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PROJECTE FORESTAL DE MITIGACIÓ I ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC DE LA 
SERRA DE COLLSEROLA (PROMACC Serra de Collserola). 
 
PILOT DEL PROJECTE LIFE CLIMARK  
 
 
1. Introducció i objectiu general 
 
Els Projectes Forestals de Mitigació i Adaptació al Canvi Climàtic (PROMACC) són 
projectes operatius de 3 anys de durada que tenen per objectiu promoure la gestió forestal 
per a la mitigació i adaptació al canvi climàtic. El seu finançament es preveu a través del 
mercat de crèdits climàtics, actualment en desenvolupament en el marc del projecte LIFE 
CLIMARK. 
 
A Catalunya, i en general a tota la Mediterrània, hi ha tres vectors clau en relació al canvi 
climàtic sobre els que la gestió forestal pot incidir de manera positiva: el balanç de 
carboni (mitigació), el balanç d’aigua (adaptació) i la conservació de la biodiversitat 
(mitigació/adaptació). Els crèdits climàtics posen en valor l’impacte de la gestió sobre 
aquests tres vectors. 
 
Per a què un projecte forestal pugui generar crèdits climàtics ha de garantir coherència 
climàtica, i ha de preveure actuacions adaptades al context local, buscant sinèrgies amb 
les iniciatives existents. 
 
Aquest document recull la informació tècnica relativa al PROMACC de la Serra de 
Collserola.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
2. Identificació i caracterització de l’àmbit de planificació estratègica 
 
L’àmbit escollit per a la diagnosi a escala de paisatge és la Serra de Collserola. 
 
La serra de Collserola és el pulmó verd de l’àrea metropolitana de Barcelona, un Parc 
Natural amb gran afluència de visitants amb un passat agroforestal actiu, de conreu de 
vinya i llenya i carbó d’alzina. Amb l’arrencada de la vinya, el pi blanc va passar a dominar 
el paisatge, afavorint la instal·lació d’un sotabosc d’alzina i roure. Actualment, l’activitat 
agroforestal a la serra és quasi inexistent, i les diverses iniciatives que treballen per 
dinamitzar-la es troben amb dificultats de baixa rendibilitat i conflictes amb visitants. Els 
propietaris forestals són majoritàriament privats o municipals. 
 
Per a la dinamització d’aquest PROMACC s’ha comptat amb la col·laboració de diversos 
actors: propietaris de finques privades i públiques (Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, 
EMD Valldoreix, Ajuntament Sant Feliu de Llobregat,) Consorci del Parc de Collserola, 
Serveis Territorials de Barcelona, Fundació Pau Costa, bombers GRAF, associacions de 
voluntariat, i la cooperativa de treballs forestals Forest4, a partir d’una proposta inicial de 
l’empresa Social Forest (continuada per BOSCAT) i el Centre de la Propietat Forestal.    

Els valors i reptes culturals, paisatgístics, ambientals o econòmics comuns identificats han 
estat: 

- Risc de patir un gran incendi forestal, que suposaria, a més de l’amenaça 
a vides humanes i el patrimoni natural, l’emissió a l’atmosfera de milers de 
tones de CO2 acumulat durant anys a la vegetació i al sòl forestal. 
 

- Decaïment de la vegetació i assecament de rieres i fonts pels efectes de 
la sequera recurrent. La mortalitat i el baix creixement dels arbres frenen el 
segrest de nou CO2. L’escassetat d’aigua a rieres i fonts afecta la 
biodiversitat. 
 

- Alta frequentació per part de visitants i presència de barris difusos de 
muntanya molt poblats. 
 

- Percepció majoritàriament negativa de la gestió forestal. 
 

- Necessitat d’integració de la gestió forestal amb la conservació de la 
biodiversitat al Parc. 
 

- Sumar aliances amb les iniciatives locals especialment les agro-silvo-
ramaderes i de caire social. 

