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PRIMERA PART.  PRESENTACIÓ DE L’INVENTARI 
 
Xavier Campillo, Francesc Romagosa 
 
 
1. Introducció 
 
 
Els camins en tant que objecte d’inventari 
 
La Llei 7/1993, de carreteres, estableix que són camins tots els vials que no són carreteres: 

a) Les vies i els accessos als nuclis de població que integren la xarxa viària municipal. 

b) Les pistes forestals i els camins rurals. 

c) Els camins de servei o d'accés, de titularitat pública o privada, construïts com a 
elements auxiliars i complementaris de les activitats específiques de llurs titulars. 

d) Les noves vies que siguin executades pels ajuntaments d'acord amb el planejament 
vigent. 

Els camins es defineixen, doncs, amb criteris administratius i funcionals i amb independència 
de llur tipologia morfològica o tècnica. 
 
Ultra aquests vials cal incloure els camins que integren la xarxa de camins rurals tradicionals 
(camins de bast, camins carreters, corriols...), de titularitat pública o privada, construïts 
específicament per al trànsit no motoritzat, i els camins ramaders, de titularitat pública, 
definits per la Ley 3/1995, de vías pecuarias. 
 
Els camins configuren així una vasta xarxa subordinada jeràrquicament a la xarxa de 
carreteres. Els camins són una infraestructura rural per definició i constitueixen el principal 
mitjà d’accés als espais rurals i naturals. 
 
Els camins serveixen, doncs, a les activitats i necessitats pròpies del medi rural, entre les 
quals podem destacar: 
 

 Comunicació veïnal 
 Agricultura i ramaderia 
 Silvicultura 
 Gestió del medi natural 
 Protecció civil 
 Manteniment d’infraestructures 
 Turisme 

 
 
 
 
 
 

4

 



Inventari de camins del Parc Natural del Montseny 

Filosofia general de l’inventari 
 
L’inventari realitzat ha de ser un instrument útil per a la gestió i l’ordenació d’aquesta xarxa 
viària multifuncional. Amb aquest objectiu l’inventari s’ha basat en criteris objectius que 
parteixen de la pròpia naturalesa dels camins: 
 

 Administrativa 
 Funcional 
 Jurídica 
 Morfològica 
 Patrimonial 

 
D’altra banda, l’inventari integra quatre criteris addicionals: exhaustivitat, fiabilitat, precisió i 
defensa jurídica. 
 
 
Exhaustivitat 
 
L’inventari inclou tots els camins identificables en les fonts documentals disponibles: 

- Camins veïnals 
- Camins rurals  
- Camins i pistes forestals 
- Camins rurals tradicionals (camins de ferradura) 
- Camins ramaders 

 
 
Fiabilitat 
 
L’inventari es basa en l’explotació, anàlisi i confrontació de la informació aportada per les 
fonts documentals existents, les quals interaccionen de forma complementària i solidària. 
Aquest mètode permet contrastar i avalar la fiabilitat de la informació recollida que finalment 
s’incorpora a l’inventari. 
 
 
Precisió 
 
L’elaboració de l’inventari sobre suports cartogràfics (mapa topogràfic i ortoimatge) de 
qualitat permet treballar amb una precisió molt elevada a escala 1:5.000, amb un marge 
d’error sovint inferior a 10 metres. Ens els casos on la fotointerpretació no bastava els vials 
s’han recollit amb l’ajut d’un GPS (sender de Morou i sender del Sot de l’infern). 
 
 
Defensa jurídica 
La determinació de la titularitat dels camins es basa en el marc jurídic i legal vigent i en la 
interpretació d’aquest marc fixada per la jurisprudència existent. Aquest fet, en cas de 
conflicte, permet argumentar la titularitat pública o privada dels camins davant dels tribunals 
civils. 
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Utilitat per a la gestió 
 
Els criteris adés exposats i el tractament digital de l’inventari garanteixen la seva utilitat per a 
la gestió territorial de la xarxa de camins del Parc Natural, principalment en els següents 
àmbits: 
 

- trànsit veïnal 
- regulació de la circulació motoritzada 
- activitat agrària 
- gestió del medi natural 
- riscos naturals i protecció civil 
- turisme i lleure (senderisme) 

 
 
2. Estructura i característiques de l’inventari 
 
 
Classificació de la xarxa de camins i descripció de les categories funcionals 
 
L’inventari consisteix en definir, seguint criteris funcionals, les xarxes de camins del parc i 
en la individualització dels vials que integren cadascuna de les xarxes. S’han considerat una 
sèrie de categories funcionals (veïnal, rural, forestal i camins de ferradura), així com una 
sèrie d’atributs que, opcionalment, poden formar part d’aquestes xarxes (pla especial, PPI, 
camí ramader, xarxa històrica, sender senyalitzat). També s’ha establert, quan ha estat 
possible, la titularitat dels trams inventariats. 
 
 
Categories funcionals: 
 
Veïnal 

La categoria funcional “camí o xarxa veïnal” ve definida en primera instància per la funció 
actual “accés als nuclis de població”. Atesa la importància quotidiana i vital d’aquesta funció, 
els camins veïnals ocupen el nivell superior dins la jerarquia de la xarxa de camins. Aquests 
nuclis de població poden tenir un caràcter concentrat (com ara Gualba, Riells, el Brull, etc.) o 
dispers (per exemple, Fogars, Vallcàrquera, Santa Susanna, etc.), però s’identifiquen clarament 
com a nuclis de població o veïnats (pobles, al capdavall). És a dir que són camins veïnals els 
vials la funció primordial dels quals és la de comunicar els nuclis de població entre ells o amb la 
xarxa de carreteres. Es tracta de vials sovint asfaltats assimilables tècnicament a carreteres. La 
seva titularitat és pública en tots els casos. Els titulars en són els respectius ajuntaments. 

 
Si bé es tracta de vials de factura moderna en tots els casos, camins de terra o asfaltats 
construïts per a la circulació de vehicles automòbils, aquests camins són en realitat en molts 
casos refeccions o millores d’un camí veïnal preexistent, és a dir d’un vial preindustrial, 
generalment un antic camí de ferradura. Aquest subsisteix avui dia fragmentàriament associat 
o imbricat en major o menor mesura amb al vial modern. El camí antic o original manté 
tanmateix el caràcter de camí públic associat a la seva funcionalitat històrica (atès el caràcter 
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inalienable i imprescriptible dels béns de domini públic). Per tant, els vials classificats com a 
camí veïnals incorporen els trams històrics que puguin tenir associats. 
 
Des d’aquest punt de vista els camins veïnals inventariats són en realitat un sistema viari que 
resulta del solapament de vials sorgits en moments històrics i tecnològics diferents, però 
sempre amb l’objectiu de satisfer una mateixa funció de comunicació sobre el territori. 
Aquest fet pot tenir actualment una valoració positiva car permet donar resposta a noves 
necessitats socials. Els camins veïnals adopten així l’aparença d’un sistema doble articulat 
que pot satisfer de manera independent o complementària les necessitats del trànsit motoritzat 
(que circula pel vial modern) i del trànsit no motoritzat (que circula, o podria fer-ho, pels 
trams que pertanyen al vial més primitiu). 
 
