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Núm. 7477
diPUtAció de GirOnA 
Medi Ambient 

Edicte d’aprovació del text refós del Pla de Serveis d’assistència en matèria de prevenció d’incendis

El Ple de la Diputació de Girona, en sessió Extraordinària de data 8 d’agost de 2017, va aprovar l’acord, la part dispositiva del 
qual és del tenor literal següent:

“PRIMER. Modificar el Pla de serveis d’assistència en matèria de prevenció d’incendis aprovat pel Ple de data 16 de febrer de 
2016 i modificat pel Ple de data 20 de setembre de 2016, de la següent manera:
- L’apartat 2. Serveis a prestar deia:
Línia 1. Redacció o actualització de plànols de delimitació, segons el que preveu la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de 
prevenció dels incendis forestals modificada per la Llei 2/2014, de 27 de gener de 2014. 
Línia 2. Obtenció de les dades cadastrals dels polígons obligats identificats en el plànol de delimitació. 
Línia 3. Redacció del projecte executiu per a la realització de les franges exteriors de protecció per a la prevenció d’incendis en 
nuclis urbans i urbanitzacions segons el que s’estableix a la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis 
forestals modificada per la Llei 2/2014, de 27 de gener de 2014.
Línia 4. Coordinació de la sessió informativa amb els veïns afectats per les obligacions de la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de 
mesures de prevenció dels incendis forestals modificada per la Llei 2/2014, de 27 de gener de 2014. 
Línia 5. Direcció d’obra i Coordinació de Seguretat i Salut durant l’execució dels treballs per a realitzar les obligacions 
derivades de la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals modificada per la Llei 2/2014, de 
27 de gener de 2014.
Si bé un municipi pot demanar més d’un servei alhora, no es podran adjudicar les línies 2 i 3 al mateix temps. En aquest sentit, 
es prioritzarà la línia 3 sempre i quan existeixi finançament disponible.
Per a cada una dels serveis que s’ofereixen, es poden trobar les fitxes corresponents amb els detalls del servei.
Es modifica el nom per 2. Serveis que presta i queda redactat de la següent manera:
Línia 1. Redacció o actualització de plànols de delimitació, segons el que preveu la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de 
prevenció dels incendis forestals i les seves modificacions. 
Línia 2. Obtenció de les dades cadastrals de les finques afectades i dels polígons obligats identificats en el plànol de delimitació. 
Línia 3. Redacció del projecte executiu per a l’obertura i/o el manteniment de les franges perimetrals de protecció per prevenir 
incendis en nuclis urbans i urbanitzacions segons el que s’estableix a la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció 
dels incendis forestals i les seves modificacions. 
Línia 4. Coordinació de la sessió informativa amb els veïns afectats per les obligacions de la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de 
mesures de prevenció dels incendis forestals i les seves modificacions. 
Línia 5. Direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut durant l’execució de les tasques per complir les obligacions derivades 
de la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals i les seves modificacions. 
Les línies 1 i 2 es podran dur a terme amb la col·laboració dels consells comarcals corresponents.
Per a cadascun dels serveis que s’ofereixen, a continuació es poden trobar les fitxes corresponents amb els detalls de cada 
línia.
- L’apartat 3. Assistències permanents deia:
La Diputació de Girona vetllarà pel compliment de 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, donant suport als 
ajuntaments de les comarques gironines de manera coordinada amb els diferents actors implicats en el compliment d’aquesta. 
Per altra banda, es posaran a disposició dels ajuntaments via pàgina web una guia per a l’execució forçosa i els models 
administratius necessaris per a dur a terme aquest expedient. Així, s’aniran afegint tots els documents necessaris que des de 
la Diputació de Girona s’elaborin i validin.
Tot i que no s’ofereix l’execució forçosa o d’altres eines legals de cobrament com a un Servei, es donarà suport als ajuntaments 
que vulguin realitzar algun d’aquests procediments. 
I ara queda redactat així:
La Diputació de Girona donarà suport als ajuntaments de les comarques gironines per al compliment de 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. El suport es donarà d’una manera coordinada amb els diferents actors implicats en 
el compliment d’aquesta normativa.
D’altra banda, també es posaran a disposició dels ajuntaments els models d’aprovació del plànol de delimitació, els models 
