ORDENANÇA COMARCAL REGULADORA DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D'OBERTURA I
EL MANTENIMENT DE LES FRANGES DE PROTECCIÓ D'INCENDIS
Capítol 1. DISPOSICIONS GENERALS
El marc normatiu de referència es va establir inicialment amb l'article 40 de la Llei 6/1988, de 30
de març, forestal de Catalunya, el qual determina que les entitats locals situades en zones d'alt
risc d'incendi han de disposar d'un pla de prevenció que ha de contenir les mesures operatives i
administratives que calgui prendre i ha de determinar els equips i infraestructures necessaris per
afrontar els incendis forestals i disminuir-ne el risc.
Posteriorment, el Decret 64/1995, del 7 de març, va regular un seguit de mesures per prevenir els
incendis forestals. Aquestes mesures també afectaven a les urbanitzacions sense continuïtat amb
la trama urbana. L'experiència aconsella crear els instruments jurídics que permetin aplicar
mesures preventives eficients.
Amb aquesta finalitat, la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció d'incendis forestals en
les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, que recull un seguit de
mesures de prevenció d'incendis de compliment obligat per a les urbanitzacions, edificacions i
instal·lacions properes a terrenys forestals; estableix en qui recauen les responsabilitats de dur-les
a terme; estableix una servitud en els terrenys inclosos en les franges de protecció; determina els
instruments econòmics per aplicar les mesures i regula un règim sancionador per als casos
d'incompliment.
Aquesta Llei ha estat desplegada pel Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció
dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat amb la trama urbana, el qual regula
els requeriments que s'hi preveuen com la franja exterior de protecció, les condicions de
manteniment de les parcel·les no edificades i els vials, la definició i el contingut del Pla
d'autoprotecció i les característiques de la xarxa d'hidrants. Així mateix, també desenvolupa els
aspectes relatius als Plànols de Delimitació, els estàndards cartogràfics a emprar, el Pla
d'autoprotecció i els òrgans competents per a la imposició de sancions.
Finalment, Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscal, administratives, financeres i del sector
públic, en el seu article 179 modifica la Llei 5/2003 de tal manera que el conjunt d'edificacions
afectades per la Llei passa de ser "les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama
urbana" a "les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en
terreny forestal". També s'especifica literalment que les franges seran d' "almenys" 25 metres
d'amplada.
Article 1. Objecte
L'objecte d'aquesta ordenança és establir el règim jurídic en relació amb el servei públic d'obertura
i el manteniment de les franges de protecció d'incendis en les urbanitzacions, nuclis de població,
edificacions i instal·lacions situades en terrenys forestals, que realitza o pot realitzar el Consell
Comarcal del Gironès, en els diversos municipis de la comarca que han delegat o poden delegar
en un futur les corresponents competències a aquesta administració; així com les funcions
d'inspecció i el règim sancionador.
Article 2. Definicions
1.
Franja exterior de protecció: franja de terreny, amb una amplada mínima de 25 metres,
lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida i podada que compleix amb les
característiques que s'estableixen l'article 6 del Decret 123/2005, de 14 de juny, de
mesures de prevenció d'incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat amb la
trama urbana.
2.
Zona verda o parcel·la interior: àrea ubicada dins una franja exterior de protecció,
generalment entre edificacions, que disposa de coberta vegetal que pot contribuir a la
propagació d'un incendi a l'interior de les àrees urbanitzades.
3.
Terreny forestal: segons l'article 2 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya
es consideren terrenys forestals:
1.
Els sòls rústics poblats d'espècies arbòries o arbustives, de matolls i d'herbes.
2.
Els erms situats en els límits dels boscos que siguin necessaris per a la protecció
d'aquests.
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Els erms que, per llurs característiques, siguin adequats per a l'aforestació o la
reforestació.
4.
Es consideren també com a terrenys forestals els prats de regeneració natural, els
aiguamolls, els rasos poblats anteriorment i transformats sense l'autorització
corresponent i les pistes i camins forestals.
5.
Es consideren com a terrenys forestals temporals, amb una durada mínima del torn
de l'espècie, els terrenys agrícoles que circumstancialment són objecte d'explotació
forestal amb espècies de creixement ràpid.
Període de màxim risc d'incendi: període comprès entre el 15 de juny i el 15 de setembre
per a les zones especificades com a zona d'alt risc d'incendi, d'acord amb el Decret
64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.
Campanya: període de realització de les tasques d'obertura i el manteniment de les
franges de protecció d'incendis dutes a terme anualment abans del període de màxim risc
d'incendi.
