
             
Dades municipals

             
Contingut del Pla municipal de Prevenció d'Incendis forestals

             
Ús i gestió del Pla municipal de Prevenció d'Incendis forestals

El present Pla de Prevenció d'Incendis Forestals ha estat elaborat per l'Oficina 
Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari 
de l'Àrea d'Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, amb 
la col·laboració i l'acord de les següents entitats:

Nombre d'habitants Superfície del terme municipal (ha)

Superfície forestal (ha) Superfície arbrada (ha)

Altres superfícies (ha)

Parc / Parc Natural

Altres espais protegits

El Pla municipal de prevenció d'incendis forestals és el document que conté 
el conjunt de previsions i mesures que cal prendre per reduir les causes dels
incendis, limitar-ne els efectes i facilitar-ne l'extinció.
Aquestes previsions i mesures es presenten a través d'informació escrita (fit-  
xes descriptives d'actuacions i inversions) i informació gràfica (mapa).  

Totes les actuacions previstes en el Pla per millorar la situació del municipi  
davant  els incendis forestals  es resumeixen  en  les relacions prioritzades 
d'actuacions de manteniment i d'inversions del punt 4 (gestió del pla).
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Municipi MOIA
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 ADF ELS CINGLES

La vigència màxima del Pla és de 6 anys des de la data de revisió

Ajuntament MOIA

ADF ELS CINGLES

Data de vigència 29/12/2026



             

Senyalització (S)

Mesura proposada Localització  Unitats Cost estimat (EUR)

Unitari                Total

(núm.d'ordre)

(per ordre de prioritat) en el plànol  

Prohibició de fer foc, prohibició de pas, distància i localització de punts d'aigua

1.1

1 / 1Full núm. MOIA - 2020

Cost total d'inversions en senyalització:



1.2
             Tractament i ordenació d'usos perillosos

Mesura proposada

i del combustible

(per ordre de prioritat)
Amidament Cost estimat (EUR)

Unitari                Total
Localització  

(núm.d'ordre)
en el plànol  

Tipus de Risc

1 /  1Full núm. MOIA - 2020

Cost total d'inversions en tractament i ordenació d'usos perillosos i del combustible:



             Xarxa viària bàsica municipal de 
prevenció d'incendis forestals

Mesura proposada

(per ordre de prioritat)

Localització

(núm.d'ordre)

Amidament Cost estimat (EUR)

Unitari               Total         (km)en el plànol

Arranjament de pistes (AP)

2.1

Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Fanguera 
del camí 21. PC-1

Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Pas de 
torrent o riera del camí 32. PC-2

Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Pujador 
del camí 35. PC-3

Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Pujador 
del camí 36. PC-4

1 /  1Full núm. MOIA - 2020

Cost total d'inversions en arranjament de pistes de la xarxa viària bàsica: 0,00



             Xarxa viària bàsica municipal de prevenció 
d'incendis forestals

Mesura proposada

Construcció de pistes (CP)

(per ordre de prioritat)

Localització

(núm.d'ordre)

Amidament Cost estimat (EUR)

Unitari               Total         (km)en el plànol

2.2

1 /  1Full núm. MOIA - 2020

Cost total d'inversions en construcció de pistes de la xarxa viària bàsica:  



             
Xarxa de punts d'aigua

Mesura proposada

(per ordre de prioritat)

Localització

(núm.d'ordre)

Cost estimat (EUR)

Arranjament de basses i dipòsits (AB), construcció de basses i dipòsits (CB), 
instal.lació d'hidrants i altres boques (CH)

en el plànol

2.3

Instal·lació de rampa de sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels 
mitjans d'intervenció, al dipòsit metàl·lic del Prat (Camp de vol). AB-1 2.350,00

Instal·lació de rampa de sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels 
mitjans d'intervenció, al dipòsit metàl·lic del Solà de la Vila. AB-10 2.350,00

Instal·lació de rampa de sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels 
mitjans d'intervenció, al dipòsit metàl·lic del Serrat de Bussanya. AB-11 2.350,00

Instal·lació de rampa de sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels 
mitjans d'intervenció, al la bassa de Serramitja. AB-12 2.350,00

