
             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 municipal  de Prevenció  d'Incendis  forestals
ha estat elaborat per l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal
d'Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona.

Nombre d'habitants Superfície del terme municipal (ha)

Superfície forestal (ha) Superfície arbrada (ha)

Altres superfícies (ha)

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).

6.192

3.398

702

4.100

2.551

Serra de Collcardús

Sant Llorenç del Munt i l´Obac i Montserrat

Municipi VACARISSES

Revisions ant
31/12/2006Revisions anteriors 31/12/2001

Revisions ant
21/12/2016

Data de revisió

Revisions ant
01/12/2010

 ADF VACARISSES-RELLINARS

Import de les actuacions noves i de millora en el cicle

Import dels manteniments en el cicle

16.837,00 EUR

93.090,00 EUR

Nombre d'actuacions incloses en el Pla 13

Cost total d'actuacions i menteniments en el cicle

Cicle inicial d'actuacions i manteniments

Nombre d'actuacions previstes en el cicle 10

 -

109.927,00 EUR

2.017 2.021

La vigència màxima del Pla és de 8 anys des de la data de revisió



             

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. VACARISSES - 2016

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. VACARISSES - 2016

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 en terrenys durs del camí de la cruïlla de Can 
Còdol a l'Alzina i manteniment de la secció de servei (valorar 
aport de material)

AP-10 1,17 3.000,00 3.510,00

Arranjament en terrenys durs del camí de la cruïlla de Can 
Còdol a l'Alzina i manteniment de la secció de servei (aplicar 
aquest cost si s'ha fet al 2018)

AP-10 1,17 2.100,00 2.457,00

Arranjament en terrenys durs del segon tram del camí del 
nucli urbà a la cruïlla de Can Còdol i manteniment de la 
secció de servei

AP-11 0,75 2.100,00 1.575,00

Arranjament en terrenys durs del segon tram del camí del 
nucli urbà a la cruïlla de Can Còdol i manteniment de la 
secció de servei

AP-11 0,75 2.100,00 1.575,00

Arranjament en terrenys durs del camí de l'Obac al Serrat 
dels Ginebrers i manteniment de la secció de servei (a càrrec 
del parc)

AP-19 2,01 0,00 0,00

Arranjament en terrenys durs del segon tram del camí del 
Coll de l'Orpina i manteniment de la secció de servei AP-26 0,59 2.000,00 1.180,00

Arranjament en terrenys durs del segon tram del camí del 
Coll de l'Orpina i manteniment de la secció de servei AP-26 0,59 2.000,00 1.180,00

Arranjament en terrenys durs del segon tram del camí de la 
Font de l'Hospici (fins al Coll del Roure) i manteniment de la 
secció de servei

AP-31 1,33 2.000,00 2.660,00

Arranjament en terrenys de trànsit del segon tram del camí 
del Palà al Coll del Roure i manteniment de la secció de servei AP-32 0,50 2.000,00 1.000,00

Arranjament en terrenys durs del segon tram del camí de la 
Font de la Reixa al Coll de les Bruixes i manteniment de la 
secció de servei

AP-33 0,35 2.000,00 700,00

Full núm. VACARISSES - 2016

Cost total d'inversions en arranjament de pistes de la xarxa viària bàsica: 15.837,00



             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 en terrenys durs del segon tram del camí dels 
Horts de l'Alzina i manteniment de la secció de servei 
(secundari)

AP-8 0,62 2.100,00 1.302,00

Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: Tram en 
roca al camí del nucli urbà a la cruïlla de Can Còdol (picar) APC-2 0,10 10.000,00 1.000,00

Arranjament de punt crític de la xarxa viària bàsica: 
Estretament al camí del nucli urbà a la cruïlla de Can Còdol 
(pendent Consell Comarcal)

APC-3 1,00 0,00 0,00

2 /  2Full núm. VACARISSES - 2016

Cost total d'inversions en arranjament de pistes de la xarxa viària bàsica: 18.139,00



             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. VACARISSES - 2016

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

1 /  1Full núm. VACARISSES - 2016

Cost 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.  VACARISSES - 2016

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.  VACARISSES - 2016

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 butlletí El Terme i al butlletí digital de 
primavera i estiu, 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 Vacarisses Ràdio, 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 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.vacarisses.cat".

