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Perímetre de Protecció Prioritària

- Figura legal: Pla INFOCAT aprovat per Acord de Govern l’any 
2003, actualitzat l’any 2011. Hi ha 34 PPP a Catalunya.

- Definició: zones amb gran risc d’incendi, amb continuïtat de la 
massa forestal, en les quals es poden produir Grans Incendis 
Forestals (GIF).

- Delimitació: els límits es corresponen amb grans infraestructures 
de la xarxa viària, corredors no forestals, nuclis de població, 
xarxa hidrogràfica, etc.
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PPP B5 Collserola
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Projecte d’infraestructures bàsiques de prevenció d’incendis 
forestals 

- Instrument de planificació i gestió.

- Objectiu: definir infraestructures que tenen la finalitat de reduir la 
capacitat de propagació dels grans incendis forestals (GIF) i facilitar-
ne l’extinció.

- Documents tècnics que, a partir del recull i l’anàlisi de la informació 
del territori i incendis històrics, proposa la infraestructura bàsica 
necessària per a la prevenció de grans incendis dins l’àrea del PPP.

- Vigència indefinida mentre no hi hagi canvis importants en el medi.

- No es tracten altres temes, com l’autoprotecció, objecte d’altres 
figures de planificació, ni la prevenció d’incendis no GIF.
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Redacció

- Redacció externa, sota la direcció de la Secció de Boscos i Recursos Forestals (SBRF) de 
Barcelona i la màxima participació tècnica dels organismes implicats.

- Comissió Tècnica de Redacció sota la direcció del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural (DACC):

- Participació:
- Redactors.
- Secció de Boscos i Recursos Forestals  (DACC).
- Servei de Prevenció d’incendis Forestals (DACC).
- Parc de Collserola.
- GRAF (Bombers de la Generalitat).
- Bombers de Barcelona.

- Mètode de treball:
- Alta freqüència de les reunions de la Comissió.
- Estat de redacció, calendari i validació.
- Màxima participació tècnica de tots els integrants mitjançant esmenes i propostes.
- Treball en subcomissions per temes específics.
- Validació tècnica final.
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Primera fase (2020)

- Recull d’informació d’infraestructures existents.

- Estudi d’incendis històrics i definició d’incendis tipus.

- Definició de polígons de contenció i punts de salt.

- Localització inicial dels punts estratègics de gestió (PEG).

- Finalitzat el desembre de 2020.



- Delimitació acurada dels PEG.

- Definició de les infraestructures contingudes en cada un d’aquests PEG.

- Compatibilització amb els factors limitants existents.

- Priorització d’execució segons:

- Vulnerabilitat dels polígons.

- Valors escollits a protegir.

- Resultats globals del projecte:

- Punts estratègics de gestió a executar: 36.

- Superfície total a tractar: 2.000 ha.

- Punts d’aigua a executar: 16 nous i 8 ampliacions.

- Pressupost estimat total: 3 M€.

7

Segona fase (2021)
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Punts estratègics de gestió i punts d’aigua
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Priorització dels PEG
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Divulgació

- OBJECTIU:

Fer coneixedors els municipis, els habitants i les entitats relacionades 
amb Collserola del Projecte d’infraestructures bàsiques de prevenció 
d’incendis forestals del PPP Collserola des de les seves fases inicials.

- ACTES:

- Sessió informativa telemàtica.

- Data: 22 de juny de 2021.

- Convocats: ajuntaments.

- Webinar informativa oberta.

- Data: 23 de juny de 2021.

- Convocats: associacions de l’entorn de Collserola.
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Projecte executiu 2022

- Projecte redactat segons:

- Priorització definida pel PPP.

- Disponibilitat dels terrenys.

- Necessitats dels Bombers.

- Estat:

- Redactat.

- Informe positiu del Parc de Collserola.

- Aprovat tècnicament.

- En procés de licitació.

- Objecte:

- 7 punts estratègics de gestió.

- 255 ha d’execució.

- 7 ampliacions de punts d’aigua.

- Pressupost: 1 M€.
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Projecte executiu 2022

PEG Municipi Superfície (ha)
1 El Papiol 5,35
1 Sant Cugat del Vallès 7,83
3 El Papiol 2,4
3 Sant Cugat del Vallès 4,9
4 El Papiol 12,6
4 Molins de Rei 63,2

15 Barcelona 15,02
18 Barcelona 0,12
18 Sant Cugat del Vallès 39,71
19 Sant Cugat del Vallès 48,42
22 Sant Cugat del Vallès 25,9
22 Barcelona 30,1

255,55

Punts d’aigua Municipi

Can Castellví Molins de Rei

Santa Creu d'Olorda Barcelona

Sol i Aire
Sant Cugat del 

Vallès

Vila Paula Barcelona

Bombers Vallvidrera Barcelona

Montbau Barcelona

Ciutat Meridiana Barcelona



Localització d’inversions 2022
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amb Collserola del Projecte d’infraestructures bàsiques de prevenció 
d’incendis forestals del PPP Collserola des de les seves fases inicials.

- ACTES:

- Sessió informativa telemàtica.

- Data: 22 de juny de 2021.

- Convocats: ajuntaments.

- Webinar informativa oberta.

- Data: 23 de juny de 2021.

- Convocats: associacions de l’entorn de Collserola.



