
PLA D’INFORMACIÓ i VIGILÀNCIA 
CONTRA INCENDIS FORESTALS 2018

La Diputació de Barcelona, en col·laboració amb els ajuntaments i les agrupacions de defensa forestal
(ADF), posa en marxa cada any aquest pla de sensibilització a la població en matèria de prevenció i
detecció ràpida d’incendis, que abasta un total de 475.502 hectàrees forestals. Aquesta iniciativa forma
part del programa de suport als municipis en la prevenció d’incendis forestals, que té com a finalitat
principal informar la població i evitar situacions de risc.
El PVI es coordina amb els dispositius de prevenció i d’extinció d’altres administracions per tal
d’acomplir els tres objectius principals, que són:
• Reduir el nombre d’incendis, a través de la sensibilització, la detecció de punts de risc i la dissuasió

de conductes imprudents.
• Minimitzar els efectes dels incendis, gràcies a la ràpida detecció i avís de l’incendi, ampliació

d’informació durant l’emergència i, en alguns casos, realització de tasques de guiatge als equips
d’extinció.

• Assistir tècnicament a l’ajuntament en cas d’incendi important, informant sobre l’estat de les
infraestructures de prevenció, les actuacions possibles per a la restauració forestal, i donant suport a
l’activació del Pla d’emergències municipal.

Funcions bàsiques:

� Informació als usuaris del bosc de les mesures de prevenció dels incendis forestals.

� Dissuasió de conductes imprudents per la presència activa a les zones de risc al territori.

� Vigilància dels possibles incendis des de punts de bona visibilitat i des dels punts de guaita dels
espais naturals protegits. Informadors i guaites també confirmen i localitzen exactament els avisos
de foc d’altres fonts.

� Transmissió de la informació. Els operadors dels centres de control canalitzen la informació rebuda
als equips d’extinció (Bombers i ADF) per tal que arribin a l’incendi el més aviat possible.

� Coordinació i col·laboració del dispositiu amb les entitats del territori amb la supervisió dels
enginyers coordinadors, que vetllen pel bon funcionament de la campanya.

� Prevenció del risc mitjançant la comunicació de les infraccions a la normativa de prevenció
d’incendis i altres infraccions sobre el medi ambient, així com dels punts de risc detectats que
poden ser causa d’inici d’un foc forestal als ajuntaments, cos d’agents rurals, i resta d’entitats i
empreses implicades.

P      IV

El dispositiu

15 de juny – 1 de setembre
(de 12:30 h a 19:30 h)

269 ajuntaments

124 ADF i 9 federacions d’ADF

91 unitats mòbils d’informació

21 punts de vigilància fixa
(1 amb vigilància mòbil i 1 càmera web)

8 centres de control

257 persones 
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En segon lloc, s’han realitzat 169 dissuasions
d’infraccions a la reglamentació contra incendis. La
majoria són per barbacoes que no compleixen la
normativa (58%), llançament de petards (27%), seguit
de cremes no autoritzades (15%).

Durant aquesta campanya, 50.141 persones han estat
informades pel personal del PVI sobre el risc i la
normativa de prevenció d’incendis. S’ha dedicat especial
atenció a sensibilitzar sobre mesures preventives i a
divulgar recomanacions generals a la població usuària de
les àrees forestals.

De les 3.176 enquestes a la població, realitzades enguany
per primera vegada, es desprèn que el 38% dels
enquestats desconeixien alguns dels aspectes de la
informació donada pel nostre personal, i el 82% la
consideren útil. El 98% consideren que la presència al
territori dissuadeix o pot dissuadir de conductes
imprudents.

El mapa representa el nombre d’informacions efectuades
a cada municipi. Osona és la comarca amb més
informacions preventives realitzades. Per altra banda, el
47% de les informacions preventives correspon al sector
de prevenció centre (comarques del Bages, Berguedà,
Moianès i Osona).

Sensibilització  a la població a través de la informació

Durant la campanya s’han previngut un total de 889
possibles inicis d’incendis. En primer lloc, s’han detectat
500 abocaments de material inflamable (deixalles, restes
vegetals, vidres o altres materials inflamables) i 220
possibles deficiències al voltant de les línies elèctriques.
Aquestes incidències es concentren principalment a la
meitat sud de la província. S’ha comunicat la ubicació
dels abocaments als ajuntaments per a que puguin
retirar-los i al cos d’agents rurals per al seu control. Les
incidències relacionades amb les línies elèctriques han
estat notificades a les empreses i organismes
responsables, i estan resoltes o bé en vies de solució.

Detecció de punts de risc 

Objectiu 1 – Reduir el nombre d’incendis

Dissuasió de conductes imprudents

Aquest valor representa un 22% d’increment
respecte de l’any 2017. Aquest fet és habitual quan
tenim campanyes, com l’actual, amb pocs incendis, i
on la població es relaxa i en conseqüència
s’incrementen aquest tipus de conductes.

Objectiu 2 – Minimitzar els efectes dels incendis

Una altra tasca important que duu a terme el personal
del PVI és la detecció ràpida i la confirmació d’avisos
d’incendis per facilitar la tasca als equips d’extinció.

Els informadors i guaites presents i coneixedors del
territori, i formats a l’inici de la campanya, ubiquen
exactament l’incendi, donen informació sobre la
magnitud i les característiques, o bé el descarten, en cas
de ser una falsa alarma.

Els informadors han fet tasques de guiatge en 2
ocasions per a que els mitjans d’extinció poguessin
arribar ràpidament a l’incendi.