Bans

Butlletins informatius municipals

Ràdio local

TV local

Altres

Vacarisses Ràdio. 107.3FM

El Terme i butlletí digital. Ajuntament de Vacarisses.

1 / 1Full núm. VACARISSES - 2016



             
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. VACARISSES - 2016



             
Ordenances i altres mesures

3.3

Es recomana a l'Ajuntament que disposi d'una ordenança municipal recordant la 
obligatorietat de manteniment de parcel•les a les urbanitzacions del seu terme 
municipal.

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 juntes de les urbanitzacions la 
necessitat d'executar la franja de protecció perimetral de 25m segons Llei 
5/2003 de 22 d’abril-DOGC.

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-DOGC.

L'Ajuntament posarà en coneixement de les entitats responsables de la xarxa 
viària la necessitat de mantenir les franges de seguretat netes de vegetació, així 
com també en el cas de la xarxa ferroviària.

1 / 1

Sobre prevenció d'incendis

Altres

                                    Altres mesures

Electricitat

Gas

Altres infraestructures perilloses

Full núm.

                                    Ordenances

Sobre manteniment de parcel.les i entorns d'urbanitzacions

VACARISSES - 2016



             

Programa general d'inversions i despeses

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: Estretament al camí del nucli urbà a la 
cruïlla de Can Còdol (pendent Consell Comarcal)

APC-3 0,001,00 0,00

Arranjament en terrenys durs del segon tram del 
camí dels Horts de l'Alzina i manteniment de la 
secció de servei (secundari)

AP-8 1.302,000,62 2.100,00

Arranjament en terrenys durs del camí de l'Obac 
al Serrat dels Ginebrers i manteniment de la 
secció de servei (a càrrec del parc)

AP-19 0,002,01 0,00

Arranjament en terrenys durs del segon tram del 
camí del nucli urbà a la cruïlla de Can Còdol i 
manteniment de la secció de servei

AP-11 1.575,000,75 2.100,002017

Arranjament en terrenys durs del segon tram del 
camí del Coll de l'Orpina i manteniment de la 
secció de servei

AP-26 1.180,000,59 2.000,002017

Arranjament en terrenys durs del camí de la 
cruïlla de Can Còdol a l'Alzina i manteniment de la 
secció de servei (valorar aport de material)

AP-10 3.510,001,17 3.000,002018

Arranjament en terrenys durs del segon tram del 
camí de la Font de l'Hospici (fins al Coll del Roure) 
i manteniment de la secció de servei

AP-31 2.660,001,33 2.000,002019

Arranjament en terrenys de trànsit del segon tram 
del camí del Palà al Coll del Roure i manteniment 
de la secció de servei

AP-32 1.000,000,50 2.000,002020

Arranjament en terrenys durs del segon tram del 
camí de la Font de la Reixa al Coll de les Bruixes i 
manteniment de la secció de servei

AP-33 700,000,35 2.000,002020

Arranjament en terrenys durs del segon tram del 
camí del Coll de l'Orpina i manteniment de la 
secció de servei

AP-26 1.180,000,59 2.000,002020

Arranjament de punt crític de la xarxa viària 
bàsica: Tram en roca al camí del nucli urbà a la 
cruïlla de Can Còdol (picar)

APC-2 1.000,000,10 10.000,002021

Arranjament en terrenys durs del camí de la 
cruïlla de Can Còdol a l'Alzina i manteniment de la 
secció de servei (aplicar aquest cost si s'ha fet al 
2018)

AP-10 2.457,001,17 2.100,002021

1 /  2Full núm. VACARISSES - 2016



             

Programa general d'inversions i despeses

Mesura proposada

(per ordre de prioritat)

