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

Ajuntament OLERDOLA

ADF ROSSEND MONTANÉ

Data de vigència 22/10/2025



             

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

Instal·lació de senyal d'ubicació de l'hidrant núm. 14

IS-2 1 220,00 220,00

1 / 1Full núm. OLERDOLA - 2019

Cost total d'inversions en senyalització: 220,00



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. OLERDOLA - 2019

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 la plataforma i manteniment de la secció de 
servei del camí del Papiol AP-06 0,70 2.500,00 1.750,00

Arranjament de la plataforma i manteniment de la secció de 
servei del camí del Papiol AP-06 0,70 2.500,00 1.750,00

Arranjament de la plataforma i manteniment de la secció de 
servei del camí de l'urb. Can Trabal a Viladellops AP-07 2,10 2.100,00 4.410,00

1 /  1Full núm. OLERDOLA - 2019

Cost total d'inversions en arranjament de pistes de la xarxa viària bàsica: 7.910,00



             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. OLERDOLA - 2019

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. OLERDOLA - 2019

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

Manteniment de la franja de baixa combustibilitat al 
voltant de la torre de guaita de Puig de l'Àliga. (A càrrec 
del Parc del Foix)

0,000,00

Manteniment de la franja de baixa combustibilitat al 
voltant de la torre de guaita de Puig de l'Àliga. (A càrrec 
del Parc del Foix)

0,000,00

Manteniment de la franja de baixa combustibilitat al 
voltant de la torre de guaita de Puig de l'Àliga. (A càrrec 
del Parc del Foix)

0,000,00

1 /  1Full núm.  OLERDOLA - 2019

Cost total d'inversions en la xarxa de franges vegetals de baixa combustibilitat: 0,00



             
Material de primera intervenció  (M)

Mesura proposada

(per ordre de prioritat) Unitari                  Total    

Cost estimat (EUR)Unitats

2.5

1 /  1Full núm.  OLERDOLA - 2019

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 Olèrdola Informació 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.

No n'hi ha

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.olerdola.cat".

Bans

Butlletins informatius municipals

Ràdio local

TV local

Altres

Olèrdola Informació. Ajuntament d'Olèrdola.

1 / 1Full núm. OLERDOLA - 2019



             
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. OLERDOLA - 2019



             
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 
segons el Decret 130/98 de 12 de maig i Decret 64/95 de 7 de març-DOGC.

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

OLERDOLA - 2019



             
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 la plataforma i manteniment de la 
secció de servei del camí del Papiol AP-06 1.750,000,702020 2.500,00

Arranjament de la plataforma i manteniment de la 
secció de servei del camí de l'urb. Can Trabal a 
Viladellops

AP-07 4.410,002,102020 2.100,00

Manteniment de la franja de baixa combustibilitat 
al voltant de la torre de guaita de Puig de l'Àliga. 
(A càrrec del Parc del Foix)

0,002020 0,00

Instal·lació de senyal d'ubicació de l'hidrant núm. 
14 IS-2 220,001,002022 220,00

Manteniment de la franja de baixa combustibilitat 
al voltant de la torre de guaita de Puig de l'Àliga. 
(A càrrec del Parc del Foix)

0,002022 0,00

Arranjament de la plataforma i manteniment de la 
secció de servei del camí del Papiol AP-06 1.750,000,702024 2.500,00

Manteniment de la franja de baixa combustibilitat 
al voltant de la torre de guaita de Puig de l'Àliga. 
(A càrrec del Parc del Foix)

0,002024 0,00

Cost total del programa d'actuacions de millora: 8.130,00

1 /  1Full núm. OLERDOLA - 2019



             
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 de la secció de servei del camí 
de Rossend Montané

01
5,3 km

Repàs de manteniment de la secció de servei del camí 
del Pla de la Serra

02
1,7 km

Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de 
servei del camí de Cal Jesús (del Maset a Cal Marc)

03
2,2 1.500,00 3.300,00km2020

Repàs de manteniment de la secció de servei del camí 
del barri de Cal Moles

04
1,0 410,00 410,00km2020

Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de 
servei del camí de Cal Marc a l'urb. Can Trabal

05
1,0 1.590,00 1.590,00km2020

Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de 
servei del camí del Papiol

06
0,7 km

Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de 
servei del camí de l'urb. Can Trabal a Viladellops

07
2,1 1.590,00 3.339,00km2024

Repàs de manteniment de la secció de servei del camí 
dels Poals (de l'urb. Can Trabal a l'urb. Las Colinas)