 
Rural 

La categoria funcional “camí rural” ve definida en primera instància per la funció actual 
“accés a l’habitat dispers i ús agrícola”. Atès que els vials que accedeixen a nuclis de 
població de caràcter dispers s’han classificat com a “camí veïnal” la xarxa rural la integren 
els vials que estructuren l’accessibilitat general del massís del Montseny fora de la xarxa de 
comunicació veïnal dels nuclis de població. Aquests vials defineixen una xarxa bàsica ben 
articulada que complementa la xarxa de carreteres i camins veïnals. Aquests vials satisfan 
funcions generals d’accés al medi rural i natural (p.e. funcions agrícoles i ramaderes) i també 
funcions veïnals a escala local (inclòs l’accés a punts singulars del territori com ara Sant 
Segimon, Tagamanent, Turó de l’Home, etc.). Però satisfan alhora funcions forestals, ja que 
en realitat constitueixen la xarxa bàsica d’accés a les forests del massís. 
 
Es tracta novament de vials de factura moderna (en la majoria dels casos “pistes” amb ferm 
de terra, encara que també hi ha alguns vials asfaltats), si bé, com s’esdevé amb els camins 
veïnals, aquests camins poden ser millores o refeccions de camins o seccions de camins més 
antics. La seva titularitat serà generalment pública i municipal. Aquest fet deriva de l’ús 
públic associat a vials que satisfan funcions bàsiques de comunicació territorial i que sovint 
són hereus de vials preexistents també d’ús i titularitat públics, però a diferència de la xarxa 
veïnal (pública per definició), dins d’aquesta categoria trobarem també vials de titularitat 
privada. 
 
 
Forestal 
 
En un territori muntanyós i forestal com el massís del Montseny la categoria funcional “camí 
forestal” es defineix amb caràcter general en negatiu, per exclusió respecte de les xarxes 
veïnal i rural, de manera que tindran aquesta consideració tots els vials concebuts per al 
trànsit motoritzat que no formin part de la xarxa veïnal o rural. La xarxa ve definida per la 
seva funció amb independència del tipus de ferm, que pot ser de terra o pavimentat. La xarxa 
forestal s’aborda com una xarxa jerarquitzada integrada per trams, sense que aquests 
s’apleguin en vials. La titularitat dels camins i les pistes forestals construïts modernament per 
a l’explotació de forests privades correspondrà en principi al titular del bosc al qual 
serveixen, això serà així especialment en aquells trams forestals que no suportin l’atribut de 
“xarxa històrica”. En el cas dels trams que suportin l’atribut, la seva antiguitat permet 
presumir un ús públic des de temps immemorial i per consegüent la seva titularitat pública. 
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Xarxa forestal primària 
 
Els camins forestals que integren la xarxa primària són els així definits als Plans Tècnics de 
Gestió i Millora Forestals de les diferents finques forestals. 
 
 
Xarxa forestal secundària 
 
Les pistes forestals que integren la xarxa secundària són les així definides als Plans Tècnics 
de Gestió i Millora Forestals de les diferents finques forestals. 
 
 
Xarxa forestal terciària 
 
Les pistes forestals que integren la xarxa terciària són les així definides als Plans Tècnics de 
Gestió i Millora Forestals de les diferents finques forestals. 
 
 
Xarxa forestal sense definir 
 
Els trams forestals que no apareixen categoritzats als corresponents Plans Tècnics de Gestió i 
Millora Forestals s’integren dins d’una categoria forestal de caràcter genèric. 
 
 
Camins de ferradura 
 
La xarxa de camins de ferradura la integren els camins o seccions de camins que romanen de 
la xarxa preindustrial concebuda i construïda originàriament per al trànsit no motoritzat. 
Aquesta xarxa té avui dia un caràcter fragmentari. Es tracta també d’una xarxa secundària o 
complementària respecte de la xarxa moderna de carreteres i camins per a vehicles 
automòbils amb la qual sovint apareix imbricada. 
 
Morfològicament es tracta de camins de ferradura o de bast (generalment d’entre 0,80 i 1,80 
m d’amplada), dotats d’elements constructius, com ara murs, espones, ponts, etc., que 
permeten el pas de persones i cavalleries, i també de corriols, de factura encara més modesta. 
Atès el seu origen generalment remot, que apunta en la majoria dels casos a un ús públic des 
de temps immemorial, es tractaria de camins majoritàriament de titularitat pública i 
municipal. 
 
 
Descripció dels atributs 
 
 
Pla especial 
 
Suporten l’atribut “Pla especial” els vials que figuren al Pla Especial aprovat definitivament 
per la comissió provincial d’urbanisme amb data 26 de juliol de 1977. El Pla identifica una 
xarxa primària, una xarxa secundària, vies turístiques de primera i vies turístiques de segona. 
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Pla de Prevenció d’Incendis (PPI) 
 
Inclou els trams de vials existents (no projectats) que figuren el Pla de Prevenció d’Incendis 
de la Diputació de Barcelona. 
 
 
Camí ramader 
 
Inclou els camins ramaders del Montseny identificats a l’Inventari i descripció de la xarxa de 
camins ramaders de la regió metropolitana de Barcelona realitzat per l’Associació d’Amics 
dels Camins Ramaders (Miralles et al. 2002) i a l’article “Camins del Montseny” de Joan 
López i Cortijo (1989), publicat a Monografies del Montseny, 4. Aquests camins són, d’acord 
amb la Ley de vías pecuarias, béns de domini públic de titularitat autonòmica. 
 
 
Xarxa històrica 
 
S’han classificat com a xarxa històrica els trams de camins documentats al cadastre vell de 
rústica i existents per tant devers 1955 i els documentats a les edicions antigues del Mapa 
Topográfico de España 1:50.000 de l’Instituto Geográfico y Catastral que recull els camins 
identificats pels topògrafs del cadastre el 1920. També tenen la consideració d’històrics els 
camins de ferradura, els quals tenen un origen remot. Es tracta en tots els casos de camins 
molt antics, dels quals en la majoria dels casos hom pot presumir-ne l’existència d’ús públic 
des de temps immemorial i també la titularitat pública municipal. 
 
Alhora, dins de la xarxa històrica s’han identificat els vials principals que corresponen a 
camins rurals tradicionals, els antics camins veïnals o camins rals i també els camins romeus 
d’accés a indrets de culte (com ara els camins de Santa o Fe o els de Sant Marçal). Aquests 
camins són per definició d’ús públic i titularitat pública municipal. 
 
 
Sender senyalitzat 
 
Suporten l’atribut “sender senyalitzat” els senders homologats per la Federació d’Entitats 
Excursionistes de Catalunya: Senders de Gran Recorregut (GR), i els senders equipats pel 
Parc Natural del Montseny (Sot de l’Infern, Empedrats de Morou). 
 
 
Titularitat dels trams 
 
 
Pública 
 
S’han considerat de titularitat pública els camins veïnals actuals o històrics, els camins 
romeus d’accés a indrets de culte i els camins ramaders. Es tracta en tota els casos de béns de 
domini públic i d’ús públic amb règim comú general. Sens dubte de camins públics n’hi ha 
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molts més, però aquests són els que s’han pogut documentar fefaentment a partir d’una 
anàlisi funcional de les xarxes actual i històrica. 
 
