
             
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).

18.970

105

898

26

Espai Rural Gallecs

Municipi PARETS DEL VALLES

Revisions ant
2006Revisions anteriors 2001

Revisions ant

Data de revisió 21/02/2018

Revisions ant
2010

 ADF

Import de les actuacions noves i de millora en el cicle

Import dels manteniments en el cicle 9.267,00 EUR

Nombre d'actuacions incloses en el Pla

Cost total d'actuacions i menteniments en el cicle

Cicle inicial d'actuacions i manteniments

Nombre d'actuacions previstes en el cicle

-

9.267,00 EUR

2.018 2.022

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. PARETS DEL VALLES - 2018

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. PARETS DEL VALLES - 2018

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

1 /  1Full núm. PARETS DEL VALLES - 2018

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



             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. PARETS DEL VALLES - 2018

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. PARETS DEL VALLES - 2018

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.  PARETS DEL VALLES - 2018

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.  PARETS DEL VALLES - 2018

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



             
Mesures d'informació

3.1
Publicació d´un ban de prevenció d´incendis forestals segons Decret 64/95 de 7 de març de 
1995.-D.O.G.

L´Ajuntament posarà en coneixement als propietaris de terrenys agrícoles de la necessitat 
que estripin el sòl desprès de la collita de cereal en un termini màxim de 48 hores.

Bans

Butlletins informatius municipals

Ràdio local

TV local

Altres

1 / 1Full núm. PARETS DEL VALLES - 2018



             
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. PARETS DEL VALLES - 2018



             
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.

L´Ajuntament posarà en coneixement dels habitants del seu terme, així com 
visitants, dels períodes de risc d´incendis i les restriccions pertinents segons 
Decret 64/95.-D.O.G.

L´Ajuntament posarà en coneixement de les Companyies Elèctriques de la 
necessitat de mantenir netes les franges de seguretat del vol del cablejat 
segons Decret 268/96 de 23 de juliol.-D.O.G

L'Ajuntament posarà en coneixement de l'entidad responsable de les ctres. de 
la necessitat de mantenir netes de vegetació les franges de seguretat segons 
Decret 130/98.DOG

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

PARETS DEL VALLES - 2018



             
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

#¡Tipo!

Cost total del programa general d'inversions i despes

1 /  1Full núm. PARETS DEL VALLES - 2018



             
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
2018 2022

Manteniment de la plataforma i de la secció de servei del 
camí de la Riera Seca. 3 1,3 1.090,00 1.417,002018 km

Manteniment de la plataforma i de la secció de servei del 
camí de Can Teixa a la Riera Seca 4-III 0,5 1.120,00 560,002018 km

Manteniment de la plataforma i de la secció de servei del 
camí de la Torre d'en Malla 1 0,4 1.070,00 428,002019 km

Manteniment de la plataforma i de la secció de servei del 
camí de la Riera Seca al camí de Sant Valerià. 2 0,6 1.140,00 684,002019 km

Manteniment de la plataforma i de la secció de servei del 
camí de Can Teixa a la Riera Seca 4-III 0,5 1.120,00 560,002019 km

Manteniment de la plataforma i de la secció de servei del 
camí de la Torre d'en Malla 1 0,4 1.070,00 428,002020 km

Manteniment de la plataforma i de la secció de servei del 
camí de la Riera Seca. 3 1,3 1.090,00 1.417,002020 km

Manteniment de la plataforma i de la secció de servei del 
camí de la Torre d'en Malla 1 0,4 1.070,00 428,002021 km

Manteniment de la plataforma i de la secció de servei del 
camí de la Riera Seca al camí de Sant Valerià. 2 0,6 1.140,00 684,002021 km

Manteniment de la plataforma i de la secció de servei del 
camí de Can Teixa a la Riera Seca 4-III 0,5 1.120,00 560,002021 km

Full núm. PARETS DEL VALLES - 20181 /  2



             
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
2018 2022

Manteniment de la plataforma i de la secció de servei del 
camí de la Riera Seca al camí de Sant Valerià. 2 0,6 1.140,00 684,002022 km

Manteniment de la plataforma i de la secció de servei del 
camí de la Riera Seca. 3 1,3 1.090,00 1.417,002022 km

Cost total programa quadriennal de manteniment de les infrastructures i l'equipam 9.267,00