Subjecte beneficiari: persona física o jurídica obligada al compliment de les condicions dels
subjectes obligats especificades a la Llei 5/2003. Aquest es beneficia directament de la
prestació del servei d'obertura i manteniment de les franges de protecció donat que és
propietari d'un bé immoble protegit per la franja de protecció d'incendis. La taxa establerta
a l'Ordenança Fiscal corresponent s'aplica sobre els subjectes beneficiaris. Els conceptes
de subjecte beneficiari i subjecte afectat no són excloents.
Subjecte afectat: es consideren subjectes afectats totes aquelles persones físiques o
jurídiques propietàries de terrenys forestals afectats per l'execució de les tasques
d'obertura i manteniment de les franges de protecció d'incendis. Els subjectes afectats
poden estar adscrits o no adscrits al servei comarcal d'obertura i manteniment de franges
de protecció d'incendis forestals.
Subjecte afectat adscrit: es consideren subjectes afectats adscrits al Servei totes aquelles
persones físiques o jurídiques propietàries de parcel·les que es trobin total o parcialment
incloses dins d'una franja exterior de protecció d'incendis d'almenys 25 metres, excepte en
els casos especificats al següent apartat.
Els subjectes afectats adscrits poden sol·licitar la desconnexió del Servei seguint el
procediment establert a l'article 8 de la present Ordenança Comarcal.
Subjecte afectat no adscrit: es consideren subjectes afectats no adscrits tots aquells
subjectes afectats que contempla la Llei 5/2003 que disposen d'edificacions aïllades on la
franja de protecció d'incendis d'almenys 25 metres es troba totalment inclosa dins de
parcel·les de la seva propietat.
També es consideren en principi subjectes afectats no adscrits tots aquells propietaris de
parcel·les no edificades o zones verdes interiors a l'àrea continguda dins de les franges de
protecció d'incendis.
Cada Ajuntament definirà quins són els subjectes no adscrits al servei públic pel que fa als
veïnats i disseminats fora del sòl urbà, atès el seu coneixement particular; i pel que fa a les
zones verdes i parcel·les interiors, ja que en aquest darrer cas alguns municipis ja
disposen d'ordenances que regulen el procediment per a la seva neteja i gestió subsidiària,
si escau, per part de l'Ajuntament.
En tot cas, els subjectes afectats no adscrits poden sol·licitar l'adscripció voluntària al
servei seguint el procediment establert a l'article 10 de la present Ordenança.
Servitud forçosa i dret d'accés: en els terrenys inclosos a les franges de protecció
d'incendis que no pertanyen a la urbanització s'hi estableix una servitud forçosa per
accedir-hi i realitzar els treballs. L'accés ha d'ésser durant el temps estrictament necessari i
s'ha de fer des del punt menys perjudicial o incòmode per a les finques gravades i des del
punt més convenient per a les finques beneficiàries, sempre i quan sigui compatible.

Article 3. Àmbit d'aplicació
La present Ordenança Comarcal resulta d'aplicació en aquells municipis que hagin delegat o
deleguin en un futur les competències relatives a l'obertura i el manteniment de les franges de
protecció d'incendis al Consell Comarcal del Gironès.
Concretament, l'àmbit d'aplicació es basa inicialment en les urbanitzacions, els nuclis de població,
les edificacions i les instal·lacions contingudes als Plànols de Delimitació, aprovats pel Ple de cada
C/ Riera de Mus, 1 A - Tel. 972 21 32 62 - Fax 972 21 35 73 - 17003 GIRONA - www.girones.cat - E-mail: info@girones.cat

Ajuntament, que posteriorment han de ser definides amb més detall les franges pertinents a través
dels corresponents projectes executius, que hauran de ser supervisats i validats per part dels
ajuntaments per a la definició final de les parcel·les adscrites al servei públic, i per a les quals es
considera necessària l'execució de les tasques d'obertura i/o el manteniment de les franges de
protecció d'incendis associades, des del servei públic.
Article 4. Objectius
Els objectius del Consell Comarcal del Gironès en referència al servei comarcal d'obertura i
manteniment de les franges de protecció d'incendis forestals són:
1.
Garantir l'existència d'una franja exterior de protecció de, com a mínim, vint-i-cinc metres
d'amplada al voltant de les urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions,
lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida d'acord amb les característiques
tècniques que estableix la Llei.
2.
Posar a disposició dels Ajuntaments, la ciutadania i dels subjectes beneficiaris i/o afectats,
tota la informació relacionada amb el servei comarcal d'obertura i manteniment de les
franges de protecció d'incendis per tal de facilitar la seva col·laboració amb les tasques de
prevenció d'incendis.