11

Projecte executiu 2022

- Projecte redactat segons:

- Priorització definida pel PPP.

- Disponibilitat dels terrenys.

- Necessitats dels Bombers.

- Estat:

- Redactat.

- Informe positiu del Parc de Collserola.

- Aprovat tècnicament.

- En procés de licitació.

- Objecte:

- 7 punts estratègics de gestió.

- 255 ha d’execució.

- 7 ampliacions de punts d’aigua.

- Pressupost: 1 M€.



12

Projecte executiu 2022

PEG Municipi Superfície (ha)
1 El Papiol 5,35
1 Sant Cugat del Vallès 7,83
3 El Papiol 2,4
3 Sant Cugat del Vallès 4,9
4 El Papiol 12,6
4 Molins de Rei 63,2

15 Barcelona 15,02
18 Barcelona 0,12
18 Sant Cugat del Vallès 39,71
19 Sant Cugat del Vallès 48,42
22 Sant Cugat del Vallès 25,9
22 Barcelona 30,1

255,55

Punts d’aigua Municipi

Can Castellví Molins de Rei

Santa Creu d'Olorda Barcelona

Sol i Aire
Sant Cugat del 

Vallès

Vila Paula Barcelona

Bombers Vallvidrera Barcelona

Montbau Barcelona

Ciutat Meridiana Barcelona



Localització d’inversions 2022



Perímetre de Protecció Prioritària
Collserola (B5)

Projecte d’infraestructures bàsiques de 
prevenció d’incendis forestals 

29 de juny de 2022



2

Perímetre de Protecció Prioritària

- Figura legal: Pla INFOCAT aprovat per Acord de Govern l’any 
2003, actualitzat l’any 2011. Hi ha 34 PPP a Catalunya.

- Definició: zones amb gran risc d’incendi, amb continuïtat de la 
massa forestal, en les quals es poden produir Grans Incendis 
Forestals (GIF).

- Delimitació: els límits es corresponen amb grans infraestructures 
de la xarxa viària, corredors no forestals, nuclis de població, 
xarxa hidrogràfica, etc.



3

PPP B5 Collserola



4

Projecte d’infraestructures bàsiques de prevenció d’incendis 
forestals 

- Instrument de planificació i gestió.

- Objectiu: definir infraestructures que tenen la finalitat de reduir la 
capacitat de propagació dels grans incendis forestals (GIF) i facilitar-
ne l’extinció.

- Documents tècnics que, a partir del recull i l’anàlisi de la informació 
del territori i incendis històrics, proposa la infraestructura bàsica 
necessària per a la prevenció de grans incendis dins l’àrea del PPP.

- Vigència indefinida mentre no hi hagi canvis importants en el medi.

- No es tracten altres temes, com l’autoprotecció, objecte d’altres 
figures de planificació, ni la prevenció d’incendis no GIF.



5

Redacció

- Redacció externa, sota la direcció de la Secció de Boscos i Recursos Forestals (SBRF) de 
Barcelona i la màxima participació tècnica dels organismes implicats.

- Comissió Tècnica de Redacció sota la direcció del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural (DACC):

- Participació:
- Redactors.
- Secció de Boscos i Recursos Forestals  (DACC).
- Servei de Prevenció d’incendis Forestals (DACC).
- Parc de Collserola.
- GRAF (Bombers de la Generalitat).
- Bombers de Barcelona.

- Mètode de treball:
- Alta freqüència de les reunions de la Comissió.
- Estat de redacció, calendari i validació.
- Màxima participació tècnica de tots els integrants mitjançant esmenes i propostes.
- Treball en subcomissions per temes específics.
- Validació tècnica final.



6

Primera fase (2020)

- Recull d’informació d’infraestructures existents.

- Estudi d’incendis històrics i definició d’incendis tipus.

- Definició de polígons de contenció i punts de salt.

- Localització inicial dels punts estratègics de gestió (PEG).

- Finalitzat el desembre de 2020.



- Delimitació acurada dels PEG.

- Definició de les infraestructures contingudes en cada un d’aquests PEG.

- Compatibilització amb els factors limitants existents.

- Priorització d’execució segons:

- Vulnerabilitat dels polígons.

- Valors escollits a protegir.

- Resultats globals del projecte:

- Punts estratègics de gestió a executar: 36.

- Superfície total a tractar: 2.000 ha.

- Punts d’aigua a executar: 16 nous i 8 ampliacions.

- Pressupost estimat total: 3 M€.

7

Segona fase (2021)



8

Punts estratègics de gestió i punts d’aigua



9

Priorització dels PEG



10

Divulgació

- OBJECTIU:

Fer coneixedors els municipis, els habitants i les entitats relacionades 
amb Collserola del Projecte d’infraestructures bàsiques de prevenció 
d’incendis forestals del PPP Collserola des de les seves fases inicials.

- ACTES:

- Sessió informativa telemàtica.

- Data: 22 de juny de 2021.

- Convocats: ajuntaments.

- Webinar informativa oberta.

- Data: 23 de juny de 2021.

- Convocats: associacions de l’entorn de Collserola.



11

Projecte executiu 2022

- Projecte redactat segons:

- Priorització definida pel PPP.

- Disponibilitat dels terrenys.

- Necessitats dels Bombers.