Instal·lació de rampa de sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels 
mitjans d'intervenció, al dipòsit de formigó del Serrat de Montbrú. AB-13 2.350,00

Instal·lació de rampa de sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels 
mitjans d'intervenció, al dipòsit de formigó de Sant Jaume de la Coma. AB-14 2.350,00

Instal·lació de rampa de sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels 
mitjans d'intervenció, al dipòsit de formigó de Boladeres. AB-3 2.350,00

Instal·lació de rampa de sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels 
mitjans d'intervenció, al dipòsit metàl·lic de la Cabanya. AB-4 2.350,00

Instal·lació de rampa de sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels 
mitjans d'intervenció, al dipòsit metàl·lic de Rodors. AB-6 2.350,00

Instal·lació de rampa de sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels 
mitjans d'intervenció, al dipòsit metàl·lic del Perer. AB-7 2.350,00

Instal·lació de rampa de sortida de fauna, compatible amb la seguretat dels 
mitjans d'intervenció, al dipòsit de formigó del camí del Solà de la Vila al 
Raurell.

AB-8 2.350,00

1 /  1Full núm. MOIA - 2020

25.850,00Cost total d'inversions en la xarxa de punts d'aigua:



             
Xarxa de franges vegetals de 
baixa combustibilitat (CF)

Mesura proposada

(per ordre de prioritat) Unitari                  Total    

Cost estimat (EUR)Amidament

(ha)

2.4
Localització

planol

1 /  1Full núm.  MOIA - 2020

Cost total d'inversions en la xarxa de franges vegetals de baixa combustibilitat:



             
Material de primera intervenció  (M)

Mesura proposada

(per ordre de prioritat) Unitari                  Total    

Cost estimat (EUR)Unitats

2.5

1 /  1Full núm.  MOIA - 2020

Cost total d'inversions en adquisició de material de primera intervenció:



             
Mesures d'informació

3.1
Es recomana que l'Ajuntament promulgui un ban de prevenció d'incendis forestals per al seu 
terme municipal, amb les mesures a prendre en funció del nivell de risc.

Es recomana la publicació d'una nota informativa al bolletí municipal, recordant les 
recomanacions i normativa sobre ús de foc segons els diferents períodes establerts al Decret 
64/95 de 7 de març-DOGC.

Es recomana l'emissió de tascons publicitaris a Ràdio Moià, recordant les restriccions d'ús 
de foc establertes al Decret 64/95 i ordenances, a partir de principis de març i fins a finals 
d'octubre.

No n'hi ha.

Es recomana la publicació de notes informatives sobre restriccions d'ús de foc establertes al 
Decret 64/95 i d'altres de municipals a la pàgina web de l'ajuntament "www.moia.cat".

Bans

Butlletins informatius municipals

Ràdio local

TV local

Altres

http://radiomoia.cat/

www.moia.cat/web/bom/

1 / 1Full núm. MOIA - 2020



             
Planejament urbanístic

3.2
   1.1        Amb caràcter informatiu

   1.2        Com a sistema general

   1.2.1     Totalment

   1.2.1.1  Sense expropiacions

   1.2.1.2  Amb expropiacions

   Trams (cost estimat)

   1.2.2     Parcialment

   1.2.2.1  Sense expropiacions

   1.2.2.2  Amb expropiacions

   Trams (cost estimat)

1.Introducció de la xarxa viària en el planejament municipal

Sí

1 /  1Full núm. MOIA - 2020



             
Ordenances i altres mesures

3.3

L’Ajuntament posarà en coneixement dels propietaris de parcel·les 
urbanitzables en contacte amb zona forestal de la necessitat de mantenir-les 
netes durant el període de risc incendi forestal d'acord amb la Llei 5/2003, de 
22 d'abril.

És convenient que l'Ajuntament promulgui una ordenança municipal sobre 
prevenció d'incendis forestals per al seu terme municipal, especialment sobre 
ús de foc en zones d'esbarjo i crema de restes vegetals.

L'Ajuntament posarà en coneixement de les companyies elèctriques la 
necessitat de mantenir netes les franges de vol cablejat segons Decret 268/96 
de 23 de juliol i Decret 64/95 de 7 de març.

