El Ple de la Diputació de Girona, en sessió de data 21 de juliol de 2020, 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 gestió forestal i prevenció
d’incendis aprovat pel Ple el 16 de febrer de 2016 i modificat el 20 de setembre de 2016, el 8
d’agost de 2017, el 19 de novembre de 2019 i el 18 de febrer de 2020, de la següent manera:
1)

Modificació del nom del servei de la Línia 6
Es canvia el nom del servei que queda de la següent manera:
Línia 6. Seguiment tècnic dels treballs d’obertura quan no es considerin obra 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.

2)

Es modifica la fitxa de la línia 1
El primer paràgraf queda redactat de la següent manera:
El servei consisteix a realitzar els treballs de redacció o d’actualització dels plànols de
delimitació. També inclou el suport tècnic i jurídic per a l’aprovació del plànol
corresponent.

3)

Es modifica la fitxa de la línia 5
On diu:
« 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 els treballs forestals.»
Ha de dir:
« Aquesta línia només es pot demanar quan l’obra ja hagi estat adjudicada o bé quan es
disposi dels mitjans propis necessaris per executar els treballs forestals. »
A l’apartat “destinataris” on diu:
«Presentar un certificat de disponibilitat del crèdit necessari per executar les actuacions
per a les quals es demana el servei o de disponibilitat dels mitjans. »
Ha de dir:
«Presentar un document que acrediti que s’han adjudicat els treballs d’obertura a una
empresa de treballs forestals o bé la declaració responsable en què consti que els
treballs s’executaran amb mitjans propis. »

4)

Es modifica la fitxa de la línia 6
On diu:
« Aquesta línia només es pot demanar un cop iniciat el procés de contractació dels
treballs o bé quan ja es disposi dels mitjans necessaris per executar els treballs
forestals.»
Ha de dir:
« Aquesta línia només es pot demanar quan els treballs ja hagin estat adjudicats o bé
quan es disposi dels mitjans propis necessaris per executar els treballs forestals. »
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Aprovació de la modificació del Pla de serveis d’assistència en matèria de gestió forestal
i prevenció d’incendis

Butlletí Oficial de la Província de Girona

EDICTE

Correccions lingüístiques i de format
S’aprofita per fer petites correccions de forma i format sense afectar el fons del document.