Localització

(codi)

en el plànol

4.1

Amidament Cost estimat (EUR)

Unitari                   Total

Any

indicatiu

Arranjament en terrenys durs del segon tram del 
camí del nucli urbà a la cruïlla de Can Còdol i 
manteniment de la secció de servei

AP-11 1.575,000,75 2.100,002021

Cost total del programa general d'inversions i despes 18.139,00

2 /  2Full núm. VACARISSES - 2016



             
Programa quadriennal de manteniment de 
les infrastructures i l'equipament

Any

indicatiu

Localització

(codi)

Cost estimat (EUR)

/

Mesura proposada

(per ordre de prioritat)

Amidament

Unitari              Totalen el plànol

4.2
2017 2021

Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de 
servei del camí de la masia Sanana (secundari) 7 1,5 1.500,00 2.250,00

Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de 
servei del primer tram del camí de l'abocador de Coll de 
Cardús (a càrrec de l'abocador)

23 2,6 0,00 0,00

Manteniment de la secció de servei del camí de la Urb. 
El Palà a la Urb. Can Serra 1 0,8 410,00 323,90

Manteniment de la secció de servei del camí de la Urb. 
La Coma al camí de la Urb. La Colònia Gall 4 0,8 410,00 315,70

Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de 
servei del primer tram del camí dels Horts de l'Alzina 
(secundari)

8 0,9 1.600,00 1.408,00

Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de 
servei del camí del Torrent de la Casa Vella, del km 11 
fins al Serrat dels Ginebrers (a càrrec del parc)

16 3,3 0,00 0,00

Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de 
servei del camí del Serrat dels Ginebrers (a càrrec del 
parc)

17 0,6 0,00 0,00

Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de 
servei del camí de la Font de la Saiola (a càrrec del parc) 18 1,8 0,00 0,00

Manteniment de la secció de servei del camí de la Urb. 
Colònia Gall a la BV-1212 3 1,1 410,00 430,50

Manteniment de la secció de servei del camí del nucli 
urbà de Vacarisses a la Urb. Els Caus 20 2,6 410,00 1.078,30

Full núm. VACARISSES - 20161 /  5



             
Programa quadriennal de manteniment de 
les infrastructures i l'equipament

Any

indicatiu

Localització

(codi)

Cost estimat (EUR)

/

Mesura proposada

(per ordre de prioritat)

Amidament

Unitari              Totalen el plànol

4.2
2017 2021

Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de 
servei del primer i tercer tram del camí del nucli urbà a 
la cruïlla de Can Còdol

11 2,8 1.650,00 4.570,502017

Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de 
servei del primer i tercer tram del camí del Coll de 
l'Orpina

26 2,8 1.600,00 4.480,002017

Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de 
servei del camí de l'Alzina 9 1,0 1.550,00 1.488,002017

Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de 
servei del camí de Can Vives 6 2,8 1.500,00 4.245,002017

Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de 
servei del camí del cementiri (Torrent de Setllerés) 5 0,7 1.500,00 1.110,002017

Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de 
servei del camí de la B-122 a Can Còdol 12 2,3 1.650,00 3.729,002017

Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de 
servei del camí de les Vendranes 14 5,1 1.500,00 7.680,002018

Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de 
servei del camí de l'Obaga de Puigventós 30 1,7 1.750,00 2.975,002018

Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de 
servei del camí de la Carena del Roure Monjo 15 1,4 1.600,00 2.256,002018

Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de 
servei del camí del Mimó al Pla del Fideuer 29 2,1 1.700,00 3.570,002018

Full núm. VACARISSES - 20162 /  5



             
Programa quadriennal de manteniment de 
les infrastructures i l'equipament

Any

indicatiu

Localització

(codi)

Cost estimat (EUR)

/

Mesura proposada

(per ordre de prioritat)

Amidament

Unitari              Totalen el plànol

4.2
2017 2021

Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de 
servei del camí de Can Còdol a les Vendranes 13 1,5 1.600,00 2.448,002018

Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de 
servei del camí de la depuradora 25 3,7 1.600,00 5.920,002019

Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de 
servei del primer tram del camí de la Font de l'Hospici 31 1,7 1.600,00 2.768,002019

Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de 
servei del camí de la Carena Llarga 22 0,9 1.700,00 1.479,002019

Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de 
servei del camí de l'Orpina 27 1,1 1.500,00 1.710,002019

Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de 
servei del camí del Coll de Bram 28 0,9 1.700,00 1.598,002019

Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de 
servei del camí de Collcardús 24 1,9 1.700,00 3.264,002019

Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de 
servei del segon tram del camí de l'abocador de Coll de 
Cardús (tram fora abocador)

23 0,2 1.900,00 361,002019

Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de 
servei del camí de la Serra dels Cupots 21 1,1 1.600,00 1.792,002019

Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de 
servei del primer tram del camí de la Font de la Reixa al 
Coll de les Bruixes

33 0,6 1.600,00 960,002020

Full núm. VACARISSES - 20163 /  5



             
Programa quadriennal de manteniment de 
les infrastructures i l'equipament

Any

indicatiu

Localització

(codi)

Cost estimat (EUR)

/

Mesura proposada

(per ordre de prioritat)

Amidament

Unitari              Totalen el plànol

4.2
2017 2021

Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de 
servei del camí de la Urb. La Creu 34 0,5 1.350,00 621,002020

Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de 
servei del camí de les Comelles 2 1,5 1.500,00 2.235,002020

Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de 
servei del primer i tercer tram del camí del Coll de 
l'Orpina

26 2,8 1.600,00 4.480,002020

Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de 
servei del camí del cementiri (Torrent de Setllerés) 5 0,7 1.500,00 1.110,002020

Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de 
servei del camí de Can Vives 6 2,8 1.500,00 4.245,002020

Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de 
servei del primer i tercer tram del camí del Palà al Coll 
del Roure

32 2,8 1.600,00 4.528,002020

Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de 
servei del primer i tercer tram del camí del nucli urbà a 
la cruïlla de Can Còdol

11 2,8 1.650,00 4.570,502021

Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de 
servei del camí de la B-122 a Can Còdol 12 2,3 1.650,00 3.729,002021

Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de 
servei del camí de l'Alzina 9 1,0 1.550,00 1.488,002021

Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de 
servei del camí de les Vendranes 14 5,1 1.500,00 7.680,002021

Full núm. VACARISSES - 20164 /  5



             
Programa quadriennal de manteniment de 
les infrastructures i l'equipament

Any

indicatiu

Localització

(codi)

Cost estimat (EUR)

/

Mesura proposada

(per ordre de prioritat)

Amidament

Unitari              Totalen el plànol

4.2
2017 2021

Cost total programa quadriennal de manteniment de les infrastructures i l'equipa 98.896,40
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Programa quadriennal de 
gestió econòmica

Any

indicatiu

Localització

(codi)

Cost estimat (EUR)

/

Mesura proposada

(per ordre de prioritat)

Amidament

Unitari              Totalen el plànol

4.3
2017 2021

Repàs de manteniment de la plataforma i de la 
secció de servei del primer i tercer tram del camí 
del nucli urbà a la cruïlla de Can Còdol

11 2,77 1.650,00 4.570,502017

Repàs de manteniment de la plataforma i de la 
secció de servei del camí de l'Alzina 9 0,96 1.550,00 1.488,002017

Repàs de manteniment de la plataforma i de la 
secció de servei del camí de Can Vives 6 2,83 1.500,00 4.245,002017

Repàs de manteniment de la plataforma i de la 
secció de servei del camí del cementiri (Torrent 
de Setllerés)

5 0,74 1.500,00 1.110,002017

Repàs de manteniment de la plataforma i de la 
secció de servei del camí de la B-122 a Can Còdol 12 2,26 1.650,00 3.729,002017

Repàs de manteniment de la plataforma i de la 
secció de servei del primer i tercer tram del camí 
del Coll de l'Orpina