La titularitat dels camins veïnals i dels camins romeus correspon als ajuntaments, la dels 
camins ramaders correspon a la Generalitat. Això no obstant cal interpretar els camins 
ramaders fonamentalment com un atribut que suporten camins veïnals (antics o moderns) o 
camins rurals de titularitat municipal o carreteres de titularitat provincial o autonòmica. Per 
tant, la titularitat autonòmica dels camins ramaders comporta de facto, en la majoria de casos, 
una titularitat compartida del vial.  
 
D’altra banda cal subratllar que el camí ramader té l’amplada consuetudinària que determina 
el costum o la tradició, no necessàriament la del vial que el suporta. Als documents de 
referència utilitzats no hi ha dades sobre l’amplada consuetudinària dels camins ramaders del 
Montseny. 
 
 
Privada 
 
Tenen la consideració de privats els vials construïts pels particulars en sòl de privat per tal de 
satisfer les necessitats de comunicació específiques de les finques de la seva propietat. 
Especialment tenen la consideració de camins privats els camins i pistes forestals construïts 
pels particulars als boscos de propietat privada. Això no obstant, no tenen la consideració de 
camins privats els vials que constitueixen millores de vials preexistents d’ús o titularitat 
públics. 
 
 
Sense determinar 
 
En absència de dades fiables o suficients que permetin determinar d’una clara i segura la 
titularitat pública o privada d’un tram o vial s’ha optat per la prudència. En aquests casos la 
titularitat queda per determinar. 
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SEGONA PART.  LA INFORMACIÓ CARTOGRÀFICA 
 
Jordi Duch, Andrés Torregrosa 
 
 
1. Objecte 

 
L’objecte d’aquesta part del document és donar a conèixer els procediments utilitzats i els 
resultats obtinguts en relació a la cartografia digital per als projectes “Definició i 
documentació dels camins inclosos a l’inventari de camins de l’àmbit corresponent al Pla 
Especial aprovat l’any 1977 per la Diputació de Barcelona” i “Inventari de camins i senders 
de l’àmbit corresponent al Pla Especial del Parc Natural del Montseny aprovat l’any 1978 
per la Diputació de Girona”, fruit dels convenis signats entre les diputacions de Barcelona i 
de Girona amb la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
En la clàusula Segona apartat (f) dels esmentats convenis, dedicat al Sistema d’Informació 
Geogràfica, es descriuen les característiques que haurà de tenir la informació cartogràfica 
dels esmentats projectes, que d’ara endavant anomenarem “INVENTARI DE CAMINS DEL 
MONTSENY” :  
 

L’inventari es realitzarà en suport digital. Tota la informació, tant gràfica com alfanumèrica 
s’enregistrarà i es gestionarà mitjançant un format digital del tipus SIG. Aquest format de presentació 
haurà de comportar els requisits següents: 
I. Possibilitat de manteniment i actualització 
II. Facilitat de representació per atributs diferents 
III. Possibilitat de combinació amb altres nivell d’informació geogràfica 
IV. Capacitat d’enregistrament i d’anàlisi de dades 
V. Facilitat de reproducció en paper 

 
 
2. Objectius 
 

L’objectiu principal dels treballs per l’Inventari de Camins del Montseny és el d’aconseguir 
una base cartogràfica digital que contingués tots els atributs dels camins obtinguts al llarg 
dels treballs de documentació i dotar a aquest inventari d’una estructura capaç de complir els 
requisits esmentats anteriorment. 
 
D’acord amb això, aquest inventari digital, havia de reunir totes les funcionalitats pròpies 
dels Sistemes d’Informació Geogràfica com son: la possibilitat d’actualització i manteniment, 
la possibilitat de representar independentment cada un dels atributs de camí, possibilitat 
d’establir relacions amb d’altres nivells d’informació, capacitat per a realitzar operacions 
d’anàlisi, tant de tipus espacial com alfanumèrica, i finalment la possibilitat d’establir 
relacions entre els elements que conformen la pròpia base de camins.  
Aquestes funcionalitats requereixen que la base cartogràfica tingui una estructura en xarxa, 
formada per dos elements fonamentals els arcs, que corresponen als traçats dels camins i els 
nodes que són els punts de connexió entre els arcs. Aquesta estructura conté la possibilitat 
d’establir  la connectivitat entre els diferents elements lineals del sistema. 
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El punt de partida per aconseguir aquest objectiu era d’una banda la base de camins en format 
digital (ICC 1:5000) i d’altre banda el traçat dels camins obtinguts al llarg del treball de 
documentació i representats, en format paper, damunt de la sèrie d’ortofotomapes impresa 
per l’ocasió pels Serveis Tècnics del Parc Natural del Montseny. 
 
 
3. Cartografia de referència 
 
Per a la realització de l’inventari s’han utilitzat les següents bases de referència: 
 
- Ortofotomapa digital 1:5000 en format .SID 
 

Els ortofotomapes han servit per treballar en pantalla com a suport per a definir amb 
detall alguns dels traçats confosos. 

 
- Bases digitals del propi Parc Natural en format SHP, d’entre aquestes s’han utilitzat les 
següents cobertures: hidrografia, edificacions, límits municipals, límits del Parc Natural, 
xarxa PPI. 
 

Aquestes bases digitals cedides per l’equip del Parc Natural del Montseny s’han 
utilitzat com a referència visual en pantalla tant durant el procés de captació de dades 
com en el procés d’entrada d’alguns dels atributs dels trams de la xarxa.  

 
- Sèrie d’ortofotomapes en format analògic (paper) amb la inclusió de la xarxa viària, 
edificacions, límits del Parc Natural i Límits municipals. 
 

La darrera sèrie cartogràfica es la que s’ha utilitzat en el treball de camp i de gabinet 
per a representar els eixos dels camins inventariats. Aquesta sèrie, en paper, també és 
la que s’ha utilitzat en el procés de digitalització. 

 
A continuació és presenta la relació de talls 1:5000 utilitzats en la realització de  
l’inventari:  
 
291-105, 291-106, 291-107, 291-108, 291-109, 291-110, 292-104, 292-105 
292-106, 292-107, 292-108, 292-109, 292-110, 292-111, 293-103, 293-104 
293-105, 293-106, 293-107, 293-108, 293-109, 293-110, 293-111, 294-103 
294-104, 294-105, 294-106, 294-107, 294-108, 294-109, 294-110, 294-111 
295-103, 295-104, 295-105, 295-106, 295-107, 295-108, 295-109, 295-110 
295-111, 296-103, 296-104, 296-105, 296-106, 296-107, 296-108, 296-109 
296-110, 297-105, 297-106, 297-107, 297-108, 297-109, 297-110, 298-105 
298-106, 298-107, 298-108, 298-109 
 
 
4. Procés de treball 
 
El procés de treball que s’ha seguit per aconseguir l’objectiu definit anteriorment s’ha dividit 
en diverses fases de treball: 
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Fase1: Obtenció de la base gràfica dels camins inclosos dintre els límits del  
            Parc. 

La base gràfica de partida ha estat el fitxer XVIARIATOT.ARC, que incloïa tots els 
traçats de la xarxa viària recollits en la cartografia de l’ICC, aquesta base estava 
continguda en una finestra les coordenades màximes i mínimes de la qual són: 
 

Xmin    435932.375  Xmax    464067.5625 
 Ymin  4613067.5  Ymax  4636389.5 

  
Aquesta finestra excedia les coordenades dels límits del Parc. 
 
