
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mantenir en bon estat la xarxa viària bàsica de camins. 
Es faran actuacions de millora de ferm en els trams  en mal estat i d’acord amb 
el criteri de prioritat de l’actuació marcada en el  Pla de Prevenció d’Incendis de 
Sabadell.  
Nombre de kilòmetres de la xarxa bàsica de camins:  37,64 
Nombre de kilòmetres de la xarxa bàsica de camins arranjats: 7,8 
Percentatge de kilòmetres de la xarxa bàsica de camins arranjats: 20,72 
 
Coordinar les accions preventives amb el tècnic forestal responsable de la comarca, 
tècnic operatiu de l’Agrupació de Defensa Forestal i Ajuntament de Sabadell. 
Es faran reunions de coordinació prèvia i de certif icació dels treballs com a 
mínim una a l’inici de la campanya d’estiu i l’altr e al final de la campanya  
Nombre de reunions de coordinació fetes:  3 
Nombre de reunions de coordinació fetes inici i final de campanya: 2 
Percentatge de reunions fetes en el termini establert:  100 % 
 
Coordinar les reunions de l’Agrupació de defensa Forestal 
Es faran reunions amb l’ADF de coordinació, prepara ció i avaluació de la 
campanya de prevenció d’incendis com a mínim 2 cops  a l’any  
Nombre de reunions anuals: 3 
 

Donar resposta a les sol·licituds en tant a consultes, suggeriments i queixes que es 
realitzen per mitjans del portal d’atenció ciutadana de l’Ajuntament, correu electrònic 
i instàncies amb registre d’entrada en relació al PPI.  
Es respondrà el 90% abans de 20 dies.  
Nombre de consultes, suggeriments i queixes: 11 
Nombre de consultes, queixes i suggeriments respostes abans de 20 dies: 10 
Percentatge de respostes fetes abans de 20 dies respecte al total de consultes, 
queixes i suggeriments:  90,90% 
 
 
Planificar els treballs de retirada dels abocaments detectats en els espais forestals.  
Es retiraran el 75% dels abocaments en un termini m àxim de 15 dies.  
Nombre de abocaments detectats en els espais forestals: 24 
Nombre de abocaments detectats en els espais forestals retirats en el termini de 15 
dies: 23 
Percentatge d’abocaments retirats en el termini de 15 dies respecte al totals dels 
detectats en espais forestals: 95,80% 
 
 

 

CARTA DE SERVEIS DE PREVENCIÓ I 
EXTINCIÓ D’INCENDIS 
COMPROMISOS I INDICADORS ANY 2018  



Difondre les actuacions realitzades en qualsevol de les fases que es produeixin.  
Es comunicarà a la premsa via nota de premsa, a la pàgina web i es publicarà 
al web la memòria de les actuacions de l’ADF de Sab adell i els resultats de la 
campanya del Pla d’Informació i Vigilància  
Nombre de sortides de l’ADF per apagar incendis: 108 dies de vigilància, de les 
quals 7 han sigut per apagar incendis locals i 2 de fora el terme municipal 
Publicació al web de la memòria de les actuacions i resultats del PVI en relació a 
avisos i incendis a Sabadell:  
 
https://www.diba.cat/documents/357755/183649140/Informe_final_PVI2018/02205ac
d-3e8c-4beb-add8-18782a2cbbb5 
 
 
Donar suport mitjançant el servei de manteniment del Parc Fluvial del Ripoll i del 
rodal en les feines de manteniment de franges de vegetació en els camins  
Es planificaran feines de desbrossada en els camins  que es requereixin des 
dels serveis tècnics i s’executaran el 80% de les p eticions abans de la 
campanya d’estiu.  
Nombre de peticions de desbrossada de camins: 5, de les quals 2 són entrades amb 
posterioritat de l’inici de la campanya d’estiu 
Nombre de peticions de desbrossada de camins fetes abans de la campanya d’estiu: 
3 
Percentatge de desbrossades de camins fetes abans de la campanya d’estiu: 60% 
 