Article 5. Funcions del Consell Comarcal del Gironès
El Consell Comarcal del Gironès, amb la finalitat d'executar les tasques necessàries per a la
prevenció d'incendis en les franges de protecció desenvoluparà les següents actuacions:
1.
Establir un conveni de delegació amb els Ajuntaments per a la prestació del Servei.
2.
Notificar als subjectes beneficiaris i/o afectats les seves obligacions en relació a l'execució
del servei d'acord amb el que s'estableix en aquesta ordenança.
3.
Revisar i fer el seguiment dels informes dels subjectes afectats adscrits desconnectats.
4.
Realitzar inspeccions per a la comprovació del compliment de les obligacions per part dels
subjectes afectats adscrits desconnectats que no presentin justificació suficient sobre
l'execució pròpia.
5.
Contractar els treballs d'obertura i el manteniment de les franges amb empreses idònies
per a la seva execució.
6.
Realitzar inspeccions sobre el desenvolupament del Servei per part de les empreses
adjudicatàries.
7.
Gestionar els residus generats durant l'execució del Servei.
8.
Coordinar el cobrament de la taxa aplicable als subjectes beneficiaris del Servei o a
l'Ajuntament corresponent, segons el cas.
9.
Iniciar el procediment sancionador de la present Ordenança, en els casos que
correspongui.
10.
Sol·licitar en nom de l'Ajuntament les subvencions oportunes per minorar el cost del servei.
Article 6. Funcions de l'Ajuntament:
1.
Signar el Conveni de delegació per a la prestació del servei d'obertura i manteniment de
franges de protecció d'incendis amb el Consell Comarcal del Gironès.
2.
Aprovar els Plans de Delimitació i les seves actualitzacions.
3.
Sol·licitar a la Diputació Girona els ajuts per a la realització del projecte executiu de les
franges de protecció d'incendis, dins del Pla de serveis de la Diputació de Girona.
4.
Supervisar i validar la definició final de les parcel·les adscrites al servei amb la possibilitat
d'incloure o excloure casos concrets no contemplats per la metodologia aplicada, atenent
al seu coneixement particular i de les ordenances o altres instruments municipals que
col.laborarin per a l'acompliment del mateix objectiu.
5.
Realitzar les accions de comunicació i difusió del Servei entre la població beneficiària i
afectada.
6.
Col·laborar en la detecció d'incidències en la prestació del Servei.
7.
Proporcionar les dades cadastrals actualitzades del municipi quan es requereixi.
8.
Abonar puntualment el cost del Servei.
9.
Participar en la definició de les característiques de la prestació del Servei.
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Article 7. Conveni de Delegació dels Ajuntaments
D’acord amb el Programa d’Actuació Comarcal (PAC), el Consell Comarcal del Gironès podrà
exercir les competències, els serveis, i les activitats que li deleguin els municipis de la comarca de
forma voluntària i per via de conveni, sempre que la competència a exercitar, el servei a prestar o
l’activitat a realitzar estiguin incloses de manera expressa en el Programa d'Actuació Comarcal.
Els Convenis es realitzaran per atorgar l'exercici de les competències al Consell Comarcal del
Gironès de prestar el Servei d'obertura i el manteniment de les franges de protecció d'incendis.
Article 8. Obligatorietat del servei i desconnexió
El Consell Comarcal del Gironès durà a terme, de manera subsidiària, les tasques d'obertura i
manteniment de les franges de protecció d'incendis que han d'executar tots els subjectes afectats
adscrits.
La desconnexió del Servei per part dels subjectes afectats adscrits es realitzarà mitjançant la
presentació d'una sol·licitud de desconnexió entrada per registre al Consell Comarcal del Gironès
o al seu ajuntament, adjuntant una Declaració Responsable segons el model de l'Annex I de la
present Ordenança, que caldrà renovar de manera anual per validar el compromís i assumpció de
responsabilitat de l'afectat. D'acord amb la declaració responsable l'afectat s'haurà de
comprometre a la neteja de la franja abans del dia 15 de març.
L'aprovació de la desconnexió dels subjectes afectats adscrits que hagin presentat la sol·licitud
corresponent es realitza per silenci administratiu positiu. Així, el subjecte afectat adscrit esdevé
subjecte desconnectat a tots els efectes.
En aquells casos en què els subjectes afectats adscrits disposin d'un Instrument d'Ordenació
Forestal per a la seva finca, hauran de comunicar obligatòriament les actuacions d'obertura i
manteniment de franges de protecció d'incendis amb 10 dies d'antelació al Centre de la Propietat
Forestal i al Consell Comarcal del Gironès, via registre d'entrada o correu electrònic a
medi.ambient@girones.cat.