- Estat:

- Redactat.

- Informe positiu del Parc de Collserola.

- Aprovat tècnicament.

- En procés de licitació.

- Objecte:

- 7 punts estratègics de gestió.

- 255 ha d’execució.

- 7 ampliacions de punts d’aigua.

- Pressupost: 1 M€.



12

Projecte executiu 2022

PEG Municipi Superfície (ha)
1 El Papiol 5,35
1 Sant Cugat del Vallès 7,83
3 El Papiol 2,4
3 Sant Cugat del Vallès 4,9
4 El Papiol 12,6
4 Molins de Rei 63,2

15 Barcelona 15,02
18 Barcelona 0,12
18 Sant Cugat del Vallès 39,71
19 Sant Cugat del Vallès 48,42
22 Sant Cugat del Vallès 25,9
22 Barcelona 30,1

255,55

Punts d’aigua Municipi

Can Castellví Molins de Rei

Santa Creu d'Olorda Barcelona

Sol i Aire
Sant Cugat del 

Vallès

Vila Paula Barcelona

Bombers Vallvidrera Barcelona

Montbau Barcelona

Ciutat Meridiana Barcelona



Localització d’inversions 2022



Perímetre de Protecció Prioritària
Collserola (B5)

Projecte d’infraestructures bàsiques de 
prevenció d’incendis forestals 

29 de juny de 2022



2

Perímetre de Protecció Prioritària

- Figura legal: Pla INFOCAT aprovat per Acord de Govern l’any 
2003, actualitzat l’any 2011. Hi ha 34 PPP a Catalunya.

- Definició: zones amb gran risc d’incendi, amb continuïtat de la 
massa forestal, en les quals es poden produir Grans Incendis 
Forestals (GIF).

- Delimitació: els límits es corresponen amb grans infraestructures 
de la xarxa viària, corredors no forestals, nuclis de població, 
xarxa hidrogràfica, etc.



3

PPP B5 Collserola



4

Projecte d’infraestructures bàsiques de prevenció d’incendis 
forestals 

- Instrument de planificació i gestió.

- Objectiu: definir infraestructures que tenen la finalitat de reduir la 
capacitat de propagació dels grans incendis forestals (GIF) i facilitar-
ne l’extinció.

- Documents tècnics que, a partir del recull i l’anàlisi de la informació 
del territori i incendis històrics, proposa la infraestructura bàsica 
necessària per a la prevenció de grans incendis dins l’àrea del PPP.

- Vigència indefinida mentre no hi hagi canvis importants en el medi.

- No es tracten altres temes, com l’autoprotecció, objecte d’altres 
figures de planificació, ni la prevenció d’incendis no GIF.



5

Redacció

- Redacció externa, sota la direcció de la Secció de Boscos i Recursos Forestals (SBRF) de 
Barcelona i la màxima participació tècnica dels organismes implicats.

- Comissió Tècnica de Redacció sota la direcció del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural (DACC):

- Participació:
- Redactors.
- Secció de Boscos i Recursos Forestals  (DACC).
- Servei de Prevenció d’incendis Forestals (DACC).
- Parc de Collserola.
- GRAF (Bombers de la Generalitat).
- Bombers de Barcelona.

- Mètode de treball:
- Alta freqüència de les reunions de la Comissió.
- Estat de redacció, calendari i validació.
- Màxima participació tècnica de tots els integrants mitjançant esmenes i propostes.
- Treball en subcomissions per temes específics.
- Validació tècnica final.



6

Primera fase (2020)

- Recull d’informació d’infraestructures existents.

- Estudi d’incendis històrics i definició d’incendis tipus.

- Definició de polígons de contenció i punts de salt.

- Localització inicial dels punts estratègics de gestió (PEG).

- Finalitzat el desembre de 2020.



- Delimitació acurada dels PEG.

- Definició de les infraestructures contingudes en cada un d’aquests PEG.

- Compatibilització amb els factors limitants existents.

- Priorització d’execució segons:

- Vulnerabilitat dels polígons.

- Valors escollits a protegir.

- Resultats globals del projecte:

- Punts estratègics de gestió a executar: 36.

- Superfície total a tractar: 2.000 ha.

- Punts d’aigua a executar: 16 nous i 8 ampliacions.

- Pressupost estimat total: 3 M€.

7

Segona fase (2021)



8

Punts estratègics de gestió i punts d’aigua



9

Priorització dels PEG



10

Divulgació

- OBJECTIU:

Fer coneixedors els municipis, els habitants i les entitats relacionades 
amb Collserola del Projecte d’infraestructures bàsiques de prevenció 
d’incendis forestals del PPP Collserola des de les seves fases inicials.

- ACTES:

- Sessió informativa telemàtica.

- Data: 22 de juny de 2021.

- Convocats: ajuntaments.

- Webinar informativa oberta.

- Data: 23 de juny de 2021.

- Convocats: associacions de l’entorn de Collserola.



11

Projecte executiu 2022

- Projecte redactat segons:

- Priorització definida pel PPP.

- Disponibilitat dels terrenys.

- Necessitats dels Bombers.

- Estat:

- Redactat.

- Informe positiu del Parc de Collserola.

- Aprovat tècnicament.

- En procés de licitació.

- Objecte:

- 7 punts estratègics de gestió.