26 2,80 1.600,00 4.480,002017

Arranjament en terrenys durs del segon tram del 
camí del Coll de l'Orpina i manteniment de la 
secció de servei

AP-26 0,59 2.000,00 1.180,002017

Arranjament en terrenys durs del segon tram del 
camí del nucli urbà a la cruïlla de Can Còdol i 
manteniment de la secció de servei

AP-11 0,75 2.100,00 1.575,002017

Resum anual del cost 2017 22.377,50Any Inversions: Manteniment Totals:2.755,00 19.622,50
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Programa quadriennal de 
gestió econòmica

Any

indicatiu

Localització

(codi)

Cost estimat (EUR)

/

Mesura proposada

(per ordre de prioritat)

Amidament

Unitari              Totalen el plànol

4.3
2017 2021

Repàs de manteniment de la plataforma i de la 
secció de servei del camí del Mimó al Pla del 
Fideuer

29 2,10 1.700,00 3.570,002018

Repàs de manteniment de la plataforma i de la 
secció de servei del camí de la Carena del Roure 
Monjo

15 1,41 1.600,00 2.256,002018

Repàs de manteniment de la plataforma i de la 
secció de servei del camí de Can Còdol a les 
Vendranes

13 1,53 1.600,00 2.448,002018

Repàs de manteniment de la plataforma i de la 
secció de servei del camí de les Vendranes 14 5,12 1.500,00 7.680,002018

Arranjament en terrenys durs del camí de la 
cruïlla de Can Còdol a l'Alzina i manteniment de la 
secció de servei (valorar aport de material)

AP-10 1,17 3.000,00 3.510,002018

Repàs de manteniment de la plataforma i de la 
secció de servei del camí de l'Obaga de 
Puigventós

30 1,70 1.750,00 2.975,002018

Resum anual del cost 2018 22.439,00Any Inversions: Manteniment Totals:3.510,00 18.929,00
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Programa quadriennal de 
gestió econòmica

Any

indicatiu

Localització

(codi)

Cost estimat (EUR)

/

Mesura proposada

(per ordre de prioritat)

Amidament

Unitari              Totalen el plànol

4.3
2017 2021

Repàs de manteniment de la plataforma i de la 
secció de servei del camí de la depuradora 25 3,70 1.600,00 5.920,002019

Repàs de manteniment de la plataforma i de la 
secció de servei del camí de la Serra dels Cupots 21 1,12 1.600,00 1.792,002019

Repàs de manteniment de la plataforma i de la 
secció de servei del segon tram del camí de 
l'abocador de Coll de Cardús (tram fora abocador)

23 0,19 1.900,00 361,002019

Repàs de manteniment de la plataforma i de la 
secció de servei del camí de Collcardús 24 1,92 1.700,00 3.264,002019

Repàs de manteniment de la plataforma i de la 
secció de servei del camí del Coll de Bram 28 0,94 1.700,00 1.598,002019

Repàs de manteniment de la plataforma i de la 
secció de servei del camí de l'Orpina 27 1,14 1.500,00 1.710,002019

Repàs de manteniment de la plataforma i de la 
secció de servei del camí de la Carena Llarga 22 0,87 1.700,00 1.479,002019

Repàs de manteniment de la plataforma i de la 
secció de servei del primer tram del camí de la 
Font de l'Hospici

31 1,73 1.600,00 2.768,002019

Arranjament en terrenys durs del segon tram del 
camí de la Font de l'Hospici (fins al Coll del Roure) 
i manteniment de la secció de servei

AP-31 1,33 2.000,00 2.660,002019

Resum anual del cost 2019 21.552,00Any Inversions: Manteniment Totals:2.660,00 18.892,00
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Programa quadriennal de 
gestió econòmica

Any

indicatiu

Localització

(codi)

Cost estimat (EUR)

/

Mesura proposada

(per ordre de prioritat)

Amidament

Unitari              Totalen el plànol

4.3
2017 2021

Arranjament en terrenys de trànsit del segon tram 
del camí del Palà al Coll del Roure i manteniment 
de la secció de servei