 

 
  



 
 
 

 
 
3. Selecció i ubicació del conjunt de mesures forestals de mitigació/adaptació a 
implementar 
 
A partir del treball conjunt fet amb els diferents actors, s’han identificat com a criteris 
prioritaris per a aquest primer PROMACC els següents: 
 

- Zones prioritàries per prevenció de grans incendis, identificades al document 
elaborat per la Fundació Pau Costa l’any 2021 (no publicat) 

- Zones prioritàries per prevenció d’incendis d’interfase urbano-forestal. 
- Suport a iniciatives agronòmiques i de gestió forestal ja existents, preferentment 

amb masies habitades a la finca. 
- Finques amb Pla tècnic de gestió i millora forestal. 

 
S’han seleccionat 40 hectàrees repartides en 5 rodals de 3 municipis: Cerdanyola del 
Vallès, Sant Feliu de Llobregat i Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental).   
 
L’ubicació i mida dels rodals seleccionats al PROMACC Collserola és la següent: 
 

CODI Finca IOF i UA /  
Parcel·la catastral 

Municipi Sup 
(ha) 

Rodal 1 Can Montmany  PTGMF       - UA 3 Sant Cugat del Vallès 10,2 

Rodal 2 Bosc Gran Can Majó PTGMF 4171 – UA 4b  Sant Cugat del Vallès 9,5 
Rodal 3 Can Cussó PSGF 471 – UA 1 Sant Cugat del Vallès 9 
Rodal 4 Can Ferrer PTGMF 3767 – UA 1F i 1E Cerdanyola del Vallès 3,8 
Rodal 5 Can Farriol Parcel·la 4, Polígon 13 Sant Feliu de Llobregat 7,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
Figura 1: Situació dels rodals del PROMACC-Collserola 
 
  

EIN Serra Collserola 
Rodals d’actuació 
Límit finques 



 
 
 

 
4. Descripció de les actuacions forestals 
 
 
Els principals objectius de les actuacions planificades a la Serra de Collserola són la 
prevenció de grans incendis i la millora dels balanços hídrics i de carboni, tot garantint la 
conservació i millora de la biodiversitat. En general, es busca la millora de la vitalitat de 
les masses per tal d’augmentar la seva capacitat de mitigació i d’adaptació al canvi 
climàtic. 

 
 
Els objectius prioritaris a cada rodal són: 
 

CODI Finca Objectiu 

Rodal 1 Can Montmany  
Punt estratègic de gestió (PEG): prevenció d’un probable 
incendi de convecció amb vent (3a i 4rta generació) 

Rodal 2 
Bosc Gran Can 
Majó 

Punt estratègic de gestió (PEG): prevenció d’un probable 
incendi de convecció amb vent (3a i 4rta generació) 

Rodal 3 Can Cussó 
Millora de la vitalitat, enmagatzematge de carboni i 
recuperació de la capacitat productiva del bosc. 

Rodal 4 Can Farriol 
Recuperació d’aigua blava i millora de la vitalitat i l’eficiència 
en l’ús de l’aigua per part de l’arbrat. 

Rodal 5 Can Ferrer Prevenció d’incendi topografic litoral, interfase urbano forestal. 

 
 
Les actuacions incloses al PROMACC de Collserola són les següents: 
 
Actuació Ubicació / Característiques 

1. Aclarides en boscos adults: 
Aclarides de regulació de 
competència / Tallada de selecció 
/ Adevesament 

Masses adultes denses (de pins i alzines) amb creixement 
corrent inferior al corresponent a la qualitat d’estació. 
 
Ubicacions on s’aprofita l’aigua superficial per consum o es 
volen garantir cabals ecològics. 