- 255 ha d’execució.

- 7 ampliacions de punts d’aigua.

- Pressupost: 1 M€.



12

Projecte executiu 2022

PEG Municipi Superfície (ha)
1 El Papiol 5,35
1 Sant Cugat del Vallès 7,83
3 El Papiol 2,4
3 Sant Cugat del Vallès 4,9
4 El Papiol 12,6
4 Molins de Rei 63,2

15 Barcelona 15,02
18 Barcelona 0,12
18 Sant Cugat del Vallès 39,71
19 Sant Cugat del Vallès 48,42
22 Sant Cugat del Vallès 25,9
22 Barcelona 30,1

255,55

Punts d’aigua Municipi

Can Castellví Molins de Rei

Santa Creu d'Olorda Barcelona

Sol i Aire
Sant Cugat del 

Vallès

Vila Paula Barcelona

Bombers Vallvidrera Barcelona

Montbau Barcelona

Ciutat Meridiana Barcelona



Localització d’inversions 2022



Perímetre de Protecció Prioritària
Collserola (B5)

Projecte d’infraestructures bàsiques de 
prevenció d’incendis forestals 

29 de juny de 2022



2

Perímetre de Protecció Prioritària

- Figura legal: Pla INFOCAT aprovat per Acord de Govern l’any 
2003, actualitzat l’any 2011. Hi ha 34 PPP a Catalunya.

- Definició: zones amb gran risc d’incendi, amb continuïtat de la 
massa forestal, en les quals es poden produir Grans Incendis 
Forestals (GIF).

- Delimitació: els límits es corresponen amb grans infraestructures 
de la xarxa viària, corredors no forestals, nuclis de població, 
xarxa hidrogràfica, etc.



3

PPP B5 Collserola



4

Projecte d’infraestructures bàsiques de prevenció d’incendis 
forestals 

- Instrument de planificació i gestió.

- Objectiu: definir infraestructures que tenen la finalitat de reduir la 
capacitat de propagació dels grans incendis forestals (GIF) i facilitar-
ne l’extinció.

- Documents tècnics que, a partir del recull i l’anàlisi de la informació 
del territori i incendis històrics, proposa la infraestructura bàsica 
necessària per a la prevenció de grans incendis dins l’àrea del PPP.

- Vigència indefinida mentre no hi hagi canvis importants en el medi.

- No es tracten altres temes, com l’autoprotecció, objecte d’altres 
figures de planificació, ni la prevenció d’incendis no GIF.



5

Redacció

- Redacció externa, sota la direcció de la Secció de Boscos i Recursos Forestals (SBRF) de 
Barcelona i la màxima participació tècnica dels organismes implicats.

- Comissió Tècnica de Redacció sota la direcció del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural (DACC):

- Participació:
- Redactors.
- Secció de Boscos i Recursos Forestals  (DACC).
- Servei de Prevenció d’incendis Forestals (DACC).
- Parc de Collserola.
- GRAF (Bombers de la Generalitat).
- Bombers de Barcelona.

- Mètode de treball:
- Alta freqüència de les reunions de la Comissió.
- Estat de redacció, calendari i validació.
- Màxima participació tècnica de tots els integrants mitjançant esmenes i propostes.
- Treball en subcomissions per temes específics.
- Validació tècnica final.



6

Primera fase (2020)

- Recull d’informació d’infraestructures existents.

- Estudi d’incendis històrics i definició d’incendis tipus.

- Definició de polígons de contenció i punts de salt.

- Localització inicial dels punts estratègics de gestió (PEG).

- Finalitzat el desembre de 2020.



- Delimitació acurada dels PEG.

- Definició de les infraestructures contingudes en cada un d’aquests PEG.

- Compatibilització amb els factors limitants existents.

- Priorització d’execució segons:

- Vulnerabilitat dels polígons.

- Valors escollits a protegir.

- Resultats globals del projecte:

- Punts estratègics de gestió a executar: 36.

- Superfície total a tractar: 2.000 ha.

- Punts d’aigua a executar: 16 nous i 8 ampliacions.

- Pressupost estimat total: 3 M€.

7

Segona fase (2021)



8

Punts estratègics de gestió i punts d’aigua



9

Priorització dels PEG



10

Divulgació

- OBJECTIU:

Fer coneixedors els municipis, els habitants i les entitats relacionades 
amb Collserola del Projecte d’infraestructures bàsiques de prevenció 
d’incendis forestals del PPP Collserola des de les seves fases inicials.

- ACTES:

- Sessió informativa telemàtica.

- Data: 22 de juny de 2021.

- Convocats: ajuntaments.

- Webinar informativa oberta.

- Data: 23 de juny de 2021.

- Convocats: associacions de l’entorn de Collserola.



11

Projecte executiu 2022

- Projecte redactat segons:

- Priorització definida pel PPP.

- Disponibilitat dels terrenys.

- Necessitats dels Bombers.

- Estat:

- Redactat.

- Informe positiu del Parc de Collserola.

- Aprovat tècnicament.

- En procés de licitació.

- Objecte:

- 7 punts estratègics de gestió.

- 255 ha d’execució.

- 7 ampliacions de punts d’aigua.

- Pressupost: 1 M€.



