
LA PREVENCIÓ EN ELS INCENDIS FORESTALS 
DESPRÉS DELS INCENDIS DE L’EMPORDÀ DEL 

2012

Actuacions transversals  i coordinació a 
comarques gironines de la Generalitat 
(Departaments d’Interior i d’ Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural),  
Diputació de Girona i Consells Comarcals
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1a. ronda de reunions amb Consells d’Alcaldes per avaluar 
com minimitzar i conscienciar del risc en situacions 
d’emergència (de setembre de 2012 a febrer de 2013)

Objectiu: Tractar sobre les  Actuacions  abans i en el moment de 

l’emergència 

� Consells Comarcals visitats : Alt Empordà (17.09.2012), Gironès � Consells Comarcals visitats : Alt Empordà (17.09.2012), Gironès 
(24.10.2012), Pla de l’Estany (7.11.2012), La Selva (12.12.2012), 
Baix Empordà (12.12.2012),  Ripollès (14.02.2013).

� 172 alcaldes van participar en aquestes reunions
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� Finalitats:

1. L’alcalde ha de saber

a) Qui comanda l’emergència
b) Qui és el responsable de l’ordre
c) Qui és el responsable de la logística
d) Com funciona l’emissora de la Xarxa 

RESCAT
e) Quins Plans d’Emergència afecten el 

municipi
f) Les funcions d’altres cossos: Agents 
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f) Les funcions d’altres cossos: Agents 
Rurals, Associacions de Defensa 
Forestal (ADF) i Voluntaris de 
Protecció Civil

2. Que els municipis prenguin 
consciència

• Que s’han de tenir netes i 
desbrossades les franges perimetrals 
de protecció de les urbanitzacions, 
masies, explotacions agràries i nuclis 
aïllats



2a. ronda de reunions amb els Consells d’Alcaldes-de febrer 

a octubre de 2014

Objectiu: Explicar  la  publicació  de la Llei 2/2014, de 27 de gener, que 

modifica la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció 

d’incendis forestals. 

� Durant el transcurs del 2014, els Departaments d’Interior i 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la 
Generalitat a Girona, juntament amb la Diputació i amb la 
col·laboració dels Consells Comarcals, es reuneixen  amb els Consells 
d’Alcaldes de les comarques del Baix Empordà (19.03.2014),  l’ Alt 
Empordà (24.02.2014), el Gironès (14.03.2014), La Selva (10.04.2014) 
El Pla de l’Estany (30.04.2014), la Garrotxa (8.10.2014) i el Ripollès 
(2.09.2014).

� Finalitat: la importància de la seguretat de les persones i dels béns 
davant del risc.
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OBLIGACIONS DE LA LLEI 5/2003

� L’article 3 recull les mesures de prevenció d’incendis que obligatòriament 
han de complir les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i 
les instal·lacions aïllades, les quals són, entre d’altres:

� Assegurar l’existència d’una franja exterior de protecció d'almenys 25 
metres d’amplada al voltant, lliure de vegetació seca i amb la massa 
arbòria aclarida que compleixi les característiques que s’estableixin per arbòria aclarida que compleixi les característiques que s’estableixin per 
reglament.

� Mantenir el terreny de totes les parcel·les i zones verdes interiors a la 
franja de protecció en les mateixes condicions que s’estableixin per a les 
franges de protecció. 

� Mantenir nets de vegetació seca els vials de titularitat privada, tant els 
interns com els d’accés, i les cunetes.
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� Aquestes obligacions les ha d’executar la comunitat de propietaris
de la urbanització o l’entitat urbanística col·laboradora. En cas
contrari, són els propietaris de les finques els que responen
solidàriament del compliment de les obligacions.

� Finalment, si els treballs no han estat realitzats per les persones
físiques o jurídiques esmentades, l’Ajuntament ho ha de fer amb
caràcter subsidiari (article 4).
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Qui ha de complir les obligacions de l’article 3?

1. Comunitats de propietaris

2. Propietaris individuals

Qui dóna suport i ajut al compliment?Qui dóna suport i ajut al compliment?

1. Ajuntaments (subsidiàriament)

2. Diputació de Girona (a petició dels ajuntaments)

3. Els Consells Comarcals podran, via delegació de competència 
o encàrrec de gestió de la Diputació de Girona, exercir les 
competències per a complir les obligacions de la Llei 5/2003.
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Fases  Desplegament  de la Llei

1a.  Plànol de delimitació

2a.  Notificació i Ordres d’Execució als obligats

3a.  Inspecció

4a.  Execució Subsidiària
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Fase 1a. Plànol de delimitació
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Aquesta aprovació definitiva, com a molt 
tard, seria el setembre de 2015