SEGON. Aprovar la modificació del Pla de serveis d’assistència en matèria de gestió forestal i
prevenció d’incendis amb el següent tenor literal:
“PLA DE SERVEIS D’ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE GESTIÓ FORESTAL I PREVENCIÓ
D’INCENDIS DEL SERVEI DE MEDI AMBIENT DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA
1. CONSIDERACIONS PRÈVIES
La demarcació de Girona disposa de més de 400.000 ha forestals, que representen més del 64
% del seu territori.
El Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona treballa des de fa uns anys en la
prevenció d’incendis, especialment en les zones d’interfase urbana-forestal, en el foment de la
biomassa forestal i en la dinamització de la gestió forestal com a eina clau per a l’adaptació al
canvi climàtic.
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 desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració local, estableix que és competència pròpia de la Diputació la prestació de
serveis de prevenció i extinció d’incendis als municipis de menys de 20.000 habitants quan
aquests no els prestin.
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 tals com la gestió forestal i la prevenció d’incendis, especialment en el compliment
de les seves obligacions derivades de la normativa de prevenció d’incendis forestals; la Llei
5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció d’incendis forestals a les urbanitzacions, els
nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situades en terrenys forestals, modificada
mitjançant la Llei 2/2014 i la Llei 5/2017.
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A l’apartat “destinataris” on diu:
«Presentar un certificat de disponibilitat del crèdit necessari per executar les actuacions
per a les quals es demana el servei o de disponibilitat dels mitjans. »
Ha de dir:
«Presentar un document que acrediti que s’han adjudicat els treballs d’obertura a una
empresa de treballs forestals o bé la declaració responsable en què consti que els
treballs s’executaran amb mitjans propis. »
S’elimina el paràgraf següent a l’apartat “condicionants”:
El termini de realització del servei es definirà individualment per cada sol·licitud per part
dels tècnics de la Diputació de Girona.
S’afegeix el següent text a l’apartat “condicionants”:
En cas que es disposi d’un projecte executiu en el qual no es defineixi el termini
d’execució dels treballs, aquest serà el següent:
Cost d'execució en euros
Termini d’execució dels
(PEC)
treballs
Fins a 4.499
2 mesos
4.500 - 14.999
3 mesos
15.000 - 49.999
4 mesos
Igual o més de 50.000
Es valorarà en cada cas
El servei no podrà ser superior al doble del termini que defineixi el projecte o, en cas
que no el defineixi, al doble del termini definit a la taula.
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2. SERVEIS A PRESTAR
Línia 1. Redacció o actualització de plànols de delimitació, segons el que estableix 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 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 dels treballs 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.
Línia 6. Seguiment tècnic dels treballs d’obertura quan no es considerin obra 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.
Línia 7. Assistència tècnica per a la redacció i execució de plans estratègics per dinamitzar la
gestió forestal i la producció i el consum de biomassa forestal en l’àmbit local.
Línia 8. Assistència tècnica en la redacció i execució d’instruments d’ordenació forestal d’àmbit
municipal o supramunicipal, que incorporin l’aprofitament de biomassa forestal, l’adaptació al
canvi climàtic i la prevenció d’incendis.
Línia 9. Redacció o actualització del Pla de Prevenció d’Incendis Forestals d’Àmbit Municipal,
segons el que estableix la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya.
Les línies 1 i 2 es podran executar amb la col·laboració dels consells comarcals corresponents.
A continuació, es poden trobar les fitxes per a cadascun dels serveis que s’ofereixen, 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 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. El suport es donarà de manera coordinada amb els diferents actors implicats en el
compliment d’aquesta normativa.
D’altra banda, també es posarà 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.
També s’oferirà suport tècnic i assessorament en la dinamització de la gestió forestal a escala
municipal mitjançant la creació de taules de treball o jornades tècniques.
4. BENEFICIARIS DEL PLA
Les línies 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 9 les podran sol·licitar els ajuntaments de les comarques de Girona
de menys de 20.000 habitants que compleixin les consideracions establertes per a cada servei.
Les línies 7 i 8 les podran sol·licitar tots els municipis de les comarques de Girona. No es
podran adjudicar el dos serveis simultàniament.
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).
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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 REALITZACIÓ DEL SERVEI
Els serveis inclosos dins d’aquest pla de serveis es facilitaran de manera gratuïta als
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 realització del servei a una
