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1. INTRODUCCIÓ 
 
El present inventari és una llista oberta dels camins i senders rurals del terme municipal de Montagut i Oix 
que han de ser objecte d’especial protecció i conservació per raons d’utilitat, històriques i/o paisatgístiques.  
 
S’hi inclouen la llista de camins de Montagut i Oix elaborada pel Consell Comarcal de la Garrotxa 
(referenciats en els plànols d’ordenació del sòl no urbanitzable amb la nomenclatura GA000.) i els camins 
que o bé són de propietat municipal o bé ja formaven part de la relació de camins de les NNSS vigents fins 
el moment de l’aprovació del POUM (referenciats en els plànols d’ordenació del sòl no urbanitzable amb la 
nomenclatura CAM00.). 

 
 

2. INVENTARI DE CAMINS DE MONTAGUT I OIX 
 
La relació de camins i vies protegides és la següent: 
 
 
Codi Nom del camí Titularitat 
GA055 camí de Petrolers ajuntament 
GA056 camí de les basses de Monars ajuntament 
GA057 camí de la pedrera del Cós ajuntament
GA058 camí bac de Can Vaquer ajuntament
GA059 camí de Santaló per les balmes d’en Caxurma ajuntament
GA060 camí de la font ajuntament
GA061 camí de Plana Oliva  
GA062 camí del barri de Fluvià ajuntament
GA063 camí del barri del Cós ajuntament
GA064 camí de la riera de Carrera ajuntament
GA065 pista d’Oix a Beget ajuntament
GA066 camí a Santa Bàrbara de Pruneres ajuntament
GA067 camí de Mandreu ajuntament
GA068 camí de Can Quei ajuntament
GA069 camí de Montagut a camí del Cós ajuntament
GA070 camí de Can Banal ajuntament
GA071 camí de Can Trull al Coll de Palomeres ajuntament
GA072 camí de Sant Eudald de Jou ajuntament
GA073 camí de Cal Rei ajuntament
GA074 camí de Can Martissa a Can Cabanes ajuntament
GA075 camí de Can Xico ajuntament
GA076 camí del pas dels arbres a Coll Falgueres ajuntament
GA077 camí de Can Agustí ajuntament
GA078 camí de Sant Feliu de Riu ajuntament
GA079 camí de la Muntada ajuntament
GA080 camí del cementiri ajuntament
GA081 camí del cementiri a Sant Jaume de Llierca ajuntament
GA082 camí de ca l’avi ajuntament
GA083 camí a Sant Miquel de Pera pel cementiri ajuntament
GA084 camí de Coll de Bucs a Salomó i el Jordi ajuntament
GA085 camí a Coll Pineda ajuntament
GA086 camí de Camporiol a Coll de Pineda  
GA087 camí de Costejà a Toralles ajuntament
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GA088 camí de Sant Miquel de Pera a la Quintana ajuntament
GA089 camí de Pera a Oix per Bestracà ajuntament
GA090 camí de Rodeja a Oix ajuntament
GA091 camí d’Oix a Hortmoier ajuntament
GA092 camí de Can Cellers al TM de Sant Jaume de Llierca ajuntament
GA093 camí del Bruguer ajuntament
GA094 camí dels Angles ajuntament
GA095 camí del pont trencat ajuntament 
GA096 camí de Can Vaquer (els Angles) ajuntament 
GA097 camí de Can Grau ajuntament
GA098 camí de Can Vinyoles ajuntament
GA099 camí de Can Pujol ajuntament
GA100 camí de Can Font ajuntament
GA101 camí a Can Vinyoles ajuntament
GA102 camí del Cós ajuntament
GA103 pista de la Vall del Bac ajuntament
GA104 camí del Bac de la Costa a Toralles ajuntament
CAM01 camí al Pla de Can Vaquer ajuntament
CAM02 camí al Pla dels Angles ajuntament
CAM03 camí de Can Quei de Baix a la pista de la Vall del Bac ajuntament
CAM04 camí de la carretera GIV-5221 al pont d’Oix ajuntament
CAM05 camí del Bolassell al Jordi ajuntament

CAM06 camí del Treu al Coll de Riu, tram comprès entre el Coll d’Espinavell i el 
Coll de Riu 

ajuntament

CAM07 camí de la Muntada a Sant Feliu de Riu ajuntament
CAM08 camí de la Muntada a Sant Aniol d’Aguja ajuntament
CAM09 camí del Pont de Valentí a Talaixà ajuntament
CAM10 camí de Talaixà a la Quera i el Salt de la Núvia ajuntament
CAM11 camí de Talaixà a la Manera, tram comprès entre Talaixà i la Balmeta ajuntament

CAM12 camí de Talaixà a Monars, tram comprès entre el Vaquer i el Rebollar de 
la Masó 

ajuntament

CAM13 camí del Samsó al Vilar de Talaixà, passant pel Ripoll ajuntament
CAM14 camí d’Oix a Talaixà, tram comprès entre el Samsó i Talaixà ajuntament
CAM15 camí del Samsó a la Balma del Corneta ajuntament
CAM16 camí de la Tuta d’Escales al Santuari de la Mare de Déu d’Escales ajuntament
CAM17 camí del Camp del Bac (santuari d’Escales) a Santa Bàrbara de Pruneres ajuntament

CAM18 camí de Santa Bàrbara de Pruneres a Sadernes, passant pel Coll Sitrelles 
i el Coll de Jou 

ajuntament

CAM19 camí de Plansalloses al coll de Palomeres ajuntament
CAM20 camí de Can Moixina (Oix) al Collet del Teula ajuntament
CAM21 camí del Seguer de Pera al Cortal ajuntament

CAM22 camí d’Oix a la Vall del Bac, tram comprès entre Cal Quic i el Seguer de 
Pera 

ajuntament

CAM23 camí de Toralles al Coll de la Bassa (Montmajor), tram comprès entre la 
Costa i el Coll de la Bassa 

ajuntament

CAM24 camí del Collet de l’Orri al coll de Sant Marc ajuntament
CAM25 camí de Monars al Coll de la Closa de Dalt ajuntament
CAM26 camí de Talaixà a Monars, tram comprès entre la Font del Soms i Meians ajuntament
CAM27 camí del coll de Sant Marc a l’Escaler de la Masó ajuntament
   