L'Ajuntament posarà en coneixement de les entitats responsables de la xarxa 
viària la necessitat de mantenir les franges de seguretat netes de vegetació 
segons el Decret 130/98, de 12 de maig i Decret 64/95, de 7 de març.

1 / 1

Sobre prevenció d'incendis

Informació addicional (Parcs i espais naturals, Bombers)

                                    Altres mesures

Electricitat

Gas

Altres infraestructures perilloses

Full núm.

                                    Ordenances i informe

Sobre manteniment de parcel.les i entorns d'urbanitzacions

MOIA - 2020



             
Programa d'inversió en actuacions de millora i 
establiment d'infraestructura de prevenció

Mesura proposada

(per ordre de prioritat)

Localització

(codi)

en el plànol

4.1

Amidament Cost estimat (EUR)

Unitari                   Total

Any

indicatiu

Arranjament de punt crític de la xarxa viària 
bàsica: Fanguera del camí 21. PC-1

Arranjament de punt crític de la xarxa viària 
bàsica: Pas de torrent o riera del camí 32. PC-2

Arranjament de punt crític de la xarxa viària 
bàsica: Pujador del camí 35. PC-3

Arranjament de punt crític de la xarxa viària 
bàsica: Pujador del camí 36. PC-4

Instal·lació de rampa de sortida de fauna, 
compatible amb la seguretat dels mitjans 
d'intervenció, al dipòsit metàl·lic del Prat (Camp 
de vol).

AB-1 2.350,000,00 0,00

Instal·lació de rampa de sortida de fauna, 
compatible amb la seguretat dels mitjans 
d'intervenció, al dipòsit de formigó de Boladeres.

AB-3 2.350,000,00 0,00

Instal·lació de rampa de sortida de fauna, 
compatible amb la seguretat dels mitjans 
d'intervenció, al dipòsit metàl·lic de la Cabanya.

AB-4 2.350,000,00 0,00

Instal·lació de rampa de sortida de fauna, 
compatible amb la seguretat dels mitjans 
d'intervenció, al dipòsit metàl·lic de Rodors.

AB-6 2.350,000,00 0,00

Instal·lació de rampa de sortida de fauna, 
compatible amb la seguretat dels mitjans 
d'intervenció, al dipòsit metàl·lic del Perer.

AB-7 2.350,000,00 0,00

Instal·lació de rampa de sortida de fauna, 
compatible amb la seguretat dels mitjans 
d'intervenció, al dipòsit de formigó del camí del 
Solà de la Vila al Raurell.

AB-8 2.350,000,00 0,00

Instal·lació de rampa de sortida de fauna, 
compatible amb la seguretat dels mitjans 
d'intervenció, al dipòsit metàl·lic del Solà de la 
Vila.

AB-10 2.350,000,00 0,00

1 /  2Full núm. MOIA - 2020



             
Programa d'inversió en actuacions de millora i 
establiment d'infraestructura de prevenció

Mesura proposada

(per ordre de prioritat)

Localització

(codi)

en el plànol

4.1

Amidament Cost estimat (EUR)

Unitari                   Total

Any

indicatiu

Instal·lació de rampa de sortida de fauna, 
compatible amb la seguretat dels mitjans 
d'intervenció, al dipòsit metàl·lic del Serrat de 
Bussanya.

AB-11 2.350,000,00 0,00

Instal·lació de rampa de sortida de fauna, 
compatible amb la seguretat dels mitjans 
d'intervenció, al la bassa de Serramitja.

AB-12 2.350,000,00 0,00

Instal·lació de rampa de sortida de fauna, 
compatible amb la seguretat dels mitjans 
d'intervenció, al dipòsit de formigó del Serrat de 
Montbrú.

AB-13 2.350,000,00 0,00

Instal·lació de rampa de sortida de fauna, 
compatible amb la seguretat dels mitjans 
d'intervenció, al dipòsit de formigó de Sant Jaume 
de la Coma.

AB-14 2.350,000,00 0,00

Cost total del programa d'actuacions de millora: 25.850,00

2 /  2Full núm. MOIA - 2020



             
Programa d'actuacions de manteniment i 
conservació de la infraestructura de prevenció

Any

indicatiu

Localització

(codi)

Cost estimat (EUR)Mesura proposada

(per ordre de prioritat)

Amidament

Unitari              Totalen el plànol

4.2

Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del 
camí de les Umbertes a les Closanes.