empresa, treballador autònom o 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 que recull 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, sens perjudici de les delegacions que es considerin oportunes.
Línia 1. Redacció o actualització de plànols de delimitació, 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 a realitzar els treballs de redacció o d’actualització dels plànols de
delimitació. També inclou el suport tècnic i jurídic per a l’aprovació del plànol corresponent.
Destinataris
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, o bé
quan calgui ajustar el traçat del projecte executiu al plànol de delimitació.
Condicionants
El plànol s’ha d’aprovar tal com es determina al Decret 123/2005, de mesures de prevenció
dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
En cas d’incompliment de l’obligació d’aprovar el plànol inicialment, com a màxim, un cop
transcorreguts tres mesos des del lliurament, la Diputació de Girona pot sol·licitar l’abonament
de l’import corresponent al cost dels treballs, 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 Shape i format PDF, i tindrà el contingut següent:
1. Plànol de situació de les franges exteriors de protecció de nuclis urbans, urbanitzacions,
edificacions i instal·lacions, amb la localització sobre el mapa comarcal de Catalunya a
escala 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 la localització
sobre el mapa topogràfic de Catalunya a escala 1:5.000, el qual ha de delimitar les
franges exteriors de protecció que hi ha o que cal que hi hagi i els subjectes obligats.
3. Document d’acompanyament al plànol de delimitació, en el qual ha de constar una taula
amb una relació numerada i detallada dels nuclis de població, les urbanitzacions, les
edificacions i les instal·lacions, així com amb 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.
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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 de les parcel·les interiors no edificades i les zones verdes.
Destinataris
Municipis de menys de 20.000 habitants que tinguin el plànol de delimitació aprovat
definitivament.
Condicionants
L’ajuntament ha 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, la Diputació de Girona pot sol·licitar l’abonament de l’import
corresponent al cost dels treballs, el qual s’estableix en 500 euros.
Contingut del servei
S’entregarà a l’ajuntament una base de dades dels subjectes obligats, dels propietaris afectats i
dels propietaris de les parcel·les interiors i les zones verdes. A més, a l’ajuntament se li
facilitaran les cartes de notificació individualitzades, que estaran a punt per ser enviades als
veïns i que s’hauran elaborat 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 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 a redactar 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, els treballs que
en el projecte es determinin per al compliment de la Llei, en el termini d’un any des del seu
lliurament.
Una vegada entregat el projecte, ha de ser aprovat inicialment per l’òrgan competent de
l’ajuntament en un termini màxim de tres mesos.
En cas d’incompliment, la Diputació de Girona podrà sol·licitar l’abonament de l’import
corresponent al cost dels treballs, 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 ha de tenir 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’han obtingut
anteriorment.
 Definició dels treballs a realitzar en funció de la vegetació real existent per obrir les
franges i per fer-ne el manteniment.
 Pressupost de les actuacions.
 Llista dels propietaris de les finques afectades per les franges.
 Plec de prescripcions tècniques per realitzar els treballs correctament.
 Estudi bàsic de seguretat i salut (EBSS).
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 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 ha de posar a disposició un local per fer la reunió, així com tot el material
informàtic necessari (ordinador, projector, micròfons, etc.). També s’ha d’encarregar de
convocar els veïns i de 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.
També s’hi exposen les actuacions dels bombers en cas d’incendi forestal i la seva capacitat
d’actuació, i s’hi donen consells d’autoprotecció. Finalment, s’obre un torn de preguntes per tal
de resoldre els dubtes dels veïns.
Línia 5. Direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut durant l’execució dels treballs 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 realitzar la direcció d’obra i la coordinació de seguretat i salut per a
l’execució dels treballs previstos en el projecte executiu de les franges dels nuclis i les
urbanitzacions segons la Llei 5/2003.
Aquesta línia només es pot demanar quan l’obra ja hagi estat adjudicada o bé quan es disposi
dels mitjans propis necessaris per executar els treballs 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, aprovat per l’ajuntament com a projecte d’obres, de les
franges dels nuclis i urbanitzacions per a les quals es demana el servei.
 Presentar un document que acrediti que s’han adjudicat els treballs a una empresa de
treballs forestals o bé la declaració responsable en què consti que els treballs
s’executaran amb mitjans propis..
Condicionants
L’ajuntament s’ha de comprometre a disposar de les autoritzacions pertinents, a finançar els