El primer pas ha consistit en obtenir una base que fos el punt de partida per a la 
realització de l’inventari i que no excedís els límits del Parc Natural 
 
Donat que mantenir l’estructura dels trams així com els atributs referits a la tipologia 
dels mateixos (camp igsd_layer), establerta en la cartografia de l’ICC, era una 
condició de partida acordada amb el Serveis Tècnics del Parc.  
 
L’operació que s’ha utilitzat per a obtenir l‘esmentada base que fos la referència 
gràfica per a realitzar l’inventari, ha estat la creació d’una nova cobertura amb tots 
els eixos de camí que intersectaven o estaven completament dintre dels límits del 
Parc Natural, s’ha fet així per tal de recollir les continuïtats dels trams fora del Parc i 
també per mantenir l’estructura d’arcs de la base precedent de l’ICC.  

 
Finalment es va obtenir una base més reduïda i que estava compresa entre les següents 
coordenades: 
 
  Xmin     437442.375   Xmax    463742.8125 
  Ymin   4615517              Ymax  4634363.5  

  
  

Amb aquesta operació a més de treballar exclusivament amb els trams de camí 
inclosos dintre els límits del Parc que són objecte del present  inventari, també s’ha 
aconseguit reduir el nombre de trams i per tant també reduir les dimensions del fitxer. 
La diferència del nombre de trams entre la primera base i la segona és la següent: 

 
• Base de partida               36.497 trams de camí 
• Base interna del Parc      10.513 trams de camí  

 
Els atributs que s’han conservat de la base original són els referits a la classificació 
inclosa en el camp igds_layer. El repartiment de trams per a cada categoria és el 
següent: 

 
"Igds-layer" “n-trams”
CAMI 4849 
CAMINOU 33 
CARRET 479 
CORRIOL 5152 
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Cal esmentar que la categoria CAMINOU correspon a un conjunt de trams introduïts 

n cop obtinguda la base esmentada el següent pas era  captar els nous trams de camí 

 
ASE II: Digitalització dels trams nous de camí, verificació de la xarxa, 

pels propis Serveis Tècnics del Parc Natural del Montseny. 
 
U
obtinguts per l’equip de documentació. 

 F
              estructuració i numeració dels trams 

L’equip encarregat de documentar l’inventari de camins, pel que fa a la cartografia, 

a informació recollida per l’equip de documentació era reflectit en la col·lecció de 

a tasca de captació dels nous trams s’ha realitzat en la majoria dels casos amb 

 partir del la nova base obtinguda (trams existents + trams nous) s’ha realitzat un 

l següent pas fou estructurar la base gràfica i preparar la base de dades per tal de 

es va dotar d’una estructura arc-node, mantenint com a 

onat que hi havia molts trams dels que no se’n tenia documentació (sobretot nous 

questa base numerada es va imprimir, en format A0, per permetre a l’equip de 
documentació una referència visual dels treballs, també se’n va obtenir una taula en 
format Access que fou  la utilitzada per a l’entrada de les dades alfanumèriques. 

va realitzar dos tipus de feina, una, certificar quins eren els trams que s’havien 
d’incloure en el mateix i dos, dibuixar sobre el mapa els traçats de nous camins o 
trams, aquesta tasca també incloïa  la eliminació de trams de la base digital el traçat 
dels quals no era correcte.  
 
L
mapes a escala 1:5000 impresos pels Serveis Tècnics del Parc, aquest mapes, que 
tenien com a fons l’ortofotomapa, tenien prou precisió com per poder-hi determinar 
amb un marge d’error molt petit el traçat dels camins documentats. 
 
L
tauleta digitalitzadora, afegint-los als ja existents. El resultat final d’aquest treball de 
captació de noves dades geogràfiques ha estat un total de 2566 nous trams que sumen 
un total de 449 Km. 
 
A
treball, junt amb l’equip de documentació, de verificació de la xarxa que consistí en 
modificar aspectes de la mateixa, bé afegint noves entitats com modificant o 
eliminant alguna de les existents. Aquest treball de verificació, que ha estat el de més 
durada, s’ha realitzat combinant el treball en pantalla, i el treball en paper, en aquest 
cas l’element de referència ha estat sempre l’ortofoto digital. 
 
E
afegir-hi els diferents atributs temàtics.  
 

La base cartogràfica obtinguda 
nodes significants els canvis d’atribut dintre un mateix arc (això succeïa sobretot per 
tal de mantenir la tipologia de l’ICC).  
  
D
traçats de pistes forestals indeterminades) es va obtenir una selecció formada només 
pels trams inventariats o dels que hi havia algun tipus d’atribut . L’objectiu era obtenir 
una base de trams numerats que permetés a l’equip de documentació l’entrada dels 
atributs temàtics de cada vial inventariat. 
 
A
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FASE 
 
III: Georreferenciació de la base alfanumèrica, captació de dades 
               georreferenciades, verificació del contingut de la base de dades 
Aquesta fase ha consistit principalment en treballar el contingut de la base de dades, 

 la captació d’aquells atributs que ja 
staven georreferenciats com eren els trams que pertanyien a la xarxa del Pla de 

 
iccionari corresponents a les diferents tipologies de camí inventariades (veure 

b la resta. De fet el conjunt de trams formen part d’un 
onjunt complex de xarxes: 

ins ramaders 
stals 

senyalitzats 
D’incendis 

 Especial 

 
D’aquest c j alitzades per cada vial de 
les tres pri r la xarxa de camins i pistes 

restals s  re que de la resta de xarxes en sabem la 

. 

i connexions gràfiques. Un altre aspecte dels treballs 

Finalm
següen
 

la estructura de la qual s’explica més endavant. 
 
S’han fet tres tipus de feina, d’una banda la captació automàtica del fitxer Access amb 
els atributs propis de l’inventari, d’altra banda
e
Prevenció d’Incendis (PPI), i finalment la captació d’aquells atributs que eren el 
producte de seleccions i combinacions dels atributs inicials (p.ex. tipus de ferm, etc.). 
 
Des d’Access es van captar en format DBF tres taules fonamentals, la taula de trams, 
la taula de vials (camins), la taula de camins ramaders, a més de les taules de tipus
d
l’estructura de les dades).  
 
La taula de trams és la taula principal del sistema la qual conté tots els camps que 
permeten relacionar-la am
c

• Xarxa de carreteres oficials 
• Xarxa de camins 
• Xarxa de cam
• Xarxa de camins i pistes fore
• Xarxa de senders 
• Xarxa del Pla de Prevenció 
• Xarxa de camins inclosos en el Pla
• Xarxa de camins històrics 

on unt de vuit xarxes, se’n tenen dades individu
ins ramaders. De me es, carreteres, camins i cam

e’n tenen les tipologies, mentfo
pertinença o no a la mateixa. 
 