12

Projecte executiu 2022

PEG Municipi Superfície (ha)
1 El Papiol 5,35
1 Sant Cugat del Vallès 7,83
3 El Papiol 2,4
3 Sant Cugat del Vallès 4,9
4 El Papiol 12,6
4 Molins de Rei 63,2

15 Barcelona 15,02
18 Barcelona 0,12
18 Sant Cugat del Vallès 39,71
19 Sant Cugat del Vallès 48,42
22 Sant Cugat del Vallès 25,9
22 Barcelona 30,1

255,55

Punts d’aigua Municipi

Can Castellví Molins de Rei

Santa Creu d'Olorda Barcelona

Sol i Aire
Sant Cugat del 

Vallès

Vila Paula Barcelona

Bombers Vallvidrera Barcelona

Montbau Barcelona

Ciutat Meridiana Barcelona



Localització d’inversions 2022



Perímetre de Protecció Prioritària
Collserola (B5)

Projecte d’infraestructures bàsiques de 
prevenció d’incendis forestals 

29 de juny de 2022



2

Perímetre de Protecció Prioritària

- Figura legal: Pla INFOCAT aprovat per Acord de Govern l’any 
2003, actualitzat l’any 2011. Hi ha 34 PPP a Catalunya.

- Definició: zones amb gran risc d’incendi, amb continuïtat de la 
massa forestal, en les quals es poden produir Grans Incendis 
Forestals (GIF).

- Delimitació: els límits es corresponen amb grans infraestructures 
de la xarxa viària, corredors no forestals, nuclis de població, 
xarxa hidrogràfica, etc.



3

PPP B5 Collserola



4

Projecte d’infraestructures bàsiques de prevenció d’incendis 
forestals 

- Instrument de planificació i gestió.

- Objectiu: definir infraestructures que tenen la finalitat de reduir la 
capacitat de propagació dels grans incendis forestals (GIF) i facilitar-
ne l’extinció.

- Documents tècnics que, a partir del recull i l’anàlisi de la informació 
del territori i incendis històrics, proposa la infraestructura bàsica 
necessària per a la prevenció de grans incendis dins l’àrea del PPP.

- Vigència indefinida mentre no hi hagi canvis importants en el medi.

- No es tracten altres temes, com l’autoprotecció, objecte d’altres 
figures de planificació, ni la prevenció d’incendis no GIF.



5

Redacció

- Redacció externa, sota la direcció de la Secció de Boscos i Recursos Forestals (SBRF) de 
Barcelona i la màxima participació tècnica dels organismes implicats.

- Comissió Tècnica de Redacció sota la direcció del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural (DACC):

- Participació:
- Redactors.
- Secció de Boscos i Recursos Forestals  (DACC).
- Servei de Prevenció d’incendis Forestals (DACC).
- Parc de Collserola.
- GRAF (Bombers de la Generalitat).
- Bombers de Barcelona.

- Mètode de treball:
- Alta freqüència de les reunions de la Comissió.
- Estat de redacció, calendari i validació.
- Màxima participació tècnica de tots els integrants mitjançant esmenes i propostes.
- Treball en subcomissions per temes específics.
- Validació tècnica final.



6

Primera fase (2020)

- Recull d’informació d’infraestructures existents.

- Estudi d’incendis històrics i definició d’incendis tipus.

- Definició de polígons de contenció i punts de salt.

- Localització inicial dels punts estratègics de gestió (PEG).

- Finalitzat el desembre de 2020.



- Delimitació acurada dels PEG.

- Definició de les infraestructures contingudes en cada un d’aquests PEG.

- Compatibilització amb els factors limitants existents.

- Priorització d’execució segons:

- Vulnerabilitat dels polígons.

- Valors escollits a protegir.

- Resultats globals del projecte:

- Punts estratègics de gestió a executar: 36.

- Superfície total a tractar: 2.000 ha.

- Punts d’aigua a executar: 16 nous i 8 ampliacions.

- Pressupost estimat total: 3 M€.

7

Segona fase (2021)



8

Punts estratègics de gestió i punts d’aigua



9

Priorització dels PEG



10

Divulgació

- OBJECTIU:

Fer coneixedors els municipis, els habitants i les entitats relacionades 
amb Collserola del Projecte d’infraestructures bàsiques de prevenció 
d’incendis forestals del PPP Collserola des de les seves fases inicials.

- ACTES:

- Sessió informativa telemàtica.

- Data: 22 de juny de 2021.

- Convocats: ajuntaments.

- Webinar informativa oberta.

- Data: 23 de juny de 2021.

- Convocats: associacions de l’entorn de Collserola.



11

Projecte executiu 2022

- Projecte redactat segons:

- Priorització definida pel PPP.

- Disponibilitat dels terrenys.

- Necessitats dels Bombers.

- Estat:

- Redactat.

- Informe positiu del Parc de Collserola.

- Aprovat tècnicament.

- En procés de licitació.

- Objecte:

- 7 punts estratègics de gestió.

- 255 ha d’execució.

- 7 ampliacions de punts d’aigua.

- Pressupost: 1 M€.



