
 

 

 

L'àrea de Medi ambient de  L'Ajuntament de Palamós

actuacions de prevenció d'incendis i millora forestal. Aquestes actuacions s'han realitzat amb 

el suport econòmic  de la Diputació de Girona

actuacions en camins rurals i

 

Les actuacions realitzades han consistit en:
 

Suport per a actuacions en camins rurals i la prevenció d’incendis forestals:

 

La sega de 10,8 quilòmetres marges de camins rurals per

següents camins: camí  de Puig Cargol (2060 m), Paratge Eixample (865 m) , Bell

Figuerar (1220 m), Camí Ral (1500 m), camí de Castell (2400 m). El total és de 10800 m. 

L’execució dels treballs ha anat a càrre

per un cost total de 1.942.05 

La Diputació de Girona ha  aportat a l'execució d'aquest treballs la quantitat de 598,20 

 

L’arranjament del ferm de 2,75 kms dels camins rurals de Castell i de Cala 

total de 2.262,70€ per l'arranjament del camí de Castell a Cala Estreta, i amb un cost de 962,5€ 

l'arranjament del camí entre Castell i Mont

treballs ha anat a càrrec de l’empresa Pere

La Diputació de Girona ha  aportat a l'execució d'aquest treballs la quantitat de 609,28 

 

Aquest treballs es realitzen anualment per tal de millorar les condicions de prevenció 

d'incendis  durant els períodes de màxim risc

 

Suport als ajuntaments per a la gestió forestal sostenible:

 

Redacció de la renovació del Pla Simple de Gestió Forestal de la finca "Can Pere Tià" al terme 

municipal de Palamós (Baix Empordà). 

Torras i Noguer  amb un cost de 1.270,50

La Diputació de Girona ha  aportat a l'execució d'aquest treballs la quantitat de 1.143

 

Amb aquest treball es planifica la gestió forestal de la Finca municipal de Can Pere Tià 

 
 

L'Ajuntament de Palamós  ha executat els darrer mesos diferents 

actuacions de prevenció d'incendis i millora forestal. Aquestes actuacions s'han realitzat amb 

Diputació de Girona, en el marc de  Les subvencions per a 

actuacions en camins rurals i matèria forestal 2017. 

Les actuacions realitzades han consistit en: 

Suport per a actuacions en camins rurals i la prevenció d’incendis forestals: 

La sega de 10,8 quilòmetres marges de camins rurals per  a prevenció d'incendis forestals 

de Puig Cargol (2060 m), Paratge Eixample (865 m) , Bell

Figuerar (1220 m), Camí Ral (1500 m), camí de Castell (2400 m). El total és de 10800 m. 

L’execució dels treballs ha anat a càrrec de l’empresa Treballs agrícoles Joan Comadira Johera 

per un cost total de 1.942.05 €. 

aportat a l'execució d'aquest treballs la quantitat de 598,20 

L’arranjament del ferm de 2,75 kms dels camins rurals de Castell i de Cala Estreta amb un cost 

€ per l'arranjament del camí de Castell a Cala Estreta, i amb un cost de 962,5€ 

l'arranjament del camí entre Castell i Mont-ras dins de l'EIN Castell Cap roig. L’execució dels 

treballs ha anat a càrrec de l’empresa Pere Giralt Sagrera S.A.  

aportat a l'execució d'aquest treballs la quantitat de 609,28 

Aquest treballs es realitzen anualment per tal de millorar les condicions de prevenció 

durant els períodes de màxim risc 

 

ort als ajuntaments per a la gestió forestal sostenible: 

Redacció de la renovació del Pla Simple de Gestió Forestal de la finca "Can Pere Tià" al terme 

municipal de Palamós (Baix Empordà).  L’execució dels treballs ha anat a càrrec de

amb un cost de 1.270,50€. 

aportat a l'execució d'aquest treballs la quantitat de 1.143

Amb aquest treball es planifica la gestió forestal de la Finca municipal de Can Pere Tià 
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Figuerar (1220 m), Camí Ral (1500 m), camí de Castell (2400 m). El total és de 10800 m. 
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aportat a l'execució d'aquest treballs la quantitat de 598,20 €. 
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€ per l'arranjament del camí de Castell a Cala Estreta, i amb un cost de 962,5€ 

ras dins de l'EIN Castell Cap roig. L’execució dels 

aportat a l'execució d'aquest treballs la quantitat de 609,28 €.  
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Redacció de la renovació del Pla Simple de Gestió Forestal de la finca "Can Pere Tià" al terme 

L’execució dels treballs ha anat a càrrec de Sandra 

aportat a l'execució d'aquest treballs la quantitat de 1.143€. 

Amb aquest treball es planifica la gestió forestal de la Finca municipal de Can Pere Tià  



 

 

 

 