2. Selecció de tanys i 
estassades 

Regenerats post-pertorbació amb alta acumulació de 
biomassa no gestionats des de la pertorbació 

3. Actuacions d’estructuració 
del paisatge per a prevenció 
d’incendis 

Punts Estratègics de Gestió (PEGs) o zones d’alt risc 
d’emissió 

4. Integració de criteris de 
conservació de la biodiversitat 

Augment de la complexitat estructural per afavorir la 
capacitat d’adaptació i resiliència: foment de la diversitat 
genètica, d’espècies i d’estrats 
 
Conservació d’arbres vells, grans o amb elements singulars 
(MH) 
 
Generació de fusta gran morta en peu i a terra, per tal 
d’afavorir els organismes saproxílics  
 
Tractaments que promouen la presència d’espècies 
florícoles, per afavorir papallones i pol·linitzadors 

 
Les actuacions previstes es detallen per a cada finca a les fitxes següents: 



 
 
 

 
RODAL 1: CAN MONMANY - PROMACC COLLSEROLA 
 

Finca Titularitat Municipi 
Núm. 
IOF  

Sup. 
actuació PEG 

Ubicació hidrogràfica 

Conca Subconca 

Can Monmany Pública St Cugat del Vallès En aprov. 10,2 ha SI El Llobregat Riera Rubí 

 

 
ACTUACIÓ FORESTAL 
 
Model silvícola de referència: model regular d’alzina per qualitat d’estació alta i prevenció 
d’incendis (codi ORGEST QiiP2 (Qii03)) 

Itinerari  AB extreta AB Final 
Densitat 

final aprox. 
Recobriment 

FINAL 
Espècie principal  Descripció treballs  % m2/ha m2/ha peus/ha % 

Alzina (Qi) Aclarida/ Selecció tanys 40 8,9 13,3 1700 > 50 
Roure (Qh) Aclarida/ Selecció tanys 50 1,0 1,0 150  20 
Pi blanc (Ph) Aclarida baixa 30 1,1 2,6  75  20 
Estrat arbustiu Estassada selectiva > 1,30  - - -   - 30 

 
 

     
  

Justificació inclusió al 
PROMACC 

Punt estratègic de gestió (PEG) prioritari, contra l’incendi més probable a la 
serra: incendi de convecció amb vent (3a i 4rta generació) 

UBICACIÓ DE L’ACTUACIÓ DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
 

 

 
L’objectiu principal és estructurar el rodal per a 
què actuï com a punt de recolzament de les 
tasques d’extinció d’un incendi amb potencial 
de generar un GIF, evitant la seva progressió a 
la carena següent, per generació de focus 
secundaris.  Seguint el model de referència 
Qii03, buscant avançar en la dominància de 
l’alzina (QiiP2), es reduirà el volum de 
biomassa i la continuïtat vertical del 
combustible. Se seleccionaran els tanys 
d’alzina i roure, deixant 2 o 3 per soca. 
S’estassarà el bruc mort i sec. S’eliminaran els 
pins tombats mantenint els de diàmetre major 
i s’afavorirà l’aladern fals.  L’actuació es 
marcarà prèviament. La llenya es 
desemboscarà fins a pista. Els pins quedaran al 
rodal. Les restes es trossejaran. 

Proposta de rodal 
d’actuació 

Can Montmany  
Puig Madrona  



 
 
 

 
 

 

RODAL 2: BOSC GRAN DE CAN MAJOR - PROMACC COLLSEROLA 

Finca Titularitat Municipi 
Núm. 
IOF  

Sup. 
actuació PEG 

Ubicació hidrogràfica 

Conca Subconca 

Bosc Gran Privat St Cugat del Vallès 4171 9,9 ha SI El Llobregat Riera Rubí 

 

 
ACTUACIÓ FORESTAL 
 
Model silvícola de referència: model regular d’alzina per qualitat d’estació alta i prevenció 
d’incendis (codi ORGEST QiiP2 (Qii01)) 

Itinerari  AB extreta AB Final 
Densitat 

final aprox. 
Recobriment 

FINAL 
Espècie principal  Descripció treballs  % m2/ha m2/ha peus/ha % 

Pi blanc (Ph) Aclarida mixta (= 1ª final) 40 7,0 10,5 80 40 
Alzina (Qi) Aclarida/ Selecció tanys 40 7,3 11 720 60 
Estrat arbustiu Estassada selectiva  70  -  - -  30 