12

Projecte executiu 2022

PEG Municipi Superfície (ha)
1 El Papiol 5,35
1 Sant Cugat del Vallès 7,83
3 El Papiol 2,4
3 Sant Cugat del Vallès 4,9
4 El Papiol 12,6
4 Molins de Rei 63,2

15 Barcelona 15,02
18 Barcelona 0,12
18 Sant Cugat del Vallès 39,71
19 Sant Cugat del Vallès 48,42
22 Sant Cugat del Vallès 25,9
22 Barcelona 30,1

255,55

Punts d’aigua Municipi

Can Castellví Molins de Rei

Santa Creu d'Olorda Barcelona

Sol i Aire
Sant Cugat del 

Vallès

Vila Paula Barcelona

Bombers Vallvidrera Barcelona

Montbau Barcelona

Ciutat Meridiana Barcelona



Localització d’inversions 2022



Perímetre de Protecció Prioritària
Collserola (B5)

Projecte d’infraestructures bàsiques de 
prevenció d’incendis forestals 

29 de juny de 2022



2

Perímetre de Protecció Prioritària

- Figura legal: Pla INFOCAT aprovat per Acord de Govern l’any 
2003, actualitzat l’any 2011. Hi ha 34 PPP a Catalunya.

- Definició: zones amb gran risc d’incendi, amb continuïtat de la 
massa forestal, en les quals es poden produir Grans Incendis 
Forestals (GIF).

- Delimitació: els límits es corresponen amb grans infraestructures 
de la xarxa viària, corredors no forestals, nuclis de població, 
xarxa hidrogràfica, etc.



3

PPP B5 Collserola



4

Projecte d’infraestructures bàsiques de prevenció d’incendis 
forestals 

- Instrument de planificació i gestió.

- Objectiu: definir infraestructures que tenen la finalitat de reduir la 
capacitat de propagació dels grans incendis forestals (GIF) i facilitar-
ne l’extinció.

- Documents tècnics que, a partir del recull i l’anàlisi de la informació 
del territori i incendis històrics, proposa la infraestructura bàsica 
necessària per a la prevenció de grans incendis dins l’àrea del PPP.

- Vigència indefinida mentre no hi hagi canvis importants en el medi.

- No es tracten altres temes, com l’autoprotecció, objecte d’altres 
figures de planificació, ni la prevenció d’incendis no GIF.



5

Redacció

- Redacció externa, sota la direcció de la Secció de Boscos i Recursos Forestals (SBRF) de 
Barcelona i la màxima participació tècnica dels organismes implicats.

- Comissió Tècnica de Redacció sota la direcció del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural (DACC):

- Participació:
- Redactors.
- Secció de Boscos i Recursos Forestals  (DACC).
- Servei de Prevenció d’incendis Forestals (DACC).
- Parc de Collserola.
- GRAF (Bombers de la Generalitat).
- Bombers de Barcelona.

- Mètode de treball:
- Alta freqüència de les reunions de la Comissió.
- Estat de redacció, calendari i validació.
- Màxima participació tècnica de tots els integrants mitjançant esmenes i propostes.
- Treball en subcomissions per temes específics.
- Validació tècnica final.



6

Primera fase (2020)

- Recull d’informació d’infraestructures existents.

- Estudi d’incendis històrics i definició d’incendis tipus.

- Definició de polígons de contenció i punts de salt.

- Localització inicial dels punts estratègics de gestió (PEG).

- Finalitzat el desembre de 2020.



- Delimitació acurada dels PEG.

- Definició de les infraestructures contingudes en cada un d’aquests PEG.

- Compatibilització amb els factors limitants existents.

- Priorització d’execució segons:

- Vulnerabilitat dels polígons.

- Valors escollits a protegir.

- Resultats globals del projecte:

- Punts estratègics de gestió a executar: 36.

- Superfície total a tractar: 2.000 ha.

- Punts d’aigua a executar: 16 nous i 8 ampliacions.

- Pressupost estimat total: 3 M€.

7

Segona fase (2021)



8

Punts estratègics de gestió i punts d’aigua



9

Priorització dels PEG



10

Divulgació

- OBJECTIU:

Fer coneixedors els municipis, els habitants i les entitats relacionades 
amb Collserola del Projecte d’infraestructures bàsiques de prevenció 
d’incendis forestals del PPP Collserola des de les seves fases inicials.

- ACTES:

- Sessió informativa telemàtica.

- Data: 22 de juny de 2021.

- Convocats: ajuntaments.

- Webinar informativa oberta.

- Data: 23 de juny de 2021.

- Convocats: associacions de l’entorn de Collserola.



11

Projecte executiu 2022

- Projecte redactat segons:

- Priorització definida pel PPP.

- Disponibilitat dels terrenys.

- Necessitats dels Bombers.

- Estat:

- Redactat.

- Informe positiu del Parc de Collserola.

- Aprovat tècnicament.

- En procés de licitació.

- Objecte:

- 7 punts estratègics de gestió.

- 255 ha d’execució.

- 7 ampliacions de punts d’aigua.