01
6,0 980,00 5.880,00km2024

Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del 
camí de la Tuta.

02
3,6 1.100,00 3.960,00km2021

Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del 
camí de la Tuta.

02
3,6 1.100,00 3.960,00km2025

Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del 
camí des de les coves del Toll fins al camí de Castellcir a 
Collsuspina.03

2,9 1.115,00 3.233,50km2024

Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del 
camí des del camp de vol fins al camí de les Umbertes a 
les Closanes.05

3,0 1.140,00 3.420,00km2024

Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del 
camí de la Casanova del Prat fins al Clapers.

06
2,1 1.040,00 2.184,00km2024

Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del 
camí del Clapers fins a la Ctra. N-141c passant per la 
finca El Masot.07

2,0 960,00 1.920,00km2024

Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del 
camí de la Ctra. N-141c fins a límit de terme, passant per 
La Granoia, Cal Nespler i la Caseta Alta.08

7,3 1.120,00 8.176,00km2026

Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del 
camí de la Ctra. N-141c fins a límit de terme, passant per 
La Granoia, Cal Nespler i la Caseta Alta.08

7,3 1.120,00 8.176,00km2022

Full núm. MOIA - 20201 /  6



             
Programa d'actuacions de manteniment i 
conservació de la infraestructura de prevenció

Any

indicatiu

Localització

(codi)

Cost estimat (EUR)Mesura proposada

(per ordre de prioritat)

Amidament

Unitari              Totalen el plànol

4.2

Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del 
camí de la Guantera fins al terme de Collsuspina.

09
2,2 1.085,00 2.387,00km2026

Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del 
camí de la Guantera fins al terme de Collsuspina.

09
2,2 1.085,00 2.387,00km2022

Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del 
camí de la Torre de Casanova a Boladeres, i fins al camí 
de la Guantera a Collsuspina.10

6,1 1.145,00 6.984,50km2022

Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del 
camí de la Torre de Casanova a Boladeres, i fins al camí 
de la Guantera a Collsuspina.10

6,1 1.145,00 6.984,50km2026

Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del 
camí de Les Cases de Ferrerons.

11
3,7 1.140,00 4.218,00km2022

Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del 
camí de Les Cases de Ferrerons.

11
3,7 1.140,00 4.218,00km2026

Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del 
camí de la Torre de Casanova fins al camí de la Guantera 
a Collsuspina.12

4,0 1.140,00 4.560,00km2025

Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del 
camí del Riu i fins a cal Nespler.

13
5,2 1.140,00 5.928,00km2026

Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del 
camí del Riu i fins a Cal Nespler.

13
5,2 1.140,00 5.928,00km2022

Full núm. MOIA - 20202 /  6



             
Programa d'actuacions de manteniment i 
conservació de la infraestructura de prevenció

Any

indicatiu

Localització

(codi)

Cost estimat (EUR)Mesura proposada

(per ordre de prioritat)

Amidament

Unitari              Totalen el plànol

4.2

Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del 
camí de Passarell.

14
3,0 1.160,00 3.480,00km2022

Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del 
camí de Passarell.

14
3,0 1.160,00 3.480,00km2026

Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del 
camí de la Crespiera.

15
3,4 1.175,00 3.995,00km2021

Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del 
camí de la Cabanya fins al camí de Moià a l'Estany.

16
3,8 1.120,00 4.256,00km2026

Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del 
camí de la Cabanya fins al camí de Moià a l'Estany.

16
3,8 1.120,00 4.256,00km2022

Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del 
camí d'El Soler de Terrades a Cal Rei.

18
3,9 1.045,00 4.075,50km2023

Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del 
camí de les bagues del Perer.

19
6,3 1.245,00 7.843,50km2023

Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del 
camí de la Rovira de Rodors al Perer i fins al molí del 
Perer.21

5,6 1.160,00 6.496,00km2023

Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del 
camí del Solà de la Vila (circuit Verd), al Raurell i fins al 
pla de Maria.23

8,6 1.095,00 9.417,00km2023

Full núm. MOIA - 20203 /  6



             
Programa d'actuacions de manteniment i 
conservació de la infraestructura de prevenció

Any

indicatiu

Localització

(codi)

Cost estimat (EUR)Mesura proposada

(per ordre de prioritat)

Amidament

Unitari              Totalen el plànol

4.2

Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del 
camí del Raurell al molí del Perer.