 
 

     
  

Justificació inclusió al 
PROMACC 

Punt estratègic de gestió (PEG) prioritari, contra l’incendi més probable a la 
serra: incendi de convecció amb vent (3a i 4rta generació) 

UBICACIÓ DE L’ACTUACIÓ DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 

 

 
L’objectiu principal és estructurar el rodal per a 
què actuï com a punt de recolzament de les 
tasques d’extinció d’un incendi amb potencial de 
generar un GIF, evitant la seva progressió a la 
carena següent, per generació de focus 
secundaris.  Seguint el model Qii01 es reduirà el 
volum de biomassa i la continuïtat vertical del 
combustible. Se seleccionaran els tanys d’alzina i 
roure, deixant 2 o 3 per soca. S’estassarà el 
sotabosc de manera parcial i selectiva i sempre 
que hi hagi recobriment arbori. S’extrauran part 
dels pins mantenint els de diàmetre major i tots 
els pins pinyers.  L’actuació es marcarà 
prèviament. La fusta de pi i la llenya de major 
dimensió es desemboscarà. Les restes es 
trossejaran. 

Proposta de rodal d’actuació 

Escola La Floresta  



 
 
 

 
 

RODAL 3: CAN CUSSÓ - PROMACC COLLSEROLA 

Finca Titularitat Municipi 
Núm. 
IOF  

Superfície 
actuació 

PEG 
Ubicació hidrogràfica 

Conca Subconca 
Can Cussó Privada Sant Cugat del Vallès 471 9 ha NO El Llobregat Riera de Rubí 

 

 
 
ACTUACIÓ FORESTAL  
 
Model silvícola de referència: model irregular d’alzina per qualitat d’estació alta (codi ORGEST 
QiiP2 (Qii01)) 

Itinerari  AB extreta AB Final 
Densitat 

final aprox. 
Recobriment 

FINAL 
Espècie principal  Descripció treballs  % m2/ha m2/ha peus/ha % 

Pi blanc (Ph) Aclarida mixta (= 1ª final) 40 6,1 9 125 30 
Alzina (Qi) i Roure (Qc) Tallada selecció/Sel. tanys 30 4,7 11 955 80 
Estrat arbustiu Estassada selectiva  70 - - - 30 

 

 

 

  

Justificació inclusió al 
PROMACC 

Millora de la vitalitat, emmagatzematge de carboni i recuperació de la 
capacitat productiva del bosc.  

UBICACIÓ DE L’ACTUACIÓ DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 

 

Finca amb mas habitat per la propietat qui la 
gestiona. L’objectiu de l’actuació és regular la 
competència afavorint el creixement concentrat en 
els peus més vitals i facilitar la prevenció i extinció 
d’incendis en la interfase urbano-forestal.  Es seguirà 
el model de referència Ph01, buscant augmentatn la 
proporció d’alzina (PhQii2). Alhora es contribueix a la 
posada en producció de l’alzinar i se’n facilita 
l’aprofitament silvopastoral. Es tracta d’un rodal 
heterogeni, amb domini del pi a les carenes que té un 
subvol d’alzina i matollar dens, i domini de l’alzina i 
roure a les obagues i torrents. També hi ha una certa 
superfície desarbrada conseqüència d’una ventada, 
on es farà una selecció del rebrot de l’alzinar present.  
Es mantindran els pins de diàmetre major i es 
generarà fusta morta gran per biodiversitat.  
L’actuació es marcarà prèviament. La fusta i llenya es 
desemboscarà fins a pista. Les restes es trossejaran. 
El matollar s’estassarà selectivament 

A 

Proposta de rodal 
d’actuació 

Can Cussó  



 
 
 

 
 

RODAL 4: CAN FERRER - PROMACC COLLSEROLA 

Finca Titularitat Municipi 
Núm. 
IOF  

Superfície 
actuació 

PEG 
Ubicació hidrogràfica 

Conca Subconca 

Mas Ferrer Privada Cerdanyola del Vallès 3767 3,6 ha NO El Besós Riera Sant Cugat 

 

 
 
ACTUACIÓ FORESTAL 
 
Model silvícola de referència: model regular de pi blanc per qualitat d’estació alta (codi ORGEST 
PhQii2 (Ph01)) 

Itinerari  AB extreta 
Nombre 
de peus 
extrets 

AB 
Final 

Densitat 
final 

aprox. 