- Pressupost: 1 M€.
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Projecte executiu 2022

PEG Municipi Superfície (ha)
1 El Papiol 5,35
1 Sant Cugat del Vallès 7,83
3 El Papiol 2,4
3 Sant Cugat del Vallès 4,9
4 El Papiol 12,6
4 Molins de Rei 63,2

15 Barcelona 15,02
18 Barcelona 0,12
18 Sant Cugat del Vallès 39,71
19 Sant Cugat del Vallès 48,42
22 Sant Cugat del Vallès 25,9
22 Barcelona 30,1

255,55

Punts d’aigua Municipi

Can Castellví Molins de Rei

Santa Creu d'Olorda Barcelona

Sol i Aire
Sant Cugat del 

Vallès

Vila Paula Barcelona

Bombers Vallvidrera Barcelona

Montbau Barcelona

Ciutat Meridiana Barcelona



Localització d’inversions 2022



Perímetre de Protecció Prioritària
Collserola (B5)

Projecte d’infraestructures bàsiques de 
prevenció d’incendis forestals 

29 de juny de 2022



2

Perímetre de Protecció Prioritària

- Figura legal: Pla INFOCAT aprovat per Acord de Govern l’any 
2003, actualitzat l’any 2011. Hi ha 34 PPP a Catalunya.

- Definició: zones amb gran risc d’incendi, amb continuïtat de la 
massa forestal, en les quals es poden produir Grans Incendis 
Forestals (GIF).

- Delimitació: els límits es corresponen amb grans infraestructures 
de la xarxa viària, corredors no forestals, nuclis de població, 
xarxa hidrogràfica, etc.



3

PPP B5 Collserola



4

Projecte d’infraestructures bàsiques de prevenció d’incendis 
forestals 

- Instrument de planificació i gestió.

- Objectiu: definir infraestructures que tenen la finalitat de reduir la 
capacitat de propagació dels grans incendis forestals (GIF) i facilitar-
ne l’extinció.

- Documents tècnics que, a partir del recull i l’anàlisi de la informació 
del territori i incendis històrics, proposa la infraestructura bàsica 
necessària per a la prevenció de grans incendis dins l’àrea del PPP.

- Vigència indefinida mentre no hi hagi canvis importants en el medi.

- No es tracten altres temes, com l’autoprotecció, objecte d’altres 
figures de planificació, ni la prevenció d’incendis no GIF.



5

Redacció

- Redacció externa, sota la direcció de la Secció de Boscos i Recursos Forestals (SBRF) de 
Barcelona i la màxima participació tècnica dels organismes implicats.

- Comissió Tècnica de Redacció sota la direcció del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural (DACC):

- Participació:
- Redactors.
- Secció de Boscos i Recursos Forestals  (DACC).
- Servei de Prevenció d’incendis Forestals (DACC).
- Parc de Collserola.
- GRAF (Bombers de la Generalitat).
- Bombers de Barcelona.

- Mètode de treball:
- Alta freqüència de les reunions de la Comissió.
- Estat de redacció, calendari i validació.
- Màxima participació tècnica de tots els integrants mitjançant esmenes i propostes.
- Treball en subcomissions per temes específics.
- Validació tècnica final.



6

Primera fase (2020)

- Recull d’informació d’infraestructures existents.

- Estudi d’incendis històrics i definició d’incendis tipus.

- Definició de polígons de contenció i punts de salt.

- Localització inicial dels punts estratègics de gestió (PEG).

- Finalitzat el desembre de 2020.



- Delimitació acurada dels PEG.

- Definició de les infraestructures contingudes en cada un d’aquests PEG.

- Compatibilització amb els factors limitants existents.

- Priorització d’execució segons:

- Vulnerabilitat dels polígons.

- Valors escollits a protegir.

- Resultats globals del projecte:

- Punts estratègics de gestió a executar: 36.

- Superfície total a tractar: 2.000 ha.

- Punts d’aigua a executar: 16 nous i 8 ampliacions.

- Pressupost estimat total: 3 M€.

7

Segona fase (2021)



8

Punts estratègics de gestió i punts d’aigua



9

Priorització dels PEG
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Divulgació

- OBJECTIU:

Fer coneixedors els municipis, els habitants i les entitats relacionades 
amb Collserola del Projecte d’infraestructures bàsiques de prevenció 
d’incendis forestals del PPP Collserola des de les seves fases inicials.

- ACTES:

- Sessió informativa telemàtica.

- Data: 22 de juny de 2021.

- Convocats: ajuntaments.

- Webinar informativa oberta.

- Data: 23 de juny de 2021.

- Convocats: associacions de l’entorn de Collserola.
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Projecte executiu 2022

- Projecte redactat segons:

- Priorització definida pel PPP.

- Disponibilitat dels terrenys.

- Necessitats dels Bombers.

- Estat:

- Redactat.

- Informe positiu del Parc de Collserola.

- Aprovat tècnicament.

- En procés de licitació.

- Objecte:

- 7 punts estratègics de gestió.

- 255 ha d’execució.

- 7 ampliacions de punts d’aigua.

- Pressupost: 1 M€.
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Projecte executiu 2022

PEG Municipi Superfície (ha)
1 El Papiol 5,35
1 Sant Cugat del Vallès 7,83
3 El Papiol 2,4
3 Sant Cugat del Vallès 4,9
4 El Papiol 12,6
4 Molins de Rei 63,2

15 Barcelona 15,02
18 Barcelona 0,12
18 Sant Cugat del Vallès 39,71
19 Sant Cugat del Vallès 48,42
22 Sant Cugat del Vallès 25,9
22 Barcelona 30,1

255,55

Punts d’aigua Municipi

Can Castellví Molins de Rei

Santa Creu d'Olorda Barcelona

Sol i Aire
Sant Cugat del 

Vallès

Vila Paula Barcelona

Bombers Vallvidrera Barcelona

Montbau Barcelona

Ciutat Meridiana Barcelona



Localització d’inversions 2022



Perímetre de Protecció Prioritària
Collserola (B5)

Projecte d’infraestructures bàsiques de 
prevenció d’incendis forestals 

29 de juny de 2022



2

Perímetre de Protecció Prioritària

- Figura legal: Pla INFOCAT aprovat per Acord de Govern l’any 
2003, actualitzat l’any 2011. Hi ha 34 PPP a Catalunya.