AP-32 0,50 2.000,00 1.000,002020

Repàs de manteniment de la plataforma i de la 
secció de servei del primer i tercer tram del camí 
del Palà al Coll del Roure

32 2,83 1.600,00 4.528,002020

Arranjament en terrenys durs del segon tram del 
camí de la Font de la Reixa al Coll de les Bruixes i 
manteniment de la secció de servei

AP-33 0,35 2.000,00 700,002020

Repàs de manteniment de la plataforma i de la 
secció de servei del primer i tercer tram del camí 
del Coll de l'Orpina

26 2,80 1.600,00 4.480,002020

Repàs de manteniment de la plataforma i de la 
secció de servei del primer tram del camí de la 
Font de la Reixa al Coll de les Bruixes

33 0,60 1.600,00 960,002020

Arranjament en terrenys durs del segon tram del 
camí del Coll de l'Orpina i manteniment de la 
secció de servei

AP-26 0,59 2.000,00 1.180,002020

Repàs de manteniment de la plataforma i de la 
secció de servei del camí de les Comelles 2 1,49 1.500,00 2.235,002020

Repàs de manteniment de la plataforma i de la 
secció de servei del camí de la Urb. La Creu 34 0,46 1.350,00 621,002020

Repàs de manteniment de la plataforma i de la 
secció de servei del camí de Can Vives 6 2,83 1.500,00 4.245,002020

Repàs de manteniment de la plataforma i de la 
secció de servei del camí del cementiri (Torrent 
de Setllerés)

5 0,74 1.500,00 1.110,002020
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Programa quadriennal de 
gestió econòmica

Any

indicatiu

Localització

(codi)

Cost estimat (EUR)

/
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Amidament

Unitari              Totalen el plànol

4.3
2017 2021

Resum anual del cost 2020 21.059,00Any Inversions: Manteniment Totals:2.880,00 18.179,00

Arranjament en terrenys durs del segon tram del 
camí del nucli urbà a la cruïlla de Can Còdol i 
manteniment de la secció de servei

AP-11 0,75 2.100,00 1.575,002021

Repàs de manteniment de la plataforma i de la 
secció de servei del camí de les Vendranes 14 5,12 1.500,00 7.680,002021

Repàs de manteniment de la plataforma i de la 
secció de servei del camí de l'Alzina 9 0,96 1.550,00 1.488,002021

Repàs de manteniment de la plataforma i de la 
secció de servei del camí de la B-122 a Can Còdol 12 2,26 1.650,00 3.729,002021

Repàs de manteniment de la plataforma i de la 
secció de servei del primer i tercer tram del camí 
del nucli urbà a la cruïlla de Can Còdol

11 2,77 1.650,00 4.570,502021

Arranjament de punt crític de la xarxa viària 
bàsica: Tram en roca al camí del nucli urbà a la 
cruïlla de Can Còdol (picar)

APC-2 0,10 10.000,00 1.000,002021

Arranjament en terrenys durs del camí de la 
cruïlla de Can Còdol a l'Alzina i manteniment de la 
secció de servei (aplicar aquest cost si s'ha fet al 
2018)

AP-10 1,17 2.100,00 2.457,002021

Resum anual del cost 2021 22.499,50Any Inversions: Manteniment Totals:5.032,00 17.467,50

Cost total programa quadriennal: 109.927,00Inversions: Manteniment16.837,00 93.090,00 Totals:
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Resum anual del cost

Manteniments TotalsAny Inversions

2017 2.755,00 € 19.622,50 € 22.377,50 €

2018 3.510,00 € 18.929,00 € 22.439,00 €

2019 2.660,00 € 18.892,00 € 21.552,00 €

2020 2.880,00 € 18.179,00 € 21.059,00 €

2021 5.032,00 € 17.467,50 € 22.499,50 €

16.837,00 € 93.090,00 € 109.927,00 €

VACARISSES - 2016