Recobriment 
FINAL 

Espècie principal  Descripció treballs  % m2/ha peus/ha m2/ha peus/ha % 

Pi blanc (Ph) Aclarida baixa 30 4,74 158 11,1 532 > 50 
Alzina (Qi) Selecció tanys 30 1,5 200 3,5 200 > 50 
Estrat arbustiu Estassada selectiva  70 - - - - 30 

   TOTAL 6,24 358 14,6 732  
 

 

  

Justificació inclusió al PROMACC Prioritat incendi topogràfic litoral, interfase urbano-forestal.  

UBICACIÓ DE L’ACTUACIÓ DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 
 
 
 
 
 

L’objectiu principal de l’actuació és estructurar el 
rodal per a què pugui actuar com a punt de 
recolzament de les tasques d’extinció d’un 
eventual incendi, evitant la seva progressió a la 
resta del vessant. Es tracta de reduir el volum de 
biomassa i la continuïtat vertical del combustible.   
Es seguirà el model de referència Ph01, buscant 
augmentatn la proporció d’alzina (PhQii2). Es 
reduirà el nombre de pins sense rebaixar massa la 
coberta per controlar el sotabosc. Se 
seleccionaran els tanys d’alzina, deixant 1 o 2 per 
soca. S’estassarà parcialment i selectivament el 
matollar, mantenint el 30 % de coberta, als 
torrents. L’actuació es marcarà prèviament. 

Proposta de rodal d’actuació 

Can 
Ferrer  



 
 
 

 
 

RODAL 5: CAN FARRIOL - PROMACC COLLSEROLA 

Finca Titularitat Municipi 
Núm. 
IOF  

Superfície 
actuació 

PEG 
Ubicació hidrogràfica 

Conca Subconca 
CAN 
FARRIOL 

Pública – cessió 
gestió privada 

Sant Feliu de 
Llobregat NO 7,5 ha NO El Llobregat El Llobregat 

 

 
 
ACTUACIÓ FORESTAL 
 
Model silvícola de referència:  
Subrodal A: model regular  de torn llarg d’alzina (codi ORGEST Qi03) - adevesament 
Subrodal B: model regular de pi blanc (codi ORGEST Ph05) buscant afavorir l’alzinar 

Itinerari  AB extreta AB Final 
Densitat 

final aprox. 
Recobriment 

FINAL 
Espècie principal  Descripció treballs  % m2/ha m2/ha peus/ha % 

Subrodal A (4,5 ha entre i per sobre feixes) 
Alzina (Qi) Aclarida mixta / Sel. tanys 40 9,6 14,4 500 60 

Subrodal B (3 hectàrees bosc mixt en vesant) 

Pi blanc (Ph) Aclarida mixta (= 1ª final) 40 8 12 200 30 
Alzina (Qi) Selecció tanys 30 2,7 6,3 1500 90 
Estrat arbustiu Estassada selectiva  70 - - - 30 

 

 

Justificació inclusió al 
PROMACC 

Recuperació d’aigua blava i millora de la vitalitat i resistència a la 
sequera i als incendis. Recuperació ús silvopastoral 

UBICACIÓ DE L’ACTUACIÓ DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 

 