de cartes de notificació, el model de projecte executiu i qualsevol altra informació que es generi a partir de les necessitats dels 
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ajuntaments.  
- El contingut del punt 6. Criteris de selecció s’elimina i es substitueix pel punt 7. Sol·licitud, el qual manté el mateix redactat.
- El punt 8. Finançament i realització del servei deia:
Els serveis inclosos dins d’aquest pla d’assistència es facilitaran de forma gratuïta a tots els ajuntaments en funció de la 
capacitat de finançament de la qual disposi la Diputació de Girona. 
La materialització final dels serveis d’assistència tècnica estarà condicionada a la disponibilitat de recursos humans i 
econòmics del Servei de Medi Ambient i d’acord amb els criteris establerts en el punt 6.
I amb la nova modificació passa a ser el punt 7. Finançament i prestació del servei i queda redactat així:
Els serveis inclosos dins d’aquest pla d’assistència es facilitaran de manera gratuïta a tots els ajuntaments en funció de la 
capacitat de finançament de què disposi la Diputació de Girona.
Les sol·licituds presentades s’atendran per ordre d’entrada al Registre de la Diputació de Girona.
La Diputació de Girona es reserva la possibilitat d’encarregar la prestació del servei a una empresa, un treballador autònom 
o un ens supramunicipal. En aquest cas, es facilitarà a l’ajuntament mitjançant el correu electrònic el nom de l’entitat que farà 
l’assistència tècnica per compte de la Diputació de Girona.
- El punt 9. Vigència del pla de serveis deia:
Aquest Pla de Serveis té una vigència indefinida.
I ara passa a ser el punt 8 i s’afegeix un apunt quedant així:
Aquest pla de serveis té una vigència indefinida i els serveis es poden sol·licitar durant tot l’any.
- El punt 10. Instrucció de l’expedient passa a ser el punt 9 i no es modifica el redactat.
- Els títols dels serveis que es mostren a cada fitxa s’han modificat segons les modificacions esmentades anteriorment del punt 
2. Serveis a prestar.
-A l’apartat de condicionants de la Línia 1 s’afegeix:
Així mateix, l’ajuntament té l’obligació d’aprovar el plànol de delimitació definitivament.
- De totes les fitxes corresponents als serveis s’han eliminat els apartats de Criteris de selecció, Condicions de concertació i 
Terminis de sol·licitud ja que s’han agrupat als apartats 7 i 8 del Pla de Serveis.
- S’ha modificat l’apartat de condicionants de la fitxa del servei de la Línia 2. Inicialment deia:
En el termini de 3 mesos una vegada entregats els resultats del servei a l’ajuntament, aquest ens ha de fer arribar un certificat 
del Secretari municipal on s’asseguri que s’han realitzat totes les notificacions corresponents als subjectes obligats.
Si no es compleix amb aquesta obligació, l’ajuntament haurà d’abonar a la Diputació de Girona l’import corresponent al cost 
dels treballs, el qual s’estableix en 500 euros.
I es modifica per:
L’ajuntament haurà de facilitar a la Diputació de Girona les dades cadastrals necessàries per dur a terme el servei sol·licitat. 
L’ajuntament es compromet a enviar les notificacions en el termini de tres mesos una vegada entregats els resultats del servei.
En cas d’incompliment, l’ajuntament haurà d’abonar a la Diputació de Girona l’import corresponent al cost de les tasques, el 
qual s’estableix en 500 euros.
- L’apartat contingut del servei de la fitxa de la Línia 2 s’ha modificat per tal de clarificar els conceptes. On deia:
El resultat del servei estarà format per unes bases de dades amb les referències cadastrals i un plànol amb la delimitació de 
les parcel·les interiors no edificades i les zones verdes.
A més, s’entregarà a l’ajuntament les cartes de notificació individualitzades a punt per al seu enviament als veïns a partir del 
model aportat per la Diputació de Girona.
Ara diu:
El resultat del servei serà una base de dades amb les referències cadastrals dels polígons obligats identificats en el plànol de 
delimitació de cada municipi, les referències cadastrals dels propietaris afectats pels traçats de les franges, i la delimitació i les 
dades cadastrals de les parcel·les interiors no edificades i les zones verdes.
A més, s’entregaran a l’ajuntament les cartes de notificació individualitzades a punt per enviar-les als veïns a partir del model 
aportat per la Diputació de Girona i validat per cada ajuntament.
- A l’apartat condicionants de la fitxa de la Línia 4 s’ha afegit la següent frase:
Aquest servei també està subjecte a la disponibilitat dels diferents ponents que han de dur a terme aquestes sessions 
informatives.
- A la descripció de la fitxa de la Línia 5 s’ha afegit aquest aclariment:
Aquesta línia només es pot demanar un cop iniciat el procés de licitació de l’obra o bé quan ja es disposi dels mitjans necessaris 
per executar les tasques forestals.