24
1,3 1.215,00 1.579,50km2023

Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del 
camí de Casamitjana i fins al camí del Raurell.

25
2,7 1.165,00 3.145,50km2023

Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del 
camí de Coromines al pla de Maria.

26
1,0 980,00 980,00km2026

Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del 
camí de Coromines al pla de Maria.

26
1,0 980,00 980,00km2022

Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del 
camí de l'Antonell a la riera de Malrubí, el serrat de 
Vilaclara i fins al dipòsit del Raurell.27

5,2 1.240,00 6.448,00km2021

"Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del 
camí de l'Antonell a la riera de Malrubí, el serrat de 
Vilaclara i fins al dipòsit del Raurell. "27

5,2 1.240,00 6.448,00km2025

Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del 
camí de la Moretona a l'Antonell i fins al camí de 
Vilagonella.28

3,4 1.155,00 3.927,00km2023

Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del 
camí de la Moretona al camí de Vilagonella per la 
carena.29

2,2 1.170,00 2.574,00km2021

Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del 
camí de la Moretona al camí de Vilagonella per la 
carena.29

2,2 1.170,00 2.574,00km2025

Full núm. MOIA - 20204 /  6



             
Programa d'actuacions de manteniment i 
conservació de la infraestructura de prevenció

Any

indicatiu

Localització

(codi)

Cost estimat (EUR)Mesura proposada

(per ordre de prioritat)

Amidament

Unitari              Totalen el plànol

4.2

Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del 
camí del Pou de la Moretona a Vilarjoan.

30
5,3 1.085,00 5.750,50km2025

Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del 
camí del Pou de la Moretona a Vilarjoan.

30
5,3 1.085,00 5.750,50km2021

Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del 
camí de Vilarjoan a la ctra. N-141c.

31
2,1 1.115,00 2.341,50km2021

Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del 
camí de Vilarjoan a la ctra. N-141c.

31
2,1 1.115,00 2.341,50km2025

Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del 
camí de Serramitja al Pla de Pontogaina passant per la 
riera de l'Om.32

5,1 1.125,00 5.737,50km2021

Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del 
camí de Serramitja al Pla de Pontogaina passant per la 
riera de l'Om.32

5,1 1.125,00 5.737,50km2025

Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del 
camí de Serramitja.

33
4,1 990,00 4.059,00km2024

Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del 
camí de Vila-rasa a Roques Tallades i fins al camí de 
Serramitja.34

5,8 1.205,00 6.989,00km2024

Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del 
camí del dipòsi de Montbrú a Roques Tallades.

35
1,7 1.105,00 1.878,50km2024

Full núm. MOIA - 20205 /  6



             
Programa d'actuacions de manteniment i 
conservació de la infraestructura de prevenció

Any

indicatiu

Localització

(codi)

Cost estimat (EUR)Mesura proposada

(per ordre de prioritat)

Amidament

Unitari              Totalen el plànol

4.2

Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del 
camí del Còdol fins a la Crta. C-59.

36
4,2 1.125,00 4.725,00km2025

Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del 
camí del Còdol fins a la Crta. C-59.

36
4,2 1.125,00 4.725,00km2021

Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del 
camí de Sant Jaume de la Coma a les Vinyes i fins al 
Còdol.37

3,9 1.140,00 4.446,00km2024

Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores del 
camí de les Vinyes al Saiolic.

39
1,9 1.100,00 2.090,00km2024

Cost total programa d'actuacions de manteniment de la infraestructura: 217.031,00
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Programació anual d'actuacions sobre la 
infraestructura de prevenció

Any

indicatiu

Localització

(codi)

Cost estimat (EUR)Mesura proposada

(per ordre de prioritat)

Amidament

Unitari              Totalen el plànol

4.3

Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores 
del camí de la Tuta. 02 3,60 1.100,00 3.960,002021 km

Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores 
del camí del Còdol fins a la Crta. C-59. 36 4,20 1.125,00 4.725,002021 km

Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores 
del camí de l'Antonell a la riera de Malrubí, el 
serrat de Vilaclara i fins al dipòsit del Raurell.

