
 

 

 
 

COMISSIÓ LOCAL DE SEGUIMENT DE LES ACTUACIONS PREVISTES AL 
PLA DE PREVENCIÓ MUNICIPAL D’INCENDIS FORESTALS (PPI) 

Actuacions a executar durant l’any 2023 
 

Per l’Ajuntament de Moià 

Nom i cognoms Montse Ferrer Crusellas 

Càrrec Regidora de Medi Ambient 

Per l’ADF / Entitat: ADF Els Cingles 

Nom i cognoms Miquel Buxó Pont 

Càrrec President 

 

Les persones relacionades anteriorment, en representació de les seves entitats, i 
reunides en data 17/10/2022, FAN CONSTAR: 

 

1.- Que l’Ajuntament disposa del Pla municipal de Prevenció d’Incendis forestals (PPI), 
redactat per l’Oficina de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament 
Agrari (OTPMIFDA) i que l’ADF/Entitat disposa d’una còpia del l’esmentat PPI. 

2.- Que estan assistits tècnicament per Montserrat Sala Caellas, adscrita a l’OTPMIFDA, 
per tal de donar suport a la identificació, priorització i valoració de les actuacions 
planificades en el programa anual del PPI per a l’any 2023. Tanmateix, l’Ajuntament i 
l’ADF nomenen com a interlocutor/s amb l’OTPMIFDA, per al seguiment de l’execució i 
justificació de les actuacions objecte d’aquesta acta, a:  

Miquel Buxó Pont (representant ADF Els Cingles): correu-e  miquel.buxo@es.abb.com 
i telèfon 629 078 053. 
 
Montse Ferrer Crusellas (representant Ajuntament de Moià): correu-e mferrer@moia.cat 
i telèfon de contacte 672 265 364. 
 
3.- Que es reuneixen amb l’objecte de determinar les necessitats més urgents de 
manteniment, consolidació i millora dels camins de la xarxa viària bàsica i dels punts 
d’aigua destinats a extinció d’incendis forestals així com d’altres actuacions 
contemplades al PPI. Si s’escau, que es realitzen ajustos respecte a la denominació de 
l’actuació, la codificació en el mapa, i els costos aplicables, amb la finalitat de mantenir 
la integritat de les actuacions. 

 



 

 

 
 

A tal efecte, els representants de la Comissió local de seguiment del PPI ACORDEN, 
per ordre de prioritat i amb l’IVA inclòs, les següents actuacions per a la seva execució 
durant l’any 2023: 

 

Proposta d’actuacions per a l’any 2023 

Ordre Concepte 
Codi 
mapa 

Amidament 
Cost de 

l’actuació (€) 

1 
Manteniment de ferm i vegetació del camí del 
Raurell al molí del Perer. 24 1,3 km 1.827,82 € 

2 
Manteniment de ferm i vegetació del camí de les 
bagues del Perer. 19 6,3 km 8.308,99 € 

3 
Manteniment de ferm i vegetació del camí de 
Casamitjana i fins al camí del Raurell. 25 2,7 km 3.444,83 € 

4 
Manteniment de ferm i vegetació del camí de la 
Rovira de Rodors al Perer i fins al molí del Perer. 21 5,6 km 7.250,69 € 

5 
Manteniment de ferm i vegetació del camí d'El 
Soler de Terrades a Cal Rei. 18 3,9 km  4.773,87 € 

6 

Manteniment de ferm i vegetació del camí de la 
Moretona a l'Antonell i fins al camí de Vilagonella. 
Es realitzarà el primer tram de la Moretona a 
l'Antonell 

28 3,4 km  3.971,33 € 

7 

Manteniment de ferm i vegetació camí del Solà de 
la Vila (circuit Verd), al Raurell i fins al pla de 
Maria. Tram del Raurell fins a l'alfalt passant pel 
Pla del Llop i els Plans de Caselles.  

23 3,7 km 3.794,47 € 

Suma amidament (km) / Total cost 2023 (IVA inclòs)  26,9 km 33.372,00 € 

 

 

 

En representació de l’Ajuntament 

 

 

 

 

 En representació de l’ADF/Entitat local 
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