SEGON. Aprovar el text refós del Pla de serveis d’assistència en matèria de prevenció d’incendis amb següent tenor literal:
“PLA DE SERVEIS D’ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS DEL SERVEI DE MEDI AMBIENT DE LA 
DIPUTACIÓ DE GIRONA
1. CONSIDERACIONS PRÈVIES
L’article 36.1.c de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, modificada per la Llei 27/2013, de 27 de 

Administració Local Diputació



Pàg. 11Núm. 167 – 31 d’agost de 2017

desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, estableix que és una competència pròpia de la Diputació 
la prestació de serveis de prevenció i extinció d’incendis en els municipis de menys de 20.000 habitants que no prestin aquests 
serveis. 
Així mateix, el Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona té com una de les seves finalitats i competències assessorar 
els municipis i oferir-los assistència general i especialitzada, tècnica i de prestació de serveis, en els àmbits propis de 
l’Administració local i en matèries com la prevenció d’incendis, especialment en el compliment de llurs obligacions derivades 
de la normativa de prevenció d’incendis forestals: 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, modificada 
mitjançant la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.
2. SERVEIS QUE PRESTA
Línia 1. Redacció o actualització de plànols de delimitació, segons el que preveu la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de 
prevenció dels incendis forestals i les seves modificacions. 
Línia 2. Obtenció de les dades cadastrals de les finques afectades i dels polígons obligats identificats en el plànol de delimitació. 
Línia 3. Redacció del projecte executiu per a l’obertura i/o el manteniment de les franges perimetrals de protecció per prevenir 
incendis en nuclis urbans i urbanitzacions segons el que s’estableix a la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció 
dels incendis forestals i les seves modificacions. 
Línia 4. Coordinació de la sessió informativa amb els veïns afectats per les obligacions de la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de 
mesures de prevenció dels incendis forestals i les seves modificacions. 
Línia 5. Direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut durant l’execució de les tasques per complir les obligacions derivades 
de la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals i les seves modificacions. 
Les línies 1 i 2 es podran dur a terme amb la col·laboració dels consells comarcals corresponents.
Per a cadascun dels serveis que s’ofereixen, a continuació es poden trobar les fitxes corresponents amb els detalls de cada 
línia.
3. ASSISTÈNCIES PERMANENTS
La Diputació de Girona donarà suport als ajuntaments de les comarques gironines per al compliment de 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. El suport es donarà d’una manera coordinada amb els diferents actors implicats en 
el compliment d’aquesta normativa.
D’altra banda, també es posaran a disposició dels ajuntaments els models d’aprovació del plànol de delimitació, els models 
de cartes de notificació, el model de projecte executiu i qualsevol altra informació que es generi a partir de les necessitats dels 
ajuntaments. 
4. BENEFICIARIS DEL PLA
Podran sol·licitar aquesta assistència els ajuntaments de la província de Girona de menys de 20.000 habitants que compleixin 
les consideracions establertes per a cada servei.
5. CONDICIONANTS
S’especifiquen en la fitxa corresponent per a cada servei.
6. SOL·LICITUD 
Els ens locals que reuneixin els requisits per poder sol·licitar algun dels serveis ho hauran de fer mitjançant el model 
normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat). La sol·licitud s’haurà de signar electrònicament 
mitjançant la signatura electrònica de qualsevol dels certificats admesos per la plataforma PSIS del Consorci AOC.
7. FINANÇAMENT I PRESTACIÓ DEL SERVEI
Els serveis inclosos dins d’aquest pla d’assistència es facilitaran de manera gratuïta a tots els ajuntaments en funció de la 
capacitat de finançament de què disposi la Diputació de Girona.
Les sol·licituds presentades s’atendran per ordre d’entrada al Registre de la Diputació de Girona.
La Diputació de Girona es reserva la possibilitat d’encarregar la prestació del servei a una empresa, un treballador autònom 
o un ens supramunicipal. En aquest cas, es facilitarà a l’ajuntament mitjançant el correu electrònic el nom de l’entitat que farà 
l’assistència tècnica per compte de la Diputació de Girona.
8. VIGÈNCIA DEL PLA DE SERVEIS
Aquest pla de serveis té una vigència indefinida i els serveis es poden sol·licitar durant tot l’any.
9. INSTRUCCIÓ DE L’EXPEDIENT
La instrucció del procediment de concessió dels serveis correspon al Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona, sense 
prejudici de les delegacions que es considerin oportunes.
Línia 1. Redacció o actualització de plànols de delimitació, segons el que preveu la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de 
prevenció dels incendis forestals i les seves modificacions
El servei consisteix a dur a terme la redacció dels plànols de delimitació o l’actualització en el cas que es justifiqui un 
canvi important en el planejament urbanístic municipal. També inclou el suport tècnic i jurídic per a l’aprovació del plànol 
corresponent. 
Destinataris
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Per a la redacció: municipis de menys de 20.000 habitants que no hagin estat beneficiaris de la mateixa assistència anteriorment.
Per a l’actualització: municipis de menys de 20.000 habitants que tinguin el plànol de delimitació aprovat definitivament i 
que justifiquin canvis importants en el seu planejament i/o desenvolupament urbanístic que facin necessària la modificació 
del plànol de delimitació.
Condicionants
En cas d’incompliment de l’obligació d’aprovar el plànol inicialment, com a màxim un cop transcorreguts tres mesos des 
del lliurament, l’ajuntament haurà d’abonar a la Diputació de Girona l’import corresponent al cost de les tasques, el qual 
s’estableix en 300 euros. Així mateix, l’ajuntament té l’obligació d’aprovar el plànol de delimitació definitivament.
Contingut del servei
El plànol serà elaborat en format vectorial SHP i format PDF, i tindrà el contingut següent:

1. Un plànol de situació de les franges exteriors de protecció de nuclis urbans, urbanitzacions, edificacions i instal·lacions, 
amb localització sobre el Mapa comarcal de Catalunya 1:50.000 de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 

2. Un o més plànols de detall dels nuclis urbans i les urbanitzacions, amb localització sobre el Mapa topogràfic de 
Catalunya 1:5.000, el qual ha de representar les franges exteriors de protecció que existeixen o que cal que existeixin i 
els subjectes obligats. 

3. Un document d’acompanyament al plànol de delimitació en el qual constarà una taula amb una relació numerada 
dels nuclis de població, les urbanitzacions, les edificacions i les instal·lacions, així com les fases previstes d’execució 
de les franges. 

Línia 2. Obtenció de les dades cadastrals de les finques afectades i dels polígons obligats identificats en el plànol de delimitació
El servei consisteix a obtenir les referències cadastrals dels polígons obligats identificats en el plànol de delimitació de cada 
municipi, les referències cadastrals dels propietaris afectats pels traçats de les franges, i la delimitació i les dades cadastrals 
de les parcel·les interiors no edificades i les zones verdes.
Així mateix, en cas que l’ajuntament ho desitgi, també es facilitarà la notificació als propietaris obligats. 
Destinataris
Municipis de menys de 20.000 habitants que tinguin el plànol de delimitació aprovat definitivament.
Condicionants
L’ajuntament haurà de facilitar a la Diputació de Girona les dades cadastrals necessàries per dur a terme el servei sol·licitat. 
L’ajuntament es compromet a enviar les notificacions en el termini de tres mesos una vegada entregats els resultats del servei.
En cas d’incompliment, l’ajuntament haurà d’abonar a la Diputació de Girona l’import corresponent al cost de les tasques, el 
qual s’estableix en 500 euros.
Contingut del servei
El resultat del servei serà una base de dades amb les referències cadastrals dels polígons obligats identificats en el plànol de 
delimitació de cada municipi, les referències cadastrals dels propietaris afectats pels traçats de les franges, i la delimitació i les 
dades cadastrals de les parcel·les interiors no edificades i les zones verdes.
A més, s’entregaran a l’ajuntament les cartes de notificació individualitzades a punt per enviar-les als veïns a partir del model 
aportat per la Diputació de Girona i validat per cada ajuntament.
Línia 3. Redacció del projecte executiu per a l’obertura i/o el manteniment de les franges perimetrals de protecció per prevenir 
incendis en nuclis urbans i urbanitzacions segons el que estableix la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels 
incendis forestals i les seves modificacions
El servei consisteix en la redacció d’un projecte executiu de les franges dels nuclis i les urbanitzacions del municipi a partir 
del model establert per la Diputació de Girona.
Destinataris
Municipis de menys de 20.000 habitants que tinguin el plànol de delimitació aprovat definitivament.
Condicionants
L’ajuntament s’ha de comprometre a iniciar, per qualsevol de les vies possibles, les tasques que es determinin en el projecte 
per al compliment de la Llei, en el termini d’un any des del lliurament.
Una vegada entregat el projecte, l’ajuntament l’haurà d’aprovar per ple en un termini màxim de tres mesos.
Si no es compleix aquesta obligació, l’ajuntament haurà d’abonar a la Diputació de Girona l’import corresponent al cost de les 
tasques, el qual s’estableix en 2.500 euros.
Contingut del servei
El resultat del servei serà un projecte executiu de les franges dels nuclis i les urbanitzacions del municipi a partir del model 
establert per la Diputació de Girona, el qual tindrà aquest contingut:

• Revisió del traçat dels polígons obligats.
• Delimitació de les parcel·les interiors i les zones verdes interiors a la franja de protecció.
• Obtenció de les dades cadastrals dels polígons obligats, si no s’ha fet anteriorment.
• Definició de les tasques que cal dur a terme en funció de la vegetació real existent per a l’obertura i el manteniment 

de les franges durant un període de deu anys.
• Pressupost d’actuacions i repartiment dels costos entre els subjectes obligats.
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• Llista dels propietaris de les finques afectades per les franges.
• Plec de prescripcions tècniques per dur a terme les tasques correctament.
• Estudi bàsic de seguretat i salut (EBSS).
• Cartografia d’execució.

Línia 4. Coordinació de la sessió informativa amb els veïns afectats per les obligacions de la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de 
mesures de prevenció dels incendis forestals i les seves modificacions
Destinataris
Municipis de menys de 20.000 habitants que tinguin el plànol de delimitació aprovat definitivament.
Condicionants
L’ajuntament haurà de posar a disposició un local per a la reunió i tot el material informàtic necessari (ordinador, projector, 
micròfons, etc.). També s’haurà d’encarregar de convocar els veïns i fer el màxim de difusió de la reunió. 
Aquest servei també està subjecte a la disponibilitat dels diferents ponents que han de dur a terme aquestes sessions 
informatives.
Contingut del servei
El servei consisteix a concertar una sessió informativa per exposar als veïns del municipi les obligacions que han de complir en 
matèria de prevenció d’incendis segons la Llei 5/2003. Així mateix, també s’exposarà com actuen els bombers en cas d’incendi 
forestal i la seva capacitat d’actuació, i es donaran consells d’autoprotecció. Finalment, s’oferirà un torn de preguntes per 
resoldre les qüestions dels veïns.
Línia 5. Direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut durant l’execució de les tasques per complir les obligacions derivades 
de la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals i les seves modificacions
El servei consisteix a dur a terme la direcció d’obra i la coordinació de seguretat i salut per executar les tasques previstes en 
el projecte executiu de les franges dels nuclis i les urbanitzacions segons la Llei 5/2003.
Aquesta línia només es pot demanar un cop iniciat el procés de licitació de l’obra o bé quan ja es disposi dels mitjans necessaris 
per executar les tasques forestals.
Destinataris
Municipis de menys de 20.000 habitants i que compleixin els requisits següents:

• Tenir el plànol de delimitació aprovat definitivament.
• Disposar d’un projecte executiu o una memòria valorada de les franges dels nuclis i les urbanitzacions per als quals 

es demana el servei.
• Presentar un document comptable que certifiqui la disponibilitat del crèdit necessari per executar les actuacions per 

a les quals es demana el servei o la disponibilitat dels mitjans.
Condicionants
L’ajuntament s’ha de comprometre a disposar de les autoritzacions pertinents, a finançar les tasques i a establir un responsable 
o interlocutor de l’obra.
Contingut del servei
El servei consisteix a dur a terme les tasques de direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut.”

TERCER. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona.

QUART. Traslladar el present acord a tots els ajuntaments de municipis de menys de 20.000 habitants de les comarques 
gironines.”

Girona, 29 d’agost de 2017 

Miquel Noguer i Planas 
President accidental 

Administració Local Diputació


