAT:  Superfície alta intensitat amb antorxeig en 
grups d’arbres. 

Situació sinòptica: 
Sud—Entrada sahariana 

Estrat de 
propagació 

Longitud 
flama 

Velocitat 
propagació 

Distància FS  
(focus secundaris)  

Potencial: Primer dia 5000 
ha, segon dia 15800 ha  

Superfície Alzinar: 10-
20 metres. 
Cereals: 2-3 
metres. 

2 km/h  de 
mitjana, 
amb polsos 
de 4 Km/h 

Massius a 150-200 
metres. Puntuals a 
400 metres. 
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29/6/2012. Columna influenciada 
pel ponent, just abans de fer el gir 
per l’entrada de la marinada. 

29/6/2012. Crema d’eixamplament 
per eliminar potencial al cap-flanc 
dret i reduir la velocitat de propaga-
ció de l’incendi. 

29/6/2012. Imatge aèria del perí-
metre de l’incendi des del cap.  

  
Elements a destacar 

 
Foc iniciat a la carretera BV-1031, inicialment conduit per vent de 
ponent a la plana propagant-se per camps de cereals per segar. A 
les 16:37 h es comença a efectuar el gir de la columna per l’entrada 
de la marinada, girant de NO a S-SE . 

Amb el canvi de vent l’incendi propaga a una velocitat mitjana de 2 
km/h, amb pulsos més ràpids, com el detectat des de Les Coromines 
fins a saltar l’eix, que va recórrer 2 km en mitja hora (4km/h). 

Puntualment es detecten focus secundaris a 500 metres, i d’entre 
150 i 200 metres de forma massiva. 

El motor de l’incendi es situa al FD. 

   

 

 
 

  

 

DC 28/06/2012 

La massa d’aire que afecta a la zona de 
l’incendi en el seu inici és més seca, i es 
correspon a l’aire calent que surt de 
l’interior de la Península.  En el moment 
que va entrar la marinada aquesta tempe-
ratura de rosada va pujar, també ho va 
fer la humitat relativa. 
A l’esquerra es veu clarament com la tem-
peratura de rosada de l’interior és molt 
més baixa que a la costa, amb valors en-
tre 0-10 a l’interior, i superiors a 15ºC a la 
costa, assenyalant una massa d’aire més 
sec a l’interior.  
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A les 15:00 h. UTC (17:00) a  l’estació de la Panadella s’observa el canvi de la dirección del vent. A l’incendi aquest 
efecte del gir de la columna es va donar mitja hora abans, cap a les 16:30. S’observa que a l’entrar la marinada coin-
cideix en un augment de la humitat relativa. El gir és habitual a la zona, tot i que varia entre les 15 i les 18 h. 

Estratègia   
Eixos de confinament:  
 -Flanc Dret 
 -Flanc esquerra 
Potencial 
• El potencial de l’incendi de Prats de Rei es pot classificar 

aproximadamente en 5000 ha el primer dia i en 15800 ha el 
segon, tenint en compte que pel segon dia es preveia una 
meteorologia adversa i calia esperar un creixement especta-
cular. 

Poligons prioritaris a l’hora d’evitar-hi l’entrada de l’incendi 
2 : Potencial principal d’entrada cap al massís forestal nord del 
Solsonès. Si es propagava per la part baixa, on permetia carre-
res en l’eix sud-nord afavorides per la component del vent, no 
hi havia opcions de parar l’ascendent topogràfic a favor de 
vent. Era la primera prioritat, ja que entrava al polígon 4 i con-
sistia en tancar el flanc dret del foc. 
3: Obertura del flanc l’esquerre, zona on hi havia més camps de 
conreu creant un mosaic heterogeni cap a la zona de Torà, llu-
ny encara de la zona forestal. Durant tot el dia següent hagués 
entrat al polígon 4 del sud del Solsonès. 
4: Polígon forestal sud del Solsonès. Objectiu que el foc no hi 

arribi. 
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: Cremes 
d’eixamplament 
A: Crema per parar el 
flanc dret, que era el mo-
tor de l’incendi llançant 
noves carreres al cap. 
B: Crema per estrènyer 
l’incendi i protegir punts 
sensibles. 
C: Crema per treure po-
tencial al cap-flanc dret i 
treure velocitat a l’incendi. 
D: Crema per tancar el 
cap. 
E: Crema per protegir 
punts sensibles i estre-
nyer l’incendi per poder 
tancar el cap. 
               : Línia treballada 
per maquinària pesada. 