El personal del dispositiu (guaites o informadors)
han donat el primer avís de l’incendi al centre de
control del PVI en el 34 % dels casos. El segueixen en
número els avisos rebuts procedents de bombers
(18%) i de les ADF (10,6%). La resta han provingut
de trucades de particulars al 112.

Vigilància
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El personal del PVI ha detectat un total de 213
abocaments de material no inflamable (restes
metàl·liques, runes o altres elements). A més, ha
revisat l’estat de les infraestructures de prevenció
com a mesura d’anticipació per localitzar deficiències.
S’han revisat i comunicat l’estat general dels punts
d’aigua, la seva correcta senyalització i l’estat dels
camins a ajuntaments, ADF, bombers o parcs
naturals.

Aquest estiu s’han comptabilitzat un total de 94
incendis en l’àmbit i horari del PVI (entre les 12:30h i
les 19:30h). Fora de l’horari del PVI s’han produït 20
incendis més.

La superfície afectada per aquests incendis (22 ha) és
molt inferior a la mitjana dels darrers anys (497 ha),
amb registres semblants als anys 2011 i 2014.
Representa una minva del 97% respecte l’any passat.
Només 6 incendis han superat l’hectàrea, i
representen el 67% de la superfície total cremada,
essent el més gran de 4 hectàrees.

Dels 94 incendis comptabilitzats, 54 han estat de
caràcter forestal, el segon mínim històric des del 2009.
Els 34 incendis agrícoles es situen en la mitjana dels
darrers anys. Els 6 incendis en urbanització estan un
any més per sota de la mitjana, registrant-se el valor
més baix dels darrers 9 anys.

Del total d’incendis, 9 han estat dins els espais
naturals protegits, 4 a la Serralada de Marina, 2 al Parc
del Foix i Olèrdola, 1 al Garraf, 1 al Montnegre i el
Corredor i 1 a la Serralada Litoral, afectant a una
superfície total de 4 hectàrees.

A més a més, s’ha col·laborat amb els cossos de
seguretat en 2 ocasions prestant ajut als ciutadans.

El PVI també ha col·laborat amb l’Oficina Tècnica de
Turisme de la Diputació de Barcelona en l’inventari de
més de 7.300 senyals i plafons informatius repartits
pels diferents itineraris turístics del territori.

Anàlisi dels incendis

Objectiu 3 – Assistir tècnicament als ajuntaments en cas d’incendi important

En aquesta campanya no ha calgut donar suport als
ajuntaments per cap emergència, ja que no s’ha
activat cap pla d'emergències municipal per incendis
forestals. Tot i així, els responsables estaven
preparats per oferir suport en cas de necessitat.
Especialment en l’organització dels moments inicials,

en tasques de suport logístic o donant recolzament
tècnic. Arribat el cas, també s’informa sobre l’estat de
les infraestructures de prevenció i les actuacions
forestals possibles després de l’incendi per a la
restauració de la zona afectada.

Altres tasques  de prevenció
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Aquests gràfics representen l’evolució dels diferents índexs des de l’any 2000, quan el PVI es va estendre
a tota la demarcació de Barcelona, i la tendència que segueixen. Els índexs es calculen per cada 1.000
hectàrees forestals i permeten obtenir valors comparables entre els diferents anys per al període en que
està operatiu el PVI.

Enguany ha augmentat l’índex de dissuasions d’infraccions a la reglamentació contra incendis trencant
la tendència a la baixa dels darrers anys, ja que la quantitat de dissuasions d’infraccions i conductes de
risc que podrien haver estat causa d’inici d’incendi ha augmentat un 22% respecte de l’any passat.

El número d’incendis d’aquesta campanya en horari del PVI s’ha reduït a la meitat respecte l’any passat.
A més, enguany s’ha donat una situació meteorològica abans i durant l’estiu que ha contribuït a que
aquests incendis no tinguessin condicions favorables per progressar. Al 2018 hem estat, per tant, molt
per sota de la mitjana des de l’any 2000 en ambdós índexs. Les condicions excepcionalment favorables
en aquest sentit no ens han de fer abaixar la guàrdia i continuar reforçant la conscienciació a la població
per evitar conductes de risc.

ÍNDEXS D’EVOLUCIÓ

Sensibilització a la població Dissuasió d’infraccions a la reglamentació 
de prevenció d’incendis forestals

Número d’incendis forestals Superfície cremada
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Alt Penedès

El major incendi de la comarca ha afectat al municipi de Castellet i la Gornal amb un total de 2,87 hectàrees de superfície
forestal. Les resta d’incendis registrats (7) han afectat un total 0,37 hectàrees de superfície forestal i agrícola. Cal destacar
que les unitats de sensibilització i vigilància han previngut un total de 81 possibles punts d’inici d’incendis.
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Sensibilització

2.675

2018

5 3 06 3 1
0

1

2

3

4

5

6

7

Forestal Agrícola En urbanització

nú
m

. d
'in

ce
nd

is

Tipologia d'incendis

Any 2018

Mitjana 2009-2017 0,60

0,30

1,20

0,10

Superfície afectada 

mitjana 2009-2017  (2,3 ha)
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16 Agrupacions de Defensa Forestal

7 Unitats mòbils d’informació
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Incidències 

Dissuasió d'infraccions a la reglamentació contra incendis (7)

Detecció de punts de risc en línies elèctriques (32)

Detecció de punts de risc: Abocaments (42)

Incendis urbans/Industrials (1)

Detecció d'agressions al medi ambient (17)
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