L’Ajuntament de Fontanals de Cerdanya ha estat beneficiari d’un ajut econòmic per import total
de 23.266,99€, destinat a actuacions de l’Annex 3 per a la Xarxa viària per a la gestió dels boscos,
sol·licitat a l’empara de la Resolució ARP/2806/2017, de 23 de novembre, per la qual es varen
convocar per a l’any 2017 els ajuts a la gestió forestal sostenible.
Els conceptes subvencionats i respectius imports atorgats han estat el següents:
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La construcció de vial parteix de la necessitat establerta al projecte d’ordenació d’accés a
determinats sectors de treball. A partir de la situació del rodal on es preveu treballar properament i
en funció de la topografia del terreny es marca amb cintes d’abalisament sobre el terreny.
Posteriorment es procedirà a la tallada dels arbres que es troben a la traça i a la seva treta a
carregador. Un cop oberta es procedirà a obrir la plataforma del camí forestal amb un tractor de
rodes o eruga amb pala carregadora. Es donarà un pendent transversal a la pista per tal d’evacuar
l’aigua fora de la plataforma i es faran trencaaigües en el punts clau per facilitar la evacuació de
l’aigua. L’amplada de la plataforma tindrà una mitjana de 3,5 a 4 metres (en funció del ús) i serà
suficient per tal de permetre l'accés amb vehicle pesant i/o camió. El pendent de la pista serà
constant i no superarà el 11% excepte en les vies de desembosc. Donada la reduïda longitud de la
pista, es realitzarà un girador al final de la mateixa sense sobreamples en la seva traça.
? Pista d’accés CF12: ETRS89 31N 410.995,99 / 4.691.874,92.
CONSTRUCCIÓ D’OBRA CIVIL:
L’accés a la forest d’Urtx i la forest Comunals de Fontanals per Pleta Vella és un dels més directes
a les dues forests, amb connexió directa amb la carretera Nacional. Aquest accés rellevant per la
gestió forestal i la prevenció i extinció d’incendis presenta dos punts conflictius per l’accés
motoritzat. Es tracta de dos trams de pista que queda “atrinxerada” en el relleu. Aquesta situació fa
que no es pugui evacuar l’aigua de la pluja i provoqui grans xaragalls que dificulten la circulació.
Per aquesta raó es preveu formigonar un tram de l’accés .
Els treballs consistiran en refer el ferm donant un pendent transversal cap a l’interior de la pista i
reblint els xaragalls. Posteriorment es farà una planxa de formigó armat que assenti el terreny,
faciliti l’evacuació de les aigües de la base de la pista i permeti l’accés segur de vehicles de
vigilància, extinció i de gestió de la forest. Es faran juntes de dilatació i es ratllarà el formigó. El
punt de l’obra es troba en la pista a arranjar en les coordenades: ETRS89 31N 410.316,07 /
4.690.839,72.
Subvenció total: 23.266,99€, dels quals:
-13.262,18€ atorgats pel DARP (Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació)
-10.004,81€ atorgats pel FEADER (Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural).