L’objectiu de l’actuació és adequar la zona boscosa al 
voltant de la masia de Can Farriol reduint el 
recobriment d’arbrat i matollar per augmentar-ne la 
vitalitat, facilitar la prevenció i extinció d’incendis, 
augmentar l’aigua exportada i facilitar-ne 
l’aprofitament. S’ha diferenciat en 2 subrodals: un 
dominat per l’alzina on ja s’havia fet una actuació fa 14 
anys i que es vol portar cap a l’adevesament (A); i un 
altre amb bosc mixt de pi amb subvol jove d’alzina i 
sotabosc molt dens que s’aclarirà (B).   
Per al subrodal A el model de gestió de referència 
seleccionat ha estat el Qii03 i per al B el model Ph05. Es 
mantindran els pins de diàmetre major i es generarà 
fusta morta gran.  L’actuació es marcarà prèviament. 
La fusta i llenya es desemboscarà fins a pista. Les restes 
es trossejaran. S’ha exclòs la zona ocupada per feixes o 
rompudes. 

B 

A 
Can 
Ferriol  



 
 
 

 
 
5. Estimació de l’impacte generat per les actuacions forestals 
 
 
RODAL 1: CAN MONTMANY - PROMACC COLLSEROLA 

SERVEIS PROVEÏTS     

SERVEI INDICADOR 
VARIACIÓ 

(respecte a no 
gestionar) 

unitats TOTAL 
ACTUACIÓ unitats 

Regulació balanç C02 CO2 extret de l’atmosfera 66,9 tCO2/ha 682,7 tCO2 
Provisió aigua Aigua Blava exportada 2012 m3/ha 20518 m3 aigua 
Biodiversitat Capacitat d’acollir biodiversitat 47 % 47 % millora 
 
PRODUCTES GENERATS     

Espècie 
principal  

  

TOTAL PRODUCTE 
EXTRET 

FUSTA PER 
SERRA 

QUALITAT  

FUSTA PER PALET/ 
EMBALATGES 

BIOMASSA 
O LLENYA              

TOTAL ACTUACIÓ 

t/ha t/ha t/ha t/ha t 
Alzina 6 0 0 6 66 t llenya alzina 
Roure 2 0 0 2 22 t llenya roure 

Pi blanc 0 0 0 0 0 
TOTAL 8 0 0 8 88 

 

 

RODAL 2: BOSC GRAN DE CAN MAJOR - PROMACC COLLSEROLA 

 
SERVEIS PROVEÏTS     

SERVEI INDICADOR 
VARIACIÓ 

(respecte a no 
gestionar) 

unitats TOTAL 
ACTUACIÓ unitats 

Regulació balanç C02 CO2 extret de l’atmosfera 9,9 tCO2/ha 94 tCO2 
Provisió aigua Aigua Blava exportada 1978 m3/ha 18790 m3 aigua 
Biodiversitat Capacitat d’acollir biodiversitat 30 punts  30 % millora 
 
PRODUCTES GENERATS     

Espècie 
principal  

  

TOTAL PRODUCTE 
EXTRET 

FUSTA PER 
SERRA 

QUALITAT  

FUSTA PER PALET/ 
EMBALATGES 

BIOMASSA 
O LLENYA              

TOTAL ACTUACIÓ 

t/ha t/ha t/ha t/ha t 
Alzina-Roure 6,4 0 0 6,4 60,8 tones de llenya 

Pi blanc-pi 
pinyer 12,5 0 6,3 6,2 

118,75 tones de fusta 
TOTAL 18,9 0 6,3 12,6 179,55 

 



 
 
 

 
 

 

RODAL 3: CAN CUSSÓ - PROMACC COLLSEROLA 

 
SERVEIS PROVEÏTS     

SERVEI INDICADOR 
VARIACIÓ 

(respecte a no 
gestionar) 

unitats TOTAL 
ACTUACIÓ unitats 

Regulació balanç C02 CO2 extret de l'atmosfera 12,6 tCO2/ha 113,7 tCO2 
Provisió aigua Aigua Blava exportada 2029 m3/ha 18257 m3 aigua 
Biodiversitat Capacitat d'acollir biodiversitat 13 hectàrees 13 % millora 
 