- Definició: zones amb gran risc d’incendi, amb continuïtat de la 
massa forestal, en les quals es poden produir Grans Incendis 
Forestals (GIF).

- Delimitació: els límits es corresponen amb grans infraestructures 
de la xarxa viària, corredors no forestals, nuclis de població, 
xarxa hidrogràfica, etc.



3

PPP B5 Collserola



4

Projecte d’infraestructures bàsiques de prevenció d’incendis 
forestals 

- Instrument de planificació i gestió.

- Objectiu: definir infraestructures que tenen la finalitat de reduir la 
capacitat de propagació dels grans incendis forestals (GIF) i facilitar-
ne l’extinció.

- Documents tècnics que, a partir del recull i l’anàlisi de la informació 
del territori i incendis històrics, proposa la infraestructura bàsica 
necessària per a la prevenció de grans incendis dins l’àrea del PPP.

- Vigència indefinida mentre no hi hagi canvis importants en el medi.

- No es tracten altres temes, com l’autoprotecció, objecte d’altres 
figures de planificació, ni la prevenció d’incendis no GIF.



5

Redacció

- Redacció externa, sota la direcció de la Secció de Boscos i Recursos Forestals (SBRF) de 
Barcelona i la màxima participació tècnica dels organismes implicats.

- Comissió Tècnica de Redacció sota la direcció del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural (DACC):

- Participació:
- Redactors.
- Secció de Boscos i Recursos Forestals  (DACC).
- Servei de Prevenció d’incendis Forestals (DACC).
- Parc de Collserola.
- GRAF (Bombers de la Generalitat).
- Bombers de Barcelona.

- Mètode de treball:
- Alta freqüència de les reunions de la Comissió.
- Estat de redacció, calendari i validació.
- Màxima participació tècnica de tots els integrants mitjançant esmenes i propostes.
- Treball en subcomissions per temes específics.
- Validació tècnica final.



6

Primera fase (2020)

- Recull d’informació d’infraestructures existents.

- Estudi d’incendis històrics i definició d’incendis tipus.

- Definició de polígons de contenció i punts de salt.

- Localització inicial dels punts estratègics de gestió (PEG).

- Finalitzat el desembre de 2020.



- Delimitació acurada dels PEG.

- Definició de les infraestructures contingudes en cada un d’aquests PEG.

- Compatibilització amb els factors limitants existents.

- Priorització d’execució segons:

- Vulnerabilitat dels polígons.

- Valors escollits a protegir.

- Resultats globals del projecte:

- Punts estratègics de gestió a executar: 36.

- Superfície total a tractar: 2.000 ha.

- Punts d’aigua a executar: 16 nous i 8 ampliacions.

- Pressupost estimat total: 3 M€.

7

Segona fase (2021)



8

Punts estratègics de gestió i punts d’aigua



9

Priorització dels PEG



10

Divulgació

- OBJECTIU:

Fer coneixedors els municipis, els habitants i les entitats relacionades 
amb Collserola del Projecte d’infraestructures bàsiques de prevenció 
d’incendis forestals del PPP Collserola des de les seves fases inicials.

- ACTES:

- Sessió informativa telemàtica.

- Data: 22 de juny de 2021.

- Convocats: ajuntaments.

- Webinar informativa oberta.

- Data: 23 de juny de 2021.

- Convocats: associacions de l’entorn de Collserola.
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Projecte executiu 2022

- Projecte redactat segons:

- Priorització definida pel PPP.

- Disponibilitat dels terrenys.

- Necessitats dels Bombers.

- Estat:

- Redactat.

- Informe positiu del Parc de Collserola.

- Aprovat tècnicament.

- En procés de licitació.

- Objecte:

- 7 punts estratègics de gestió.

- 255 ha d’execució.

- 7 ampliacions de punts d’aigua.

- Pressupost: 1 M€.
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Projecte executiu 2022

PEG Municipi Superfície (ha)
1 El Papiol 5,35
1 Sant Cugat del Vallès 7,83
3 El Papiol 2,4
3 Sant Cugat del Vallès 4,9
4 El Papiol 12,6
4 Molins de Rei 63,2

15 Barcelona 15,02
18 Barcelona 0,12
18 Sant Cugat del Vallès 39,71
19 Sant Cugat del Vallès 48,42
22 Sant Cugat del Vallès 25,9
22 Barcelona 30,1

255,55

Punts d’aigua Municipi

Can Castellví Molins de Rei

Santa Creu d'Olorda Barcelona

Sol i Aire
Sant Cugat del 

Vallès

Vila Paula Barcelona

Bombers Vallvidrera Barcelona

Montbau Barcelona

Ciutat Meridiana Barcelona



Localització d’inversions 2022


