
INFORMACIONS SOBRE L’APLICACIÓ 
DE LA LLEI 5/2003 DE PREVENCIÓ 

D’INCENDIS 



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, de 27 de gener. 

 
Objectiu: Protegir les persones i els béns que es 

troben en terreny forestal o a menys de 500 
metres de terreny forestal, sense excepcions. 
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MESURES QUE ESTABLEIX LA LLEI 

 Obligacions pels ajuntaments: 
 

a) Elaborar i aprovar pel Ple un plànol de 
delimitació dels àmbits afectats per la Llei. 

b) Respondre de manera subsidiària de les 
obligacions establertes en el cas que els 
propietaris obligats no les facin, repercutint-
los els costos derivats. 

    
   L’ajuntament pot establir una taxa  
                            (segons modificació Llei 2017) 
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 Obligacions dels propietaris de les urbanitzacions, 
els nuclis, les edificacions i les instal·lacions afectades: 
 
a) Assegurar l’existència d’una franja exterior de 

protecció d' almenys vint-i-cinc  metres d’amplada al 
voltant. 

b) 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.  

c) Mantenir nets de vegetació seca els vials de 
titularitat privada, tant els interns com els d’accés, i 
les cunetes. 
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QUI HA DE COMPLIR LES OBLIGACIONS DE 
FER LES FRANGES? 

 
1. Comunitats de propietaris 
2. Propietaris individuals 
3. Ajuntaments (subsidiàriament) 

 
 
 
 
 

QUI DÓNA SUPORT I AJUDA AL COMPLIMENT? 

1.   Diputació de Girona 
 (mitjançant el Pla de Serveis) 
2.   La Generalitat de Catalunya 
3.   Els consells comarcals 
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BENEFICIS DE LES FRANGES 
 

 Assegura les persones i els béns que hi hagi 
dins de l’edificació  

 Disminueix la radiació 
 Zona segura per als bombers 
 Disminueix la intensitat del foc, reduint la 

distància de llançaments de focus secundaris 
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CONDICIONS TÈCNIQUES DE LES 
FRANGES DE PROTECCIÓ 

 Evitar continuïtat horitzontal i vertical del 
combustible 

 Arbres espaiats entre 6 i 8 metres 
 Arbres podats fins a 1/3 de l’alçada. 
 Sotabosc desbrossat 
 Prioritzar la permanència d’espècies de poca 

inflamabilitat 
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 La franja l’ha de realitzar i pagar el que es beneficia de 
la protecció. 

 
 En el cas molt probable que la franja de protecció passi 

per terrenys que no pertanyen a l’obligat, aquest ha de 
demanar autorització i la Llei determina que se li ha de 
concedir. 
 

                       BENEFICIARIS 
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ACLARIMENTS 



 Si hi ha una franja que afecta a més d’un propietari obligat, 
aquests s’han de posar d’acord per tal de realitzar-la (cas 
de grup de masies). En el cas de nuclis i urbanitzacions 
l’ajuntament pot establir un servei municipal per executar 
les franges i mantenir les parcel·les interiors. 

 Les zones verdes, carrers, camps, aparcaments, etc. 
compten com a franja. 
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GRÀCIES PER LA VOSTRA 
ATENCIÓ 
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