08
0,8 km

Repàs de manteniment de la secció de servei del camí 
de Viladellops

09
3,0 310,00 930,00km2022

Full núm. OLERDOLA - 20191 /  3



             
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 de la plataforma i de la secció de 
servei del camí de Viladellops a la Caseta

10
3,4 1.500,00 5.100,00km2022

Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de 
servei del camí de es Granges de la Plana a Quatre 
Camins11

2,1 1.500,00 3.150,00km2022

Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de 
servei del camí del Castell d'Olèrdola a l'urb. Daltmar

12
1,8 1.450,00 2.610,00km2021

Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de 
servei del camí de la Font d'Alba

13
1,1 1.490,00 1.639,00km2023

Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de 
servei del camí del Fondo de la Seguera. (Tenir en 
compte l'època de floració de la Digitalis obscura)14

3,6 1.380,00 4.968,00km2023

Repàs de manteniment de la secció de servei del camí 
asfaltat a l'urb. Daltmar. Tram desde Mas Granell a l'urb. 
Daltmar. Inclou la tallada dels arbres dins de la secció 
de servei

15
2,5 550,00 1.375,00km2021

Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de 
servei del camí de Puig de l'Àliga

16
2,0 1.620,00 3.240,00km2021

Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de 
servei del camí de l'urb. Daltmar (c/Pomer) al camí de 
Puig de l'Àliga17

0,3 1.620,00 486,00km2021

Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de 
servei del camí del Fondo de St. Andreu. Tram fins a la 
cadena de la pedrera d'Uniland18III

0,4 1.450,00 580,00km2023

Full núm. OLERDOLA - 20192 /  3



             
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 de la plataforma i de la secció de 
servei del camí de la Muntanya de Cal Passeres

19III
2,0 1.600,00 3.200,00km2021

Repàs de manteniment de la plataforma i de la secció de 
servei del camí de la Cova de la Muntanyeta (de la 
Muntanyeta a Cal Passeres)20

0,9 1.550,00 1.395,00km2023

Repàs de manteniment de la secció de servei del camí 
de Penyafel

21
1,0 km

Cost total programa d'actuacions de manteniment de la infraestructura: 37.312,00

Full núm. OLERDOLA - 20193 /  3



             
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

Manteniment de la franja de baixa combustibilitat 
al voltant de la torre de guaita de Puig de l'Àliga. 
(A càrrec del Parc del Foix)

0,00 0,002020

Repàs de manteniment de la plataforma i de la 
secció de servei del camí de Cal Jesús (del Maset 
a Cal Marc)

03 2,20 1.500,00 3.300,002020 km

Repàs de manteniment de la secció de servei del 
camí del barri de Cal Moles 04 1,00 410,00 410,002020 km

Repàs de manteniment de la plataforma i de la 
secció de servei del camí de Cal Marc a l'urb. Can 
Trabal

05 1,00 1.590,00 1.590,002020 km

Arranjament de la plataforma i manteniment de la 
secció de servei del camí del Papiol AP-06 0,70 2.500,00 1.750,002020

Arranjament de la plataforma i manteniment de la 
secció de servei del camí de l'urb. Can Trabal a 
Viladellops

AP-07 2,10 2.100,00 4.410,002020

Resum anual del cost 2020 11.460,00Any: Inversions: Manteniment Totals:6.160,00 5.300,00

1 /  6Full núm. OLERDOLA - 2019



             
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 de la plataforma i de la 
secció de servei del camí del Castell d'Olèrdola a 
l'urb. Daltmar

12 1,80 1.450,00 2.610,002021 km

Repàs de manteniment de la plataforma i de la 
secció de servei del camí de Puig de l'Àliga 16 2,00 1.620,00 3.240,002021 km

Repàs de manteniment de la plataforma i de la 
secció de servei del camí de l'urb. Daltmar 
(c/Pomer) al camí de Puig de l'Àliga

17 0,30 1.620,00 486,002021 km

Repàs de manteniment de la plataforma i de la 
secció de servei del camí de la Muntanya de Cal 
Passeres

19III 2,00 1.600,00 3.200,002021 km

Repàs de manteniment de la secció de servei del 
camí asfaltat a l'urb. Daltmar. Tram desde Mas 
Granell a l'urb. Daltmar. Inclou la tallada dels 
arbres dins de la secció de servei

15 2,50 550,00 1.375,002021 km

Resum anual del cost 2021 10.911,00Any: Inversions: Manteniment Totals:0,00 10.911,00