La captació de les dades georreferenciades s’ha fet a partir de seleccions 
directament en pantalla o bé a partir d’operacions d’anàlisi espacial per tal d’obtenir 
a informació automàticamentl

 
La verificació dels atributs dels trams, un altre cop, ha estat el més feixuc de tots, 
doncs això ha significat en molt casos repassar visualment cada xarxa o itinerari por 
omprovar-ne els seus atributs c

de verificació ha tingut a veure amb aquells atributs que són producte de seleccions de 
registres per més d’un atribut.  
 
ent un cop finalitzats els treballs que hem descrit anteriorment s’han obtingut els 
ts resultats: 
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r d’arcs format per 15.250 trams de camí i un fitxer de nodes format per 
12.407 punts. 

 
• 

 taules associades  

 
 

. Estructura de la base cartogràfica 

• Base gràfica en format SHP i E00 amb estructura ARC/NODE  que conté un 
fitxe

Base alfanumèrica en format DBF amb 18 camps temàtics referits a dades de 
l’inventari i 10

 

5
 
A continuació s’expressa la informació sobre la base cartogràfica corresponent al present 

Y, per tal de fer-ho normatiu s’ha utilitzat com 
 referència el format de presentació de les metadades de l’Institut Cartogràfic de Catalunya 

• Organisme productor

INVENTARI DE CAMINS DEL MONTSEN
a
tal i com apareix en el document de metadades d’aquest organisme pel mapa topogràfic 
1:50000. 
 
La informació sobre les dades cartogràfiques s’agrupen en les següents categories: 
 

 
B). Universitat Autònoma de Barcelona, Departament de Geografia, (UA

 
• Dades Cartogràfiques 

Nom del conjunt: Xarxa de camins del Montseny 
 

4 

rojecció: UTM 

ògica: Arc-Node amb pseudonodes significants 

rcs, nodes 

om de la cobertura de nodes: Inventari_cam3n 

• 

El·lipsoide: Hayford 192
 

atum: Postdam D
 
P
 

scala: 1:5000 E
 

odel: Vectorial M
Estructura topol
 
Tipus d’entitats: A
 

om de la cobertura d’arcs: Inventari_cam3 N
 
N
 
 
Contingut de les bases cartogràfiques 
Format de presentació: Arc/Info Export Interchange file (E00), 

       Arcview (SHP) 
 
Unitats X-Y: metres 
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rea geogràfica: Parc Natural del Montseny 

oordenades de la finestra: Xmin     437442.375    
2.8125 

          Ymin   4615517.0              

   
ombr de fon : 2 

 
ció font 1: xviariatot.arc, (Parc Natural del Montseny), 

igen de les dades (1:5000 topogràfic ICC)  

o  

                            Montseny) 

xtensions dels fitxers de la cobertura d’arcs: aih, ain, dbf, sbn,  

   

  
d total de les entitats de la cobertura d’arcs: 3072301.5 mts 

 de fitxers de la cobertura de nodes inventari:cam3n: 7  

xtensions dels fitxers de la cobertura de nodes: aih, ain, dbf, sbn, 
x 

 

À
 
C

      Xmax    46374
 

      Ymax  4634363.5 

N e ts

Descrip
                             Or
 
Descripció font 2: Elaboració pròpia a partir de Xavier Campill
          (documentació per l’inventari de camins del 
  
 
Nombre de fitxers de la cobertura d’arcs inventari_cam3: 7 
 
E
                                                                          sbx, shp, shx 

Nombre d’entitats de la cobertura d’arcs: 15.250 
 
Longitu
 
Nombre
 
E

    sbx, shp, sh
 
Nombre d’entitats de la cobertura de nodes: 12.407 
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6. Estructura de la base alfanumèrica 
 

6.1 Estructura de les taules 

 
INVENTARI_CAM.dbf Taula principal dels trams de la base cartogràfica (shp) 
Camp Tipus Descripció T. referència 
Inventaricam_id N5 Codi identificador de tram  
Longitud N6 (2d) Longitud del tram (metres)  
Icc_classe N4 Classificació del MT 1:5000 (ICC)  
Carret_cd N4 Codi identificador de les carreteres CARRETERA.dbf
Vial_cd N4 Codi identificador de vial VIALS.dbf 
Canvi_vial N4 Codi del vials que comparteixen 

trams 
 

Canvi_carret A10 Nom de les carreteres que 
comparteixen trams amb vials 

 

Ramader_cd N4 Codi identificador de camí ramader RAMADERS.dbf 
Canvi_ram N4 Codi dels camins ramaders que 

comparteixen trams 
 

Certesa_ram N4 Codi identificador del nivell de 
certesa dels camins ramaders 

CERTESA.dbf 

Sender_cd S/N (1,0) Pertany a senders senyalitzats  
Històric_cd S/N (1,0) Pertany a camins històrics  
Ppi_cd S/N (1,0) Pertany a la xarxa de prevenció 

d’incendis 
 

Plaesp_cd S/N (1,0) Pertany a la xarxa del Pla Especial  
Forest_cd S/N (1,0) Pertany a la xarxa de camins forestals  
Funció_cd N4 Codi identificador del tipus de funció 

dels trams 
TIPFUNC.dbf 

Ferm_cd N4 Codi identificador del tipus de ferm 
dels trams 

TIPFERM.dbf 

Titular_cd N4 Codi identificador del tipus de 
titularitat dels trams 

TIPTITULAR.dbf 

Publica_cd N4 Codi identificador del tipus de 
titularitat pública dels trams públics 

TIPPUB_dbf 

 
 
CLASSES_ICC.dbf Classificació dels trams d’acord amb la base cartogràfica original 

(ICC) 
Camp Tipus Descripció T. referència 
Icc_classe N4 Codi identificador de les categories de la 

base cartogràfica 
 

Nom_icc A10 Nom de les categories de la base 
cartogràfica * 

 

* La categoria 5/CAMI-NOU  es refereix als trams, inexistents a la base cartogràfica de referència , 
que han estat identificats i digitalitzats de nou al llarg del present inventari . 
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CARRETERA.dbf Descripció dels trams que pertanyen a carreteres oficials 
Camp Tipus Descripció T. referència 
Carret_cd N4 Codi identificador de cada carretera oficial  
Nom_carret A10 Codi oficial de cada carretera  
 
 
 
VIALS.dbf Descripció dels vials inventariats 
Camp Tipus Descripció T. referència 
Vial_cd N4 Codi identificador dels vials  
Nom_vial A50 Nom dels vials/camins  
Origen A25 Topònim de l’origen del vial/camí  
Final A25 Topònim del final del vial/camí  
Enllaç_or* A10 Codi identificador del vial o carretera que 

enllacen o comparteixen trams en l’origen del 
vial 

 

Enllaç_fi* A10 Codi identificador del vial o carretera que 
enllacen o comparteixen trams en el final del 
vial 

 

* Aquests dos camps serveixen per conèixer les connexions entre els diferents vials de la base de 
dades. Això és especialment important en determinats llocs que son origen i final de nombrosos 
camins/vials.  
 