Totes aquelles finques que disposin d'un Instrument d'Ordenació Forestal i que no contemplin les
franges de protecció d'incendis incloses en els Plànols de Delimitació hauran de presentar una
modificació del Pla al Centre de la Propietat Forestal per tal d'incloure aquestes actuacions.
L'aprovació de la modificació emesa pel Centre de la Propietat Forestal serà remesa al Consell
Comarcal del Gironès via registre d'entrada o correu electrònic a medi.ambient@girones.cat.
Article 9. Incompliment dels subjectes desconnectats
L'incompliment total o parcial en l'execució de les tasques i responsabilitats assumides pel
subjecte desconnectat abans del període d'alt risc d'incendi, identificades durant les inspeccions
rutinàries realitzades pel personal tècnic del Consell Comarcal del Gironès, produirà un
requeriment d'execució amb un termini màxim de 10 dies, l'esgotament del qual donarà lloc a l'inici
del procediment sancionador descrit al Capítol 3 d'aquesta Ordenança, i la realització subsidiària
dels treballs dins del servei públic.
Aquest incompliment suposarà l'adscripció obligada al Servei de totes les parcel·les del subjecte
desconnectat, durant la següent campanya de prevenció d'incendis i totes les posteriors si no es
torna a realitzar el procediment de desconnexió.
Els subjectes desconnectats podran justificar de manera voluntària i col·laborativa, la realització
dels treballs, per correu electrònic a l'adreça: medi.ambient@girones.cat, mitjançant un model
normalitzat a aquest efecte.
Article 10. Adscripció voluntària al Servei dels subjectes afectats no adscrits
Els subjectes afectats no adscrits que ho sol·licitin podran connectar-se voluntàriament al Servei
d'obertura i manteniment de les franges de protecció d'incendis forestals. Aquests esdevindran
subjectes afectats adscrits a tots els efectes.
El procediment consisteix en presentar una instància al Consell Comarcal del Gironès o
l'ajuntament, sol·licitant l'adscripció d'acord amb el model normalitzat que es facilitarà des del
Consell Comarcal del Gironès.
L'adscripció al Servei té una durada de quatre anys i suposarà el pagament anual de la taxa
específica que s'estableixi a l'Ordenança Fiscal corresponent.
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Article 11. Comunicació a subjectes afectats i beneficiaris
Es preveu amb caràcter potestatiu la notificació als subjectes afectats per informar-los del
compliment de la Llei 5/2003 a les parcel·les de la seva propietat; del procediment que es durà a
terme per al desenvolupament de les tasques d'obertura i manteniment de franges de protecció
d'incendis; de la possibilitat de desconnexió del Servei i de les responsabilitats associades; del
termini i el període d'execució de les mateixes; de les mesures que cal tenir en compte per
facilitar-ne les tasques; de les precaucions que cal prendre en termes de seguretat; del dret
d'accés i de la servitud forçosa; de l'aplicació de la taxa associada al Servei d'acord amb l'article
13 d'aquesta Ordenança i l'Ordenança Fiscal i, del règim sancionador en cas d'obstaculització
voluntària de l'execució dels treballs.
Les notificacions als particulars afectats es realitzaran pels mitjans legalment establerts a aquest
efecte, vetllant per donar les màximes garanties de recepció d'aquestes notificacions per part dels
afectats. S'enviaran per correu electrònic i SMS mitjançant el Servei de Notificacions Electròniques
e-Notum, en el cas que es disposi de les dades necessàries per a poder realitzar la notificació per
aquesta via. A aquests efectes, els afectats podran facilitar les dades de contacte necessàries per
a rebre aquestes notificacions.
També es publicarà un llistat amb les Referències Cadastrals dels subjectes afectats i beneficiaris
si escau, al Tauler d'Edictes (e-Tauler) del Consell Comarcal del Gironès i dels respectius
Ajuntaments, donant el termini d'un mes per tal que els afectats que vulguin executar les tasques
per si mateixos, es puguin desconnectar del servei.
La comunicació als subjectes beneficiaris es realitzarà també pels mitjans d'informació que cada
ajuntament estimi més adients, per donar a conèixer el servei públic i la taxa que es merita.
Conclòs aquest termini, es realitzaran els treballs respecte a la resta de parcel·les afectades, que
no hagin manifestat la seva voluntat de realització dels treballs per compte propi o voluntat de
desconnexió, dins del servei, de manera subsidiària. Així, l'execució del servei d'obertura i el
manteniment de franges de protecció d'incendis es realitza per silenci administratiu positiu, sent
obligatori el compliment de les especificacions de l'article 9. Obligatorietat del servei i desconnexió
en aquells subjectes desconnectats.
La manca de coneixement no eximeix del compliment de la present Ordenança.