2 /  6Full núm. OLERDOLA - 2019



             
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

Manteniment de la franja de baixa combustibilitat 
al voltant de la torre de guaita de Puig de l'Àliga. 
(A càrrec del Parc del Foix)

0,00 0,002022

Repàs de manteniment de la secció de servei del 
camí de Viladellops 09 3,00 310,00 930,002022 km

Repàs de manteniment de la plataforma i de la 
secció de servei del camí de Viladellops a la 
Caseta

10 3,40 1.500,00 5.100,002022 km

Repàs de manteniment de la plataforma i de la 
secció de servei del camí de es Granges de la 
Plana a Quatre Camins

11 2,10 1.500,00 3.150,002022 km

Instal·lació de senyal d'ubicació de l'hidrant núm. 
14 IS-2 1,00 220,00 220,002022

Resum anual del cost 2022 9.400,00Any: Inversions: Manteniment Totals:220,00 9.180,00

3 /  6Full núm. OLERDOLA - 2019



             
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 de la plataforma i de la 
secció de servei del camí del Fondo de St. Andreu. 
Tram fins a la cadena de la pedrera d'Uniland

18III 0,40 1.450,00 580,002023 km

Repàs de manteniment de la plataforma i de la 
secció de servei del camí de la Font d'Alba 13 1,10 1.490,00 1.639,002023 km

Repàs de manteniment de la plataforma i de la 
secció de servei del camí del Fondo de la 
Seguera. (No fer secció servei entre 1'1 d'abril i rl 
1 d'agost per la Digitalis obscura)

14 3,60 1.380,00 4.968,002023 km

Repàs de manteniment de la plataforma i de la 
secció de servei del camí de la Cova de la 
Muntanyeta (de la Muntanyeta a Cal Passeres)

20 0,90 1.550,00 1.395,002023 km

Repàs de manteniment de la plataforma i de la 
secció de servei del camí de la Muntanya de Cal 
Passeres

19III 2,00 1.600,00 3.200,002023 km

Resum anual del cost 2023 11.782,00Any: Inversions: Manteniment Totals:0,00 11.782,00

4 /  6Full núm. OLERDOLA - 2019



             
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

Manteniment de la franja de baixa combustibilitat 
al voltant de la torre de guaita de Puig de l'Àliga. 
(A càrrec del Parc del Foix)

0,00 0,002024

Repàs de manteniment de la plataforma i de la 
secció de servei del camí de Cal Marc a l'urb. Can 
Trabal

05 1,00 1.590,00 1.590,002024 km

Arranjament de la plataforma i manteniment de la 
secció de servei del camí del Papiol AP-06 0,70 2.500,00 1.750,002024

Repàs de manteniment de la plataforma i de la 
secció de servei del camí de l'urb. Can Trabal a 
Viladellops

07 2,10 1.590,00 3.339,002024 km

Repàs de manteniment de la plataforma i de la 
secció de servei del camí de Cal Jesús (del Maset 
a Cal Marc)

03 2,20 1.500,00 3.300,002024 km

Repàs de manteniment de la secció de servei del 
camí del barri de Cal Moles 04 1,00 410,00 410,002024 km

Resum anual del cost 2024 10.389,00Any: Inversions: Manteniment Totals:1.750,00 8.639,00

5 /  6Full núm. OLERDOLA - 2019



             
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 de la plataforma i de la 
secció de servei del camí del Castell d'Olèrdola a 
l'urb. Daltmar

12 1,80 1.450,00 2.610,002025 km

Repàs de manteniment de la plataforma i de la 
secció de servei del camí del Fondo de la 
Seguera. (Tenir en compte l'època de floració de 
la Digitalis obscura)

14 3,60 1.380,00 4.968,002025 km

Repàs de manteniment de la plataforma i de la 
secció de servei del camí de Puig de l'Àliga 16 2,00 1.620,00 3.240,002025 km

Repàs de manteniment de la plataforma i de la 
secció de servei del camí de l'urb. Daltmar 
(c/Pomer) al camí de Puig de l'Àliga

17 0,30 1.620,00 486,002025 km

Resum anual del cost 2025 11.304,00Any: Inversions: Manteniment Totals:0,00 11.304,00

Cost total programa d'actuacions: 65.246,00Inversions: Manteniment8.130,00 57.116,00 Totals:

6 /  6Full núm. OLERDOLA - 2019