 
RAMADERS.dbf Descripció dels camins ramaders inventariats 
Camp Tipus Descripció T. referència 
Ramader_id N4 Codi identificador dels camins ramaders  
Nom_ramade A50 Nom dels camins ramaders  
 
 
 
CERTESA_RAM.dbf Descripció del nivel de certesa en l’existència dels camins ramaders 
Camp Tipus Descripció T. referència 
Certesa_ram N4 Codi identificador del tipus de certesa en 

l’existència dels camins ramaders 
 

Nom_certesa A10 Nom del tipus de certesa en l’existència dels 
camins ramaders 

 

 
 
 
TIPFOREST.dbf Tipologia dels camins forestals 
Camp Tipus Descripció T. referència 
Forest_cd N4 Codi identificador dels tipus de camins 

forestals 
 

Nom_forest A10 Nom dels tipus de camins forestals  
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TIPFUNC.dbf Classificació de la funcionalitat dels trams inventariats 
Camp Tipus Descripció T. referència 
Funcio-id N4 Codi identificador dels tipus de funcionalitat 

dels trams 
 

Nom_funcio A10 Nom dels tipus de funcionalitat dels trams  
 
 
 
TIPFERM.dbf Descripció dels tipus de ferm dels trams inventariats 
Camp Tipus Descripció T. referència 
Ferm-id N4 Codi identificador dels tipus de ferm dels 

trams 
 

Nomferm A10 Nom descriptor dels tipus de ferm dels trams  
 
 
 
TIPTITULAR.dbf Titularitat dels trams inventariats 
Camp Tipus Descripció T. referència 
Titular_cd N4 Codi identificador dels tipus de titularitat 

dels trams 
 

Tip_titular A10 Nom dels tipus de titularitat dels trams  
 
 
 
TIPPUB.dbf Descripció de la titularitat publica dels trams inventariats 
Camp Tipus Descripció T. referència 
Publica_cd N4 Codi identificador dels titulars publics dels 

trams 
 

Monpublic A10 Nom dels titulars publics dels trams  
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6.2  Esquema lògic 
 

 
 
 
 
 
6.3 Descripció de les dades 

 

Trams de la base cartogràfica:  

Es el conjunt total dels eixos de camí inclosos en el fitxer SHP. Aquest conjunt correspon a 
tots els trams inclosos dintre el límits del Parc Natural del Montseny més els que intersecten 
amb aquest límit i que tenen algun atribut atorgat al llarg de la realització del present 
inventari. 
 
Per tal de respectar els atributs de la base cartogràfica d’origen, la base cartogràfica que es 
presenta té una estructura “element-codi” , això vol dir que cada element gràfic es correspon 
amb un registre de la taula principal i que entre dues interseccions (arcs) hi pot haver més 
d’un tram. Hi ha un total de 15.250 elements que sumen 3.072,3 Km. 
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Classificació dels trams d’acord amb la base cartogràfica original: 

(CLASSES_ICC.dbf) 

Aquesta taula conte els atributs dels trams de la base original (1:5000, ICC) corresponents al 
camp igds_layer. Aquesta es la classificació que determina el fraccionament actual dels arcs.  
 
Hi ha 5 classes: Autopista, Carretera, Camí, Corriol i Camí nou. La classe Camí nou 
correspon als trams afegits al llarg de l’inventari. Hi ha 2566 trams classificats com Camí nou 
que sumen 449,3 Km. de longitud. 
 

Descripció dels trams que pertanyen a carreteres oficials: (CARRETERA.dbf) 

Aquesta taula conté els codis oficials de les carreteres que travessen el Parc. Convé no 
confondre el que són carreteres oficials amb la categoria CARRET (codi 2) de la taula 
anterior, aquesta categoria es refereix a tots els trams el ferm dels quals es d’aglomerat 
asfaltic i no els distingeix dels que són carreteres oficials i de titularitat pública. 
 
Hi ha un total d’onze carreteres que travessen en algun punt els límits del Parc: 
"Carret_cd" "Nom_carret" 
1 BV-5303 
2 GI-520 
3 GI-543 
4 BV-5301 
5 GIV-5201 
6 GI-552 
7 BV-5114 
8 BV-5119 
9 GIV-5521 
10 BP-5107 
11 N-152 
 

Descripció dels vials inventariats: (VIALS.dbf) 

La taula de vials conté informació sobre el nom de cada vial i els topònims de l’origen i final 
de cadascun d’ells. Hi ha un total de 94 vials que sumen una longitud de 551 Km.  
 
El conjunt de vials està format per 3006 trams.  
 
Molts vials tenen l’origen o el final en els mateixos llocs això vol dir que en els extrems es 
troben molts trams compartits, aquesta coincidència s’ha expressat en els camps enllaç_or i 
enllaç_fi, en aquests dos camps de text s’hi expressen els codis dels vials o carreteres que 
estan connectats entre sí. 
 
La taula de vials complerta es pot veure a la Tercera Part d’aquest document. 
 
 
Els vials que comparteixen trams de la xarxa 
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Donada l’estructura de la base cartogràfica i per tal d’evitar superposicions i repeticions 
d’elements gràfics, cada tram té un codi únic de vial. Els casos en que un tram és compartit 
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per més d’un vial (45 trams de 19 vials) s’han reflectit en el camp canvi_vial. En aquests 
casos per tal de seleccionar un vial complert s’hauran d’utilitzar els operadors booleans 
segons la següent escriptura  vial_cd=n OR canvi_vial=n. 
 
La taula següent reflecteix els vials que comparteixen trams: 
 
Vial_cd Canvi_vial N_trams 
1 3 1 
14 13 1 
13 14 1 
15 18 1 
23 24 9 
27 26 1 
44 43 1 
50 48 9 
51 49 1 
68 61 3 
48 62 1 
71 65 4 
59 68 1 
68 70 1 
70 71 2 
61 72 1 
70 73 2 
80 81 3 
89 88 2 
 
El mateix passa en els casos (6 trams de dos vials) en que els vials passen per trams de 
carretera oficial, el camp que s’haurà d’utilitzar per tal de seleccionar el vial complet serà 
canvi_carret, utilitzant la mateixa formula descrita anteriorment. Es tracta dels vials 3 i 23 
que comparteixen trams amb la carretera BV-5301. 
 

Camins ramaders:  RAMADERS.dbf 

La taula dels camins ramaders conté el nom del camí i l’identificador  que es el camp clau 
que enllaça amb la taula de trams.  
 
Hi ha 581 trams de la xarxa que estan classificats com a ramaders que sumen un total de 
108,7 Km. 
 
Només hi ha dos trams compartits per 2 camins ramaders (5 i 6). 
 
"Nom_ramader" "Ramader_id"
Camí ramader de la Calma 1 
Camí ramader de Samalús 2 
Camí ramader de Vallforners 3 
Camí ramader del Serrat de la Baga 4 
Camí ramader de Cànoves 5 
Camí ramader de Sant Pere de Vilamajor 6 
Camí ramader de la Vall d'Arbúcies 7 

23

 



Inventari de camins del Parc Natural del Montseny 

Camí ramader de Viladrau a Hortsavinyà 8 
Camí ramader de Santa Maria de Palautordera 9 
Camí ramader de Can Rovira a Can Ginestar 10 
 
La certesa de la pertinença d’un tram a un camí ramader determinat s’expressa en la següent 
taula 
 
"Certesa_ram" "Nom_certesa" 
1 constancia 
2 indicis 
 
Xarxa forestal: TIPFOREST.dbf 

La xarxa de camins forestals conté 6779 trams que sumen un total de 1.470 Km. 
 