Article 12. Constitució de servitud forçosa i dret d'accés
Segons estableix la Llei 5/2003, en aquells terrenys inclosos en la franja de protecció que no
pertanyen a la urbanització, s'hi estableix una servitud forçosa per accedir a aquesta i fer-hi els
treballs d'obertura i el manteniment necessaris.
El dret d'accés en aquests terrenys s'estableix per silenci administratiu positiu una vegada
realitzades les comunicacions pertinents relacionades amb l'execució dels treballs.
L'accés a aquests terrenys ha d'ésser durant el temps estrictament necessari per a la realització
dels treballs de neteja i s'ha de fer des del punt menys perjudicial o incòmode per a les finques
afectades i, si és compatible, pel punt més convenient per a les finques beneficiàries.
En tot el que no és previst en aquesta Ordenança, és aplicable a la servitud el règim establert al
capítol II de la Llei 22/2001, del 31 de desembre, de regulació dels drets de superfície, de servitud
i d'adquisició voluntària o preferent.
Article 13. Taxa
La taxa corresponent al Servei ha de cobrir, si escau, els costos reals de prestació del Servei.
L'ordenança fiscal corresponent preveurà diferents taxes en funció de si els subjectes beneficiaris
es troben en sòl urbà o rústic, i segons si les tasques a realitzar són d'obertura o de manteniment,
ja que el cost varia segons la superfície de franja associada a cada beneficiari i el tipus de treball a
realitzar.
Taxa A.1 - Taxa pel servei d'obertura de franges en nucli urbà
Taxa A.2- Taxa pel servei de manteniment de franges en nucli urbà
Taxa B.1 - Taxa pel servei d'obertura de franges en urbanitzacions o assimilables
Taxa B.2- Taxa pel servei de manteniment de franges en urbanitzacions o assimilables
Taxa C.1- Taxa pel servei d'obertura de franges d'adscripció voluntària
Taxa C.2 - Taxa pel servei de manteniment de franges d'adscripció voluntària
Els Ajuntaments poden delegar, segons s'estableixi al Conveni, el cobrament de les taxes al
Consell Comarcal del Gironès o ens públic que designi el Consell Comarcal del Gironès. Els
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imports concrets de les taxes, els terminis de liquidació i les formes de pagament s'estableixen a
l'Ordenança Fiscal corresponent.
CAPÍTOL 2. El Servei d'obertura i manteniment de les franges de protecció
Article 14. Plànols de Delimitació
Els plànols de delimitació són els que s'han confeccionat en base al "Protocol per a l'elaboració
dels plànols de delimitació" de la Diputació de Girona i que ha aprovat el Ple de l'Ajuntament de
cadascun dels municipis. Els plànols a escala 1:5.000 contenen la informació gràfica que relaciona
les franges de protecció d'incendis amb els subjectes afectats.
Els plànols de delimitació són definits amb més detall a través dels projectes executius per a la
creació de les franges de protecció, els quals hauran de ser supervisats i validats per part dels
ajuntaments per a la definició final de les parcel·les adscrites al servei públic, i per a les quals es
considera necessària l'execució de les tasques d'obertura i/o el manteniment de les franges de
protecció d'incendis associades, des del servei públic.
Els plànols de delimitació i els projectes executius municipals de franges són la base per a la
definició de l'abast del servei públic d'obertura i manteniment de les franges de protecció
d'incendis.
Als plànols de delimitació de les franges se'ls descomptaran les parcel·les dels subjectes afectats
no adscrits; s'incorporarà el detall d'aquelles parcel·les dins de les franges de protecció que es
desconnectin del servei; s'afegiran aquelles que es connectin voluntàriament i aquelles que
l'Ajuntament en qüestió consideri que s'han d'afegir o excloure, de manera motivada.
Article 15. Característiques tècniques de les franges de protecció d'incendis
D'acord amb les especificacions relatives a les aclarides a les franges de protecció contingudes a
l'annex 2 del Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en
les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, les característiques han de
complir les franges depenent del pendent són:
En pendents superiors al 40% caldrà un informe tècnic de caràcter forestal signat per un
professional amb titulació universitària forestal que contindrà: els tractaments i aclarides que cal
efectuar a la franja amb l'objecte d'evitar l'erosió, garantir l'estabilitat del terreny i garantir la
protecció adequada de les persones; l'amplada podrà ser diferent als 25 metres d'acord amb les
característiques dels combustibles, pendents, orientacions i exposició a situació d'alt risc d'incendi
forestal i; el tractament i disposició dels residus vegetals amb l'objecte de minimitzar l'erosió.
En pendents inferiors al 40% el tractament de les franges ha de complir els requisits següents:
1.