PRODUCTES GENERATS AMB L’ACTUACIÓ 

Espècie 
principal  

  

TOTAL PRODUCTE 
EXTRET 

FUSTA PER 
SERRA 

QUALITAT  

FUSTA PER 
PALET/ 

EMBALATGES 

BIOMASSA 
O LLENYA              

TOTAL ACTUACIÓ 

t/ha t/ha t/ha t/ha t 
Pi blanc (Ph) 14,9 0 7,4 7,4 56,6 t pi blanc 
Alzina (Qi) 11,2 0 0 11,2 52,6 t llenya alzina 

 
 
 
 
RODAL 4: CAN FERRER - PROMACC COLLSEROLA 

 
SERVEIS PROVEÏTS     

SERVEI INDICADOR 

VARIACIÓ 
(respecte a no 

gestionar o 
BAU) 

unitats TOTAL 
ACTUACIÓ unitats 

Regulació balanç C02 CO2 extret de l'atmosfera 17,9 tCO2/ha 67,96 tCO2 
Provisió aigua Aigua Blava exportada 2383 m3/ha 9056 m3 aigua 
Biodiversitat Capacitat d'acollir biodiversitat 13 % 13 % millora 
 
PRODUCTES GENERATS     

Espècie 
principal  

  

TOTAL PRODUCTE 
EXTRET 

FUSTA PER 
SERRA 

QUALITAT  

FUSTA PER 
PALET/ 

EMBALATGES 

BIOMASSA 
O LLENYA              

TOTAL ACTUACIÓ 

t/ha t/ha t/ha t/ha t 
Pi blanc (Ph) 10,00 0,00 5,00 5,00 36 t pi blanc 
Alzina (Qi) 1 0,00 0,00 1,00 3,6 t llenya alzina 

TOTAL 11 0,0 5 6,0  39,6  
 

 
 



 
 
 

 
 
 
RODAL 5: CAN FARRIOL - PROMACC COLLSEROLA 

 
SERVEIS PROVEÏTS      

SERVEI INDICADOR 
VARIACIÓ 

(respecte a no 
gestionar) 

unitats TOTAL 
ACTUACIÓ unitats 

Regulació balanç C02 CO2 extret de l'atmosfera 64,5 tCO2/ha 483,38 tCO2 
Provisió aigua Aigua Blava exportada 2304 m3/ha 17281 m3 aigua 
Biodiversitat Capacitat d'acollir biodiversitat 32 hectàrees 32 % 
 
PRODUCTES GENERATS     

Espècie 
principal  

  

TOTAL PRODUCTE 
EXTRET 

FUSTA PER 
SERRA 

QUALITAT  

FUSTA PER 
PALET/ 

EMBALATGES 

BIOMASSA 
O LLENYA              

TOTAL ACTUACIÓ 

t/ha t/ha t/ha t/ha t 
Pi blanc (Ph) 15,2 0 7,6 7,6 45 t pi blanc 
Alzina (Qi) 22,6 0 0 22,6 68 t llenya alzina 

 
 
 
 
 
 

Estimació ex-ante de l’impacte de les actuacions contigudes al PROMACC 
durant els 15 anys posteriors a la seva execució 

 

Rodal Superfície 
(ha) 

Impacte carboni 
(t CO2 fixades – 

balanç net) 

Impacte 
aigua  

(m3 aigua blava) 

Impacte 
biodiversitat 
(% millora en la  

Capacitat d’Acollida de 
Biodiversitat) 

R1 10,2 683 20.518 47 
R2 9,5 94 18.790 30 
R3 9 114 18.257 13 
R4 3,8 68 9.056 13 
R5 7,5 483 17.281 32 

IMPACTE total 40 1.442 83.901 29 
IMPACTE / hectàrea 36 2.098 29 

Emisions evitades addicionalment per actuacions en Punts Estratègics de Gestió per a la 
prevenció d’incendis: 10.753 tCO2 

 