27 5,20 1.240,00 6.448,002021 km

Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores 
del camí de la Moretona al camí de Vilagonella 
per la carena.

29 2,20 1.170,00 2.574,002021 km

Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores 
del camí de Vilarjoan a la ctra. N-141c. 31 2,10 1.115,00 2.341,502021 km

Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores 
del camí del Pou de la Moretona a Vilarjoan. 30 5,30 1.085,00 5.750,502021 km

Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores 
del camí de la Crespiera. 15 3,40 1.175,00 3.995,002021 km

Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores 
del camí de Serramitja al Pla de Pontogaina 
passant per la riera de l'Om.

32 5,10 1.125,00 5.737,502021 km

Resum anual del cost 2021 35.531,50Any Inversions: Manteniment Totals:0,00 35.531,50
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Programació anual d'actuacions sobre la 
infraestructura de prevenció

Any

indicatiu

Localització

(codi)

Cost estimat (EUR)Mesura proposada

(per ordre de prioritat)

Amidament

Unitari              Totalen el plànol

4.3

Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores 
del camí de Les Cases de Ferrerons. 11 3,70 1.140,00 4.218,002022 km

Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores 
del camí de Passarell. 14 3,00 1.160,00 3.480,002022 km

Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores 
del camí del Riu i fins a Cal Nespler. 13 5,20 1.140,00 5.928,002022 km

Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores 
del camí de la Torre de Casanova a Boladeres, i 
fins al camí de la Guantera a Collsuspina.

10 6,10 1.145,00 6.984,502022 km

Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores 
del camí de la Cabanya fins al camí de Moià a 
l'Estany.

16 3,80 1.120,00 4.256,002022 km

Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores 
del camí de la Ctra. N-141c fins a límit de terme, 
passant per La Granoia, Cal Nespler i la Caseta 
Alta.

08 7,30 1.120,00 8.176,002022 km

Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores 
del camí de Coromines al pla de Maria. 26 1,00 980,00 980,002022 km

Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores 
del camí de la Guantera fins al terme de 
Collsuspina.

09 2,20 1.085,00 2.387,002022 km

Resum anual del cost 2022 36.409,50Any Inversions: Manteniment Totals:0,00 36.409,50
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Programació anual d'actuacions sobre la 
infraestructura de prevenció

Any

indicatiu

Localització

(codi)

Cost estimat (EUR)Mesura proposada

(per ordre de prioritat)

Amidament

Unitari              Totalen el plànol

4.3

Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores 
del camí del Raurell al molí del Perer. 24 1,30 1.215,00 1.579,502023 km

Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores 
del camí de les bagues del Perer. 19 6,30 1.245,00 7.843,502023 km

Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores 
del camí de Casamitjana i fins al camí del Raurell. 25 2,70 1.165,00 3.145,502023 km

Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores 
del camí de la Rovira de Rodors al Perer i fins al 
molí del Perer.

21 5,60 1.160,00 6.496,002023 km

Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores 
del camí del Solà de la Vila (circuit Verd), al 
Raurell i fins al pla de Maria.

23 8,60 1.095,00 9.417,002023 km

Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores 
del camí d'El Soler de Terrades a Cal Rei. 18 3,90 1.045,00 4.075,502023 km

Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores 
del camí de la Moretona a l'Antonell i fins al camí 
de Vilagonella.

28 3,40 1.155,00 3.927,002023 km

Resum anual del cost 2023 36.484,00Any Inversions: Manteniment Totals:0,00 36.484,00

3 /  6Full núm. MOIA - 2020



             
Programació anual d'actuacions sobre la 
infraestructura de prevenció

Any

indicatiu

Localització

(codi)

Cost estimat (EUR)Mesura proposada

(per ordre de prioritat)

Amidament

Unitari              Totalen el plànol

4.3

Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores 
del camí del Clapers fins a la Ctra. N-141c passant 
per la finca El Masot.

07 2,00 960,00 1.920,002024 km

Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores 
del camí des de les coves del Toll fins al camí de 
Castellcir a Collsuspina.