Fase 2a. Notificacions i Ordres d’Execució als obligats

N
O

TI
FI

C
A

C
IÓ

Identificar 
propietaris 

afectats 

Obtenció 
llistat/base de 

dades

Notificació 
per correu i 
publicació

Requeriment als 
propietaris que executin 

les obligacions, amb 
advertiment d’execució 

subsidiària

Reunions amb 
els afectats per 

municipis

Creació d’una comissió 
informativa formada per 
agents rurals, bombers, 
tècnics i responsables 

institucionals

a) Cal prioritzar els municipis de més alt risc d’incendis.

b) L’Ajuntament primer dictarà una ordre d’execució forçosa que notificarà al propietari, 
comunitat de propietaris o entitat urbanística col·laboradora, perquè realitzi la franja exterior 
de protecció que obliga la Llei 5/2003.

a) I l’advertirà que, en cas d’incompliment, l’Ajuntament l’executarà subsidiàriament si ell no ho 
ha fet.

Es preveu fer reunions amb els Ajuntaments per explicar aquest procediment per complir la Llei 
5/2003. Acompanyats de membres del Cos de Bombers i Agents Rurals. S’iniciaran a partir de la 
tardor de 2015. 10

institucionals



Fase 3a. Inspecció

IN
SP

EC
C

IÓ

Inspeccions:
a) Rurals/Bombers
b) Ajuntament / CC

a) Actuació realitzada 
correctament

b) Actuació realitzada 
amb mancances

Esmenar 
mancances

c) Actuació no Actuació 

La comprovació de si s’ha fet o no la faran els Agents Rurals i els 
Bombers. També la podria fer l’Ajuntament o els Consells Comarcals. 
En tots els casos, s’ha d’aixecar una acta.
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IN
SP

EC
C

IÓ

c) Actuació no 
realitzada

Actuació 
subsidiària



Fase 4a.  Execució Subsidiària

� En cas de no compliment de les obligacions requerides, 
l’Ajuntament ha d’atendre subsidiàriament el que preveu la Llei, 
mitjançant el procediment administratiu corresponent.

� En cas que s’hagi de realitzar el procediment d’execució 
subsidiària, tots els costos que se’n derivin s’hauran de 
repercutir als titulars/subjectes obligats.

� En el cas que l’Ajuntament no pugui assumir aquest procediment 
i delegui les competències a la Diputació de Girona, o aquesta 
als Consells Comarcals, el procediment serà el següent:

12



ACTUACIÓ 
SUBSIDIÀRIA

Notificar Inici 
expedients als Elaboració Realització dels Cobrament 
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expedients als 
afectats

Tramitació 
administrativa 
de l’expedient

Elaboració 
projecte executiu

Obtenció relació 
subjectes 

obligats/cost

Obtenció relació 
afectats franges

Realització dels 
treballs

Cobrament 
mitjançant Xaloc o 

organisme 
competent



Assistència als Ajuntaments per a la prevenció d’incendis 
forestals, amb el suport de la Diputació de Girona i dels Consells 
Comarcals

A
JU

N
TA

M
EN

T
Pot actuar PEL SEU 

COMPTE PROPOSTA D’ACTUACIONS A DUR A TERME:

1. Assistència tècnica i econòmica per a la 
redacció o revisió dels plànols de 
delimitació. 

2. Assistència tècnica i/o econòmica per a la 

A
JU

N
TA

M
EN

T

En col·laboració amb:

DIPUTACIÓ I

CONSELL COMARCAL

2. Assistència tècnica i/o econòmica per a la 
redacció dels projectes executius de nuclis i 
urbanitzacions. 

3. Seguiment de l’expedient administratiu 
d’execució subsidiària.

4. Assistència en l’execució dels treballs i 
seguiment. 

5. Assistència tècnica i jurídica en el 
cobrament als subjectes obligats.
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� Plans aprovats anteriors a la modificació de la Llei 2/2014: 47 (13 
corresponen a l’Alt Empordà, on la majoria ja compleixen els nous 
criteris, la resta caldrà revisar-los).

� Assistència tècnica per a la redacció del plànols de delimitació : 131 
municipis s’hi han adherit.



NOVA Convocatòria per a l’assistència als municipis de menys de 
20.000 habitants per a la redacció o actualització dels plànols de 
delimitació en els següents casos:

a) Municipis que no tenen fet el plànol de delimitació i que no 
es van adherir a la convocatòria del 2014.

b) Municipis que tenen fet el plànol sense incloure les 
modificacions de la Llei del 2014.
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modificacions de la Llei del 2014.

c) Municipis que tenen fet el plànol però que no ha estat 
informat favorablement per la Direcció General del Medi 
Natural i Biodiversitat de la Generalitat de Catalunya.

CONVOCATÒRIA OBERTA FINS EL 10 D’ABRIL
(consultar web de la Diputació de Girona www.ddgi.cat) 