Masses d'arbrat adult: S'inclouen aquells boscos en els quals més d'un 20% de la fracció
cabuda coberta és ocupada per arbres amb més de 15 cm de diàmetre normal.
A la franja de protecció l'estrat arbori es tractarà de manera que la fracció cabuda coberta
de l'arbrat no superi el 35%; amb una distribució homogènia sobre el terreny, l'espai mínim
entre troncs ha de ser de 6 metres, evitant sempre la continuïtat horitzontal entre capçades
i restant les branques baixes esporgades a 1/3 de la seva alçada fins a un màxim de 5
metres. D'altra banda, l'estrat arbustiu s'estassarà de manera que aquest ocupi un màxim
del 15% de la superfície, deixant mates aïllades separades com a mínim 3 metres entre
elles, d'acord amb els criteris de selecció que es detallen en el punt c), amb una distribució
homogènia sobre el terreny i sense continuïtat vertical amb l'arbrat.
2.
Zones amb matollar, bosc de rebrot i arbrat: Es desbrossa de manera que la cobertura
vegetal màxima admesa del total de matollar, bosc de rebrot i arbrat jove serà del 35% de
la superfície, deixant peus aïllats separats com a mínim tres metres entre ells, d'acord amb
els criteris de selecció establerts en el punt c).
3.
Respectant les cobertures indicades, cal prioritzar la permanència d'espècies de baixa
inflamabilitat que dificultin l'inici i la propagació del foc (veure apartat 2.c de l'annex 2
Decret 123/2005, de 14 de juny). Alguns criteris per a la correcta selecció són:
1.
No prioritzar les espècies que continguin olis essencials i altres compostos orgànics
volàtils altament inflamables.
2.
Prioritzar les espècies que mantenen les fulles verdes i un alt contingut hídric en els
teixits durant l'estiu, les que presenten una menor relació superfície/volum i les que
generen poques restes fines.
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3.

Afavorir les espècies, les fulles i les restes de les quals es descomponen amb més
rapidesa.
4.
Afavorir les espècies de fusta densa i alta capacitat calòrica, que necessiten
absorbir una gran quantitat de calor abans d'encendre's.
L'amplada mínima de les franges serà de 25 metres, la qual es podrà ampliar en els sectors
afectats on sigui necessari, a l'amplada que recomanin o estableixin els òrgans competents en
matèria d'incendis, mitjançant els corresponents informes, per a l'adequat compliment de la seva
funció de protecció d'incendis.
Article 16. El Servei d'obertura i manteniment de les franges de protecció d'incendis
El Servei comarcal d'obertura i manteniment de franges de protecció d'incendis s'articula a l'entorn
dels següents elements:
1.
La delegació del Servei per part dels Ajuntaments.
2.
La disposició d'un Plànol de Delimitació aprovat per l'Ajuntament en qüestió i del projecte
executiu municipal de franges
3.
El creuament de les franges del Plànol de Delimitació amb les dades del Cadastre per
identificar els subjectes afectats i/o beneficiaris.
4.
La notificació dels subjectes afectats i informació als beneficiaris.
5.
La licitació i la contractació de l'empresa que presenti capacitat suficient; la millor oferta
tècnica i econòmica i demostri experiència suficient en l'execució dels treballs d'obertura i
el manteniment.
6.
La coordinació i supervisió de les tasques de l'empresa contractada
7.
La gestió dels residus vegetals i la valorització, si s'escau, per part de gestors autoritzats o
de l'adjudicatari, respectivament.
8.
La realització d'inspeccions periòdiques per garantir la bona execució de les actuacions
així com garantir que els subjectes desconnectats executen les actuacions sota la seva
responsabilitat.
9.
Les tasques administratives derivades del servei.
10.
La incoació dels expedients sancionadors pertinents.
Article 17. Venda de fusta
El desenvolupament de les actuacions previstes en les tasques d'obertura genera una sèrie de
productes, alguns dels quals poden ser valoritzats com a fusta.
Els subjectes afectats que vulguin aprofitar la fusta procedent de la neteja de la franja dins de la
seva propietat, podran realitzar la corresponent sol·licitud adreçada al Consell Comarcal del
Gironès o a través del seu ajuntament, per a que es deixi la fusta en el lloc de la seva tallada,
alhora que el propietari s'haurà de responsabilitzar de la retirada de la fusta de la seva parcel·la,
abans de l'inici del període de màxim risc d'incendi forestal, i en el termini màxim d'un mes des de
la tallada.
En la resta de casos, sempre que sigui possible, es vendrà la fusta que s'extregui durant les
actuacions d'obertura de les franges. La gestió de la venda s'integrarà en el balanç econòmic del
Servei licitat, per tal de minorar el seu cost.