La taula dels camins forestals conté les següents categories: 
 
"Forest_cd" "Nom_forest" 
1 primaria 
2 secundaria 
3 terciaria 
4 sense definir 
0 sense dades 
 
Classificació de la funcionalitat dels trams: TIPFUNC.dbf 

S’ha definit la funcionalitat a un total de 10.783 trams, i s’ha classificat segons la següent 
taula: 
 
"Funcio_id" "Nom_funcio" 
1 veinal 
2 rural 
3 forestal 
4 ferradura 
5 urba 
6 carretera 
0 sense dades 
 
Descripció del tipus de ferm dels trams: TIPFERM.dbf 

El ferm s’ha definit per un total de 3413, i corresponen als tipus 1 i 3  
 
"Ferm_id" "Nomferm" 
1 de terra: cap tractament 
2 de terra: capa de rodadura de tot-u
3 aglomerat asfaltic 
4 formigo 
0 sense dades 
 
Titularitat dels trams: TIPTITULAR.dbf 

S’ha expressat la titularitat a 3373 trams la resta s’ha classificat com a sense determinar 
24
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"titular_id" "tip_titular" 
1 publica 
2 privada 
3 sense determinar 
 
Descripció dels trams de titularitat pública: TIPPUB.dbf 

Hi ha 6871 trams que són de titularitat pública, que sumen 1.255 Km., i es reparteixen entre 
les següents categories: 
 
"Publica_cd" "Nompublic" 
1 ajuntament 
2 diputació 
3 altres 
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 TERCERA PART.  RESULTATS DE L’INVENTARI 
 
Xavier Campillo, Francesc Romagosa, Jordi Duch, Andrés Torregrosa 
 
 
1. Principals resultats 
 
La xarxa inventariada suma 2.984,2 km de camins i 84,2 km de carreteres. La xarxa de camins 
s’ha dividit en quatre categories funcionals (veïnal, rural, forestal, ferradura). Al si de la xarxa 
s’han individualitzat un total de 94 vials (vegeu quadre-resum de vials inventariats). Aquests 
corresponen a la  xarxa veïnal, que comprèn tant els vials que satisfan aquesta funció en 
l’actualitat com els camins veïnals històrics o camins rals, sovint tractats conjuntament a manera 
de sistema. També la xarxa rural i els camins ramaders s’estructuren en vials individualitzats. En 
canvi la xarxa forestal s’articula en tres nivells (1ª, 2ª i 3ª) que defineixen una xarxa 
jerarquitzada sense procedir a singularitzar-ne els vials.  
 
Cada vial es compon d’una sèrie de trams. La individualització dels vials s’ha realitzat amb 
criteris d’exclusió (sense trams compartits entre vials) i atenent a criteris d’homogeneïtat i 
coherència administrativa, funcional i morfològica.  
 
Quadre-resum de vials inventariats 
 

VIAL NOM  ORIGEN FINAL 
LONGITUD 

(m) 
1 Camí d'Aiguafreda al Brull Aiguafreda el Brull 11266

2 Camí d'Aiguafreda al Brull Aiguafreda el Brull 13261

3 Camí del Brull a Seva el Brull Seva 3319

4 Camí de Seva a Sant Segimon Seva Sant Segimon 5268

5 Camí d'Aiguafreda de Dalt Aiguafreda Aiguafreda de Dalt 1826

6 Camí d'Aiguafreda al Brull Aiguafreda el Brull 4007

7 Camí de la Figuera Riera de l'Avencó la Calma 12900

8 Camí de la Mora Riera de l'Avencó la Calma 10454

9 Camí del Bellit Aiguafreda la Calma 12856

10 Carretera del Collet de Montcau Aiguafreda Collet de Montcau 3425

11 Camí d'Aiguafreda a Tagamanent Aiguafreda Tagamanent 5469

12 Camí de Vallcarquera el Figaró Vallcarquera 4325

13 Camí de Tagamanent Santa Eugènia del Congost Tagamanent 7678

14 Camí de Tagamanent Vallcarquera Tagamanent 9304

15 Camí de la Calma Tagamanent Collformic 10464

16 Camí de Sant Cristòfol Vallcarquera la Garriga 9289

17 Carretera de la Propietat el Figaró  1102

18 Camí de Vallforners  Cànoves Tagamanent 8659

19 Camí de Segalés a Vallcarquera Segalés Vallcarquera 2695

20 Camí de Can Bosc Vallcarquera Santa Eugènia del Congost 1894

21 Camí de Sant Segimon Collformic Sant Segimon 5809

22 Camí de l'Avencó a Collformic Riera de l'Avencó Collformic 9351

23 Camí ral de Montseny al Brull Montseny el Brull 12232
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24 Camí de la Castanya Montseny Collformic 15882