Full núm. PARETS DEL VALLES - 20182 /  2



             
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
2018 2022

Manteniment de la plataforma i de la secció de 
servei del camí de la Riera Seca. 3 1,30 1.090,00 1.417,002018 km

Manteniment de la plataforma i de la secció de 
servei del camí de Can Teixa a la Riera Seca 4-III 0,50 1.120,00 560,002018 km

Resum anual del cost 2018 1.977,00Any: Inversions: Manteniment Totals:0,00 1.977,00

Manteniment de la plataforma i de la secció de 
servei del camí de la Torre d'en Malla 1 0,40 1.070,00 428,002019 km

Manteniment de la plataforma i de la secció de 
servei del camí de la Riera Seca al camí de Sant 
Valerià.

2 0,60 1.140,00 684,002019 km

Manteniment de la plataforma i de la secció de 
servei del camí de Can Teixa a la Riera Seca 4-III 0,50 1.120,00 560,002019 km

Resum anual del cost 2019 1.672,00Any: Inversions: Manteniment Totals:0,00 1.672,00

Manteniment de la plataforma i de la secció de 
servei del camí de la Torre d'en Malla 1 0,40 1.070,00 428,002020 km

Manteniment de la plataforma i de la secció de 
servei del camí de la Riera Seca. 3 1,30 1.090,00 1.417,002020 km

Resum anual del cost 2020 1.845,00Any: Inversions: Manteniment Totals:0,00 1.845,00

1 /  2Full núm. PARETS DEL VALLES - 2018



             
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
2018 2022

Manteniment de la plataforma i de la secció de 
servei del camí de la Torre d'en Malla 1 0,40 1.070,00 428,002021 km

Manteniment de la plataforma i de la secció de 
servei del camí de la Riera Seca al camí de Sant 
Valerià.

2 0,60 1.140,00 684,002021 km

Manteniment de la plataforma i de la secció de 
servei del camí de Can Teixa a la Riera Seca 4-III 0,50 1.120,00 560,002021 km

Resum anual del cost 2021 1.672,00Any: Inversions: Manteniment Totals:0,00 1.672,00

Manteniment de la plataforma i de la secció de 
servei del camí de la Riera Seca al camí de Sant 
Valerià.

2 0,60 1.140,00 684,002022 km

Manteniment de la plataforma i de la secció de 
servei del camí de la Riera Seca. 3 1,30 1.090,00 1.417,002022 km

Resum anual del cost 2022 2.101,00Any: Inversions: Manteniment Totals:0,00 2.101,00

Cost total programa quadriennal: 9.267,00Inversions: Manteniment0,00 9.267,00 Totals:

2 /  2Full núm. PARETS DEL VALLES - 2018



             
Resum anual del cost

Manteniments TotalsAny Inversions

2018 1.977,00 € 1.977,00 €

2019 1.672,00 € 1.672,00 €

2020 1.845,00 € 1.845,00 €

2021 1.672,00 € 1.672,00 €

2022 2.101,00 € 2.101,00 €

9.267,00 € 9.267,00 €

PARETS DEL VALLES - 2018



 

Punts d'aigua d'acumulació
PARETS DEL VALLES

UbicacióNúm. ordre 
mapa PPI Terrestres

Capacitat 
(m3) Aeris

Accessibilitat

Tipologia

2
Torre d´en Malla

290 Sí No
DF-Dipòsit formigò

3
Can Vila

200 Sí Sí
DM-Dipòsit metàl·lic

PARETS DEL VALLES

Nº PA acumulació 2

Data: 21/02/2018



 

Punts d'aigua de pressió

Ubicació Accessibilitat
 mitjans terrestres

Diàmetre 
de ràcord 

Núm. ordre 
mapa PPI

PARETS DEL VALLES

Tipologia

1
C/Batista i Roca X C/Butjosa X C/de la 
Llibertat 70mm Sí

HT-Hidrant de tapa

4
C/ Montcau

100mm Sí

HT-Hidrant de tapa

5
C/ Sant Antoni

100mm Sí

HT-Hidrant de tapa

6
C/ Tenes

100mm Sí

HT-Hidrant de tapa

7
Av. Francesc Macià amb Pg. Puigmal

100mm Sí

HT-Hidrant de tapa

8
Av. Josep Tarradelles

100mm Sí

HT-Hidrant de tapa

6Nº PA pressió

PARETS DEL VALLES

Data: 21/02/2018
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