Article 18. Gestió de residus
El desenvolupament de les actuacions previstes genera una sèrie de productes. Tots aquells que
no es puguin vendre com a fusta, es tractaran com a residus de poda i es gestionaran a través de
gestors degudament autoritzats. La fusta que per motius d'accés no sigui possible extreure, serà
triturada in-situ per facilitar-ne la seva descomposició.
És responsabilitat de l'empresa contractada per a l'execució del Servei retirar les restes vegetals i
transportar-les als gestors autoritzats pel tractament de la poda. El transport i la gestió de les
restes vegetals només les realitzaran transportistes i gestors degudament autoritzats.
També és responsabilitat de l'empresa contractada la trituració de les restes vegetals que no
puguin ser extretes de les finques.
CAPÍTOL 3. Inspecció i règim sancionador
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Article 19. Inspeccions
El Consell Comarcal del Gironès realitzarà inspeccions periòdiques de supervisió per garantir que
el Servei s'està realitzant d'acord amb les condicions tècniques establertes a la Llei 5/2003.
Els subjectes afectats han de prestar la màxima col·laboració al servei d'inspecció del Consell
Comarcal del Gironès a fi de permetre controls, presa de mostres, recollida d'informació i
qualsevol altra operació necessària per al desenvolupament de les seves funcions.
Paral·lelament, es realitzaran inspeccions periòdiques de supervisió en les parcel·les d'aquells
subjectes desconnectats que han d'executar el manteniment per compte propi.
Les actes d'inspecció d'execució del Servei recolliran els fets relacionats amb l'execució del Servei
i la informació que es consideri necessari recollir així com les incidències que es detectin.
Les actes d'inspecció tenen valor probatori dels fets que hi consten i si s'escau poden donar lloc a
la incoació de l'expedient sancionador que correspongui.
Les inspeccions es regulen en l'article 8 de la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció
dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les
instal·lacions situats en terrenys forestals.
Article 20. Infraccions
Constitueixen infraccions administratives les accions i les omissions que contravenen les
disposicions d'aquesta Ordenança i la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels
incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions
situats en terrenys forestals.
Són infraccions lleus:
1.
Contravenir tota altra obligació establerta per aquesta Ordenança no tipificada com a greu
o molt greu.
Són infraccions greus:
1.
Facilitar amb retard la documentació sol·licitada per l'administració actuant.
2.
Disposar d'una franja exterior de protecció inferior als vint-i-cinc metres d'amplada
3.
Disposar d'una franja exterior de protecció que no compleixi les característiques tècniques
especificades a l'article 15 d'aquesta Ordenança Comarcal.
4.
No permetre l'accés a què dóna dret la servitud regulada per l'article 6. Constitució de la
servitud forçosa i dret d'accés de la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció
dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les
instal·lacions situats en terrenys forestals.
5.
Presentar una Declaració Responsable que no es correspongui amb la realitat o que
contingui dades falses.
6.
Presentar un Informe de justificació amb dades no veraces o no actualitzades.
7.
Impedir l'execució dels treballs de neteja en les franges de protecció.
8.
Oposar resistència a l'actuació inspectora.
9.
No facilitar la documentació sol·licitada per l'administració actuant.
10.
Incomplir les obligacions derivades dels requeriments formulats a l'empara de la Llei
5/2003, de 22 d'abril.
11.
Sol·licitar com a afectat que es deixi la fusta en la parcel·la propietat de l'afectat i no retirarla abans del període de màxim risc d'incendi.
12.
Reincidir en infraccions lleus.
Són infraccions molt greus:
1.
No disposar de cap franja exterior de protecció lliure de vegetació baixa i arbustiva i amb la
massa arbòria aclarida.
2.
No mantenir el terreny de les parcel·les no edificades lliure de vegetació seca i amb la
massa arbòria aclarida, durant el període de màxim risc d'incendi.
3.
Executar les tasques d'obertura i manteniment durant el període d'alt risc d'incendi forestal,
sense l'autorització de l'òrgan competent o incomplint les condicions d'execució que
aquesta autorització estableix.
4.
Reincidir en infraccions greus.
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Article 21. Responsabilitat
Són responsables de les infraccions els subjectes afectats, els subjectes beneficiaris i tota
persona o entitat que dificulti l'execució de les obligacions establertes per la Llei 5/2003, de 22
d'abril.
En el cas de no permetre l'accés a què dóna dret d'accés la servitud forçosa, n'és responsable el
titular de la finca gravada amb la servitud.
Article 22. Sancions
Les infraccions establertes per la Llei 5/2003, de 22 d'abril, es sancionen amb les multes
següents:
1.