25 Camí de Viladrau a Sant Segimon Viladrau Sant Segimon 5666

26 Camí del Molar o de Tagamanent a Montseny Pedres Blanques (la Calma) Montseny 14574

27 Camí de la Suïssa Catalana Carretera BV5301 Carretera BV5301 2409

28 Camí de Cànoves a Montseny Cànoves Montseny 8286

29 Camí de Montseny a Sant Marçal Montseny Sant Marçal 14962

30 Camí de Vila-seca o de Can Cervera Montseny Vila-seca 2409

31 Camí de Santa Susanna el Rieral Santa Susanna 8369

33 Camí de Sta. Susanna a Sant Pere de V. Santa Susanna Sant Pere de Vilamajor 8561

34 Camí de Sta. Susanna a St. Esteve de P. Santa Susanna Sant Esteve de Palautordera 8282

35 Camí de Cànoves a Canyes Cànoves Veïnat de Canyes 2834

36 Camí dels Refugis del Montseny Sant Esteve de Palautordera Refugis del Montseny 5885

37 Camí de Sant Salvador de Terrades Cànoves Sant Salvador de Terrades 7731

38 Camí del Veïnat Cànoves Carretera BP5107 1173

39 Carretera de la font de Viladrau Carretera GIV5201 Aigua de Viladrau 2120

40 Camí de Cerdans Coll de Revell Cerdans 2363

41 Camí de Viladrau a Sant Hilari Viladrau Coll de Revell 4302

42 Camí de Cerdans a Viladrau Cerdans Viladrau 1072

43 Camí vell de Viladrau a Arbúcies Camí de Cerdans Arbúcies 5872

44 Camí de Lliors Carretera BV5114 Carretera GI543 11985

45 Camí dels Colls o de Vilanova Els Colls Carretera GI543 10256

46 Camí d'Arbúcies a Sant Marçal Camí de Lliors (Arbúcies) Sant Marçal 17079

47 Camí d'Arbúcies a Sant Marçal pel Rigros Sant Marçal Arbúcies 1812

48 Camí de la Costa a Sant Marçal la Costa Sant Marçal 9629

49 Camí d'Arbúcies a Santa Fe per Coll de Te (Arbúcies) (Santa Fe) 4521

50 Camí de Montseny a Santa Fe Montseny Santa Fe 15024

51 Camí del Vilar el Vilar Carretera BV4114 16081

52 Camí del Turó de l'Home Camí de Montseny a Santa Fe Turó de l'Home 6103

53 Camí de Riells a Santa Fe Riells Santa Fe 12966

54 Camí d'Arbúcies a Santa Fe Arbúcies Santa Fe 8355

55 Camí vell del Turó de l'Home Carretera BV4114 Turó de l'Home 4413

56 Camí dels Pous de Glaç Corral de'n Rovira les Agudes 4829

57 Camí del Collet del Vent Santa Fe Solana de Montllobar 2092

58 Camí antic de Sant Marçal a Santa Fe Sant Marçal Santa Fe 1076

59 Camí de Gualba a Santa Fe Gualba Santa Fe 6801

60 Camí de Fogars a Santa Fe Carretera BV5114 Santa Fe 2845

61 Camí de Sant Celoni a Santa Fe Camí de Campins a Gualba Camí de Montseny a Santa Fe 11276

62 Camí de la Costa a Fogars la Costa Fogars 5147

63 Camí de la Costa a Montseny la Costa Carretera BV5301 4102

64 Camí antic de Montseny Carretera BV5301 Carretera BV5301 653

65 Camí de Can Riera a Mosqueroles Can Riera de Fogars Mosqueroles 2746

66 Camí del Rieral Carretera BV5301 el Rieral 173

67 Camí de Montseny (el Rieral) a la Costa el Rieral la Costa 3023

68 Camí de Riells a Fogars i Campins Riells Fogars 5885

69 Camí de Gualba a Fogars Gualba Fogars 2091

70 Camí de Mosqueroles a Fogars Mosqueroles Fogars 5694

71 Camí de Fogars i Santa Fe Mosqueroles Carretera BV5114 5603

72 Camí de Can Pla a Can Carbonell Can Pla Can Carbonell 1287

73 Carretera vella de Fogars Carretera BV5114 Carretera BV5114 600
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74 Camí de la Costa a Mosqueroles la Costa Mosqueroles 2697

75 Camí de Can Nofret a Sant Celoni Can Nofret Camí de Sant Celoni a Sant Marçal 778

76 Camí de la Costa a Sant Celoni la Costa Mosqueroles 4184

77 Camí del Veïnat Carretera BV5119 el Veïnat 278

78 Camí de la Costa a Santa Fe la Costa Camí de Fogars a Santa Fe 1794

79 Camí del Sagrat Cor Arbúcies el Sagrat Cor 3167

80 Camí del Veïnat de França Arbúcies Veïnat de Franþa 3691

81 Camí d'Arbúcies a Riells Arbúcies Riells 6562

82 Camí d'Arbúcies a Fogueres de Montsoriu Carretera GI552 Fogueres de Montsoriu 4589

83 Camí de la Geneta Carretera GI552 Camí de Breda a Fogueres de M. 3394

84 Camí de Montsoriu Carretera GI552 Camí de Breda a Fogueres de M. 2536

85 Camí de Breda a Fogueres de Montsoriu Carretera GI552 Fogueres de Montsoriu 7505

86 Camí de Riells a Gualba Riells Gualba 11372

87 Camí de Breda a Riells Carretera GIV5521 Carretera GIV5521 2165

88 Camí vell de Riells a Fogueres de Montsoriu Riells Fogueres de Montsoriu 2458

89 Camí de Riells a Fogueres de Montsoriu Fogueres de Montsoriu Carretera GIV5521 2749

90 Camí de Riells a Gualba per Coll de Vivers les Barraques Gualba 6191

91 Camí de Fogars a Gualba Camí de Fogars a Riells Gualba 3865

92 Camí de Gualba a Campins Gualba Campins 4526

93 Camí vell de Breda a Fogueres de Montsoriu Carretera GIV5521 Fogueres de Montsoriu 1624

Camí del Brull Camí de l'Estanyol a Casademunt Camí de Seva al Brull 528
 
Font: elaboració pròpia 
 
 
 
Les categories funcionals inventariades i les seves longituds han estat les següents: 
 

- Veïnal:        85,80 km 
- Rural:       180,20 km 
- Forestal:   2.289,00 km 
- Camí de ferradura:     429,20 km 
- Carreteres       84,20 km 
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Gràfic 1. Categoria funcional dels vials 
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Pel que fa al tipus de ferm, s’han inventariat les següents categories (incloses les carreteres): 
 
- Aglomerat asfàltic     126,72 km 
- Terra    2.510,02 km 
- Ferradura      430,00 km 
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Gràfic 2. Tipologia de ferm 
 
 
Pel que fa als atributs, s’han inventariat les següents categories: 
 

- Camins que formen part del Pla Especial:  138,00 km. 
- Camins que formen part del PPI:   734,00 km. 
- Xarxa històrica:              1.245,63 km 
- Itineraris senyalitzats (senders):     72,80 km. 
- Camins ramaders:     108,00 km 
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Gràfic 3. Atributs 
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Camins ramaders inventariats 
 

NOM LONGITUD (m) 
Camí ramader de la Calma 27.427 
Camí ramader de Samalús 9.096 
Camí ramader de Vallforners 12.686 
Camí ramader del Serrat de la Baga 2.137 
Camí ramader de Cànoves 8.025 
Camí ramader de Sant Pere de Vilamajor 7.159 
Camí ramader de la Vall d'Arbúcies 13.492 
Camí ramader de Viladrau a Hortsavinyà 19.595 
Camí ramader de Santa Maria de Palautordera 625 
Camí ramader de Can Rovira a Can Ginestar 8.485 
 
 
A l’últim, quant a la titularitat de la xarxa inventariada (incloses les carreteres), els resultats 
han estat els següents: 
 

- Titularitat pública:  1.255,20 km 
- Titularitat privada:       12,20 km 
- Sense determinar:  1.804,70 km 
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Gràfic 4. Titularitat dels vials 
 
 
Això no obstant, cal subratllar que els camins històrics (1.245,63 km) representen el  40,6 % de 
la xarxa de camins i que la seva titularitat és presumiblement pública.  Inversament, els camins 
forestals que no són xarxa històrica sumen 1.660 km, la titularitat dels quals és presumiblement 
privada. Aquests representen el 72,52 % de la xarxa forestal i el 55,62% de la xarxa de camins. 
Aquestes dades permeten fer la següent estimació (incloses les carreteres): 
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- Titularitat pública:   1.255,20 km 
- Presumiblement pública:  1.245,63 km 
- Titularitat privada:        12,20 km 
- Presumiblement privada:  1.660,00 km  
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2. Selecció de mapes temàtics de l’inventari de camins 
 

INVENTARI DE CAMINS DEL MONTSENY - 2004

escala 1:75000

Funcionalitat dels camins

Font: Cartografia topogràfica 1:5000 ICC 
La classe Camí nou correspón als trams
introduits al llarg del present inventari

cartografia: Jordi Duch
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Mapa  1. Categories funcionals 
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Mapa  2. Tipus de ferm 
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Mapa 3. Segmentació en vials de les xarxes veïnal i rural 
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Mapa 4. Carreteres 
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Mapa 5. Xarxa forestal 
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Mapa   6. Camins ramaders 
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Mapa 7. Xarxa històrica 
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Mapa 8. Itineraris senyalitzats (senders) 
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Font: Cartografia topogràfica 1:5000 ICC 
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Mapa 9. Camins del Pla especial (1977) 
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Mapa 10. Camins del Pla de prevenció d’incendis (PPI) 
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INVENTARI DE CAMINS DEL MONTSENY - 2004
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Mapa 11. Titularitat 
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Mapa 12. Titulars 
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L’inventari de camins del Parc Natural del Montseny ha estat encarregat per les 
Diputacions de Barcelona i Girona. 
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