03 2,90 1.115,00 3.233,502024 km

Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores 
del camí de Serramitja. 33 4,10 990,00 4.059,002024 km

Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores 
del camí de Vila-rasa a Roques Tallades i fins al 
camí de Serramitja.

34 5,80 1.205,00 6.989,002024 km

Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores 
del camí del dipòsi de Montbrú a Roques Tallades. 35 1,70 1.105,00 1.878,502024 km

Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores 
del camí de les Vinyes al Saiolic. 39 1,90 1.100,00 2.090,002024 km

Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores 
del camí de la Casanova del Prat fins al Clapers. 06 2,10 1.040,00 2.184,002024 km

Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores 
del camí des del camp de vol fins al camí de les 
Umbertes a les Closanes.

05 3,00 1.140,00 3.420,002024 km

Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores 
del camí de les Umbertes a les Closanes. 01 6,00 980,00 5.880,002024 km

Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores 
del camí de Sant Jaume de la Coma a les Vinyes i 
fins al Còdol.

37 3,90 1.140,00 4.446,002024 km

4 /  6Full núm. MOIA - 2020



             
Programació anual d'actuacions sobre la 
infraestructura de prevenció

Any

indicatiu

Localització

(codi)

Cost estimat (EUR)Mesura proposada

(per ordre de prioritat)

Amidament

Unitari              Totalen el plànol

4.3

Resum anual del cost 2024 36.100,00Any Inversions: Manteniment Totals:0,00 36.100,00

Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores 
del camí de la Torre de Casanova fins al camí de 
la Guantera a Collsuspina.

12 4,00 1.140,00 4.560,002025 km

Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores 
del camí de Serramitja al Pla de Pontogaina 
passant per la riera de l'Om.

32 5,10 1.125,00 5.737,502025 km

Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores 
del camí del Pou de la Moretona a Vilarjoan. 30 5,30 1.085,00 5.750,502025 km

Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores 
del camí de la Moretona al camí de Vilagonella 
per la carena.

29 2,20 1.170,00 2.574,002025 km

Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores 
del camí del Còdol fins a la Crta. C-59. 36 4,20 1.125,00 4.725,002025 km

Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores 
del camí de la Tuta. 02 3,60 1.100,00 3.960,002025 km

Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores 
del camí de Vilarjoan a la ctra. N-141c. 31 2,10 1.115,00 2.341,502025 km

"Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores 
del camí de l'Antonell a la riera de Malrubí, el 
serrat de Vilaclara i fins al dipòsit del Raurell. "

27 5,20 1.240,00 6.448,002025 km

Resum anual del cost 2025 36.096,50Any Inversions: Manteniment Totals:0,00 36.096,50
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Programació anual d'actuacions sobre la 
infraestructura de prevenció

Any

indicatiu

Localització

(codi)

Cost estimat (EUR)Mesura proposada

(per ordre de prioritat)

Amidament

Unitari              Totalen el plànol

4.3

Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores 
del camí de la Guantera fins al terme de 
Collsuspina.

09 2,20 1.085,00 2.387,002026 km

Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores 
del camí de la Torre de Casanova a Boladeres, i 
fins al camí de la Guantera a Collsuspina.

10 6,10 1.145,00 6.984,502026 km

Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores 
del camí de Passarell. 14 3,00 1.160,00 3.480,002026 km

Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores 
del camí de Les Cases de Ferrerons. 11 3,70 1.140,00 4.218,002026 km

Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores 
del camí del Riu i fins a cal Nespler. 13 5,20 1.140,00 5.928,002026 km

Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores 
del camí de la Cabanya fins al camí de Moià a 
l'Estany.

16 3,80 1.120,00 4.256,002026 km

Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores 
del camí de Coromines al pla de Maria. 26 1,00 980,00 980,002026 km

Repàs de manteniment del ferm i neteja de vores 
del camí de la Ctra. N-141c fins a límit de terme, 
passant per La Granoia, Cal Nespler i la Caseta 
Alta.

08 7,30 1.120,00 8.176,002026 km

Resum anual del cost 2026 36.409,50Any Inversions: Manteniment Totals:0,00 36.409,50

Cost total programa d'actuacions: 217.031,00Inversions: Manteniment0,00 217.031,00 Totals:
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