Infraccions lleus: fins a 600 euros.
2.
Infraccions greus: de 601 euros fins a 10.000 euros.
3.
Infraccions molt greus: de 10.001 euros fins a 100.000 euros.
La resolució que posi fi al procediment sancionador pot acordar, a més de la imposició de la
sanció pecuniària que correspongui, l'adopció de mesures correctores i la indemnització dels
danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència de la infracció.
Article 23. Gradació de les sancions
Les sancions imposades per aquesta Llei es graduen tenint en compte els criteris següents:
1.
Els perjudicis causats a les persones, els béns materials i el patrimoni natural
2.
La capacitat econòmica dels infractors
3.
L'existència d'intencionalitat
4.
La reincidència
Article 24. Prescripció
La prescripció de les infraccions i les sancions regulades per aquesta Ordenança s'apliquen
segons el que estableix la normativa sobre procediment administratiu comú.
Article 25. Multes coercitives
En el cas d'incompliment de les obligacions derivades dels requeriments formulats a l'empara del
que estableix aquesta Llei, es poden imposar multes coercitives de fins a una quantia màxima de
2.000 euros, amb un màxim de tres multes consecutives.
Article 26. Procediment administratiu i òrgans competents
El procediment per imposar les sancions establertes per aquesta Ordenança es regeix per les
normes de procediment administratiu aplicables a Catalunya.
La competència per a la imposició de les sancions per infracció de les disposicions d'aquesta
Ordenança correspon:
1.
Al Consell Comarcal del Gironès en aquells termes municipals que hagin delegat la
prestació del servei d'obertura i manteniment de franges de protecció d'incendis, pel que fa
a les infraccions lleus i greus.
2.
Als òrgans dels Departaments de Medi Ambient i Sostenibilitat i al Departament d'Interior,
pel que fa a les infraccions molt greus.
Disposició final
Aquesta Ordenança entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació definitiva en el Diari Oficial
de la Província.
El president

Jaume Busquets i Arnau
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Annex I
Declaració responsable d'execució de les tasques d'obertura i el manteniment de les
franges de protecció d'incendis per compte propi
.................... ……………………………… amb DNI núm. …………….., actuant en nom propi, o en
representació de l’entitat ………………………….., amb CIF …………………… i domicili al carrer
………………………….. amb CP…………….. de ………………………. i en relació amb les finques
cadastrals
amb
referència
................................................................................................................................................. .
DECLARA:
Que sent subjecte obligat d'acord amb la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels
incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions
situats en terrenys forestals, sol·licita la seva desconnexió del servei públic d'obertura i neteja de
franges, i declara que executarà per compte propi i sota la seva responsabilitat les tasques
d'obertura i/o manteniment de les franges de protecció d'incendis que li corresponen a la seva
finca, abans del dia 15 de març de l'any en qüestió, i d'acord amb el que estableix la present
ordenança i la Llei 5/2003.
Que presentarà voluntàriament si escau, al Consell Comarcal del Gironès, anualment i abans del
15 de maig, l'informe normalitzat justificatiu d'execució de les tasques d'obertura i manteniment de
les franges de protecció d'incendis, amb el contingut mínim especificat a l'annex II de l'Ordenança
comarcal reguladora de la prestació del Servei d'obertura i manteniment de les franges de
protecció d'incendis.
Que totes les dades contingudes en aquest informe estan actualitzades i són veraces.
I perquè així consti, als efectes oportuns, signa el present document
A (municipi), (data)
Annex II
Informe voluntari de justificació d'execució de les tasques d'obertura o manteniment de les
franges de protecció d'incendis
Procediment de presentació
L'informe voluntari de justificació de la neteja de franges per part dels afectats desconnectats del
Servei públic es presentarà preferiblement en format digital al Consell Comarcal del Gironès a
través de la Seu Electrònica, tot i que també es podrà entregar pel procediment d'instància
genèrica.
Contingut de l'informe
L'informe normalitzat contindrà, com a mínim, els següents apartats:
3.
Dades personals de la persona o representant (DNI/NIF, Nom, Adreça, Telèfon de
contacte, Correu electrònic)
4.
Referències cadastrals de les finques desconnectades
5.
Superfície total de la franja sobre la que s'ha realitzat l'actuació
6.
Descripció de les actuacions executades
7.
Factures de l'execució i la gestió de residus
8.
Reportatge fotogràfic de les actuacions realitzades
9.
Declaració de la veracitat de les dades aportades
10.
Signatura
11.
Data
Terminis de presentació
S'estableix el període de presentació de l'informe entre el 15 de març i el 15 de maig.
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