treballs i a establir un responsable o interlocutor de l’obra per part de l’ajuntament.
El projecte executiu per a l’obertura i/o manteniment de les franges perimetrals de protecció per
prevenir incendis en nuclis urbans i urbanitzacions determinarà el termini de realització dels
treballs.
En cas que es disposi d’un projecte executiu en el qual no es defineixi el termini d’execució dels
treballs, aquest serà el següent:
Cost d'execució en euros (PEC)
Termini d’execució dels treballs
Fins a 4.499
2 mesos
4.500 - 14.999
3 mesos
15.000 - 49.999
4 mesos
Igual o més de 50.000
Es valorarà en cada cas
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El servei de Direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut no podrà ser superior al doble del
termini que defineixi el projecte o en cas que no el defineixi, del doble del termini definit a la
taula.
Contingut del servei
El servei consisteix a realitzar les tasques de director d’obra i coordinador de seguretat i salut.
Línia 6. Seguiment tècnic dels treballs d’obertura quan no es considerin obra per al compliment
de 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 realitzar un assessorament i/o seguiment tècnic dels treballs de les
franges perimetrals de prevenció quan aquests no siguin una obra.
Aquesta línia només es pot demanar quan els treballs ja hagin estat adjudicats o bé quan es
disposi dels mitjans propis necessaris per executar els treballs forestals.
Els tècnics de la Diputació de Girona valoraran individualment cada sol·licitud, i en cas que es
tracti d’una obra, podrà ser atorgada automàticament la línia 5, de direcció d’obra i coordinació
de seguretat i salut.
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 memòria valorada aprovada de les franges dels nuclis
i urbanitzacions per als quals es demana el servei.
 Presentar un document que acrediti que s’han adjudicat els treballs a una empresa de
treballs forestals o bé la declaració responsable en què consti que els treballs
s’executaran amb mitjans propis
Condicionants
Aquest servei només es podrà adjudicar si no s’ha concedit anteriorment la línia 5 (Direcció
d’obra i coordinació de seguretat i salut) per les franges dels nuclis i urbanitzacions per a les
quals es demana el servei.
L’ajuntament s’ha de comprometre a disposar de les autoritzacions pertinents, a finançar
l’execució dels treballs i a establir un responsable o interlocutor dels treballs per part de
l’ajuntament.
En cas que es disposi d’un projecte executiu en el qual no es defineixi el termini d’execució dels
treballs, aquest serà el següent:
Cost d'execució en euros (PEC)
Termini d’execució dels treballs
Fins a 4.499
2 mesos
4.500 - 14.999
3 mesos
15.000 - 49.999
4 mesos
Igual o més de 50.000
Es valorarà en cada cas
El servei no podrà ser superior al doble del termini que defineixi el projecte o, en cas que no el
defineixi, al doble del termini definit a la taula.
Contingut del servei
El servei consisteix a realitzar un assessorament i/o seguiment tècnic dels treballs de
manteniment quan no sigui necessària la intervenció d’un director d’obra o d’un coordinador de
seguretat i salut.
Línia 7. Assistència tècnica per a la redacció i execució de plans estratègics per dinamitzar la
gestió forestal i la producció i el consum de biomassa forestal en l’àmbit local.
El servei consisteix a redactar i a presentar un pla estratègic per dinamitzar la gestió forestal i la
producció i el consum de biomassa forestal en l’àmbit local.
Destinataris
Municipis de les comarques gironines que compleixin els requisits següents:
 Tenir el plànol de delimitació per a la prevenció d’incendis aprovat definitivament.
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Condicionants
L’ajuntament s’ha de comprometre a facilitar a l’equip redactor la documentació referent a la
prevenció d’incendis, la gestió forestal i els consums de biomassa del municipi, i a establir un
responsable o interlocutor del projecte per part de l’ajuntament.
Contingut del servei
El servei consisteix a realitzar un pla estratègic per a la producció de biomassa forestal en
l’àmbit local per a la millora del bosc, la reducció del risc d’incendi i l’adaptació al canvi climàtic.
El pla ha d’identificar els boscos més vulnerables, descriure les actuacions prioritàries i definir
les accions que pot fer l’ajuntament.
Línia 8. Assistència tècnica en la redacció i execució d’instruments d’ordenació forestal d’àmbit
municipal o supramunicipal, que incorporin l’aprofitament de biomassa forestal, l’adaptació al
canvi climàtic i la prevenció d’incendis.
El servei consisteix tant a oferir assistència tècnica al municipi en la fase de redacció d’un
instrument d’ordenació forestal d’àmbit municipal o supramunicipal com a executar-lo,
especialment pel que fa a la seva posada en marxa.
Destinataris
Municipis de les comarques gironines que compleixin els requisits següents:
 Tenir el plànol de delimitació per a la prevenció d’incendis aprovat definitivament.
Condicionants
L’ajuntament s’ha de comprometre a facilitar a l’equip redactor la documentació referent a la
prevenció d’incendis a escala municipal, així com a establir un responsable o interlocutor del
projecte per part de l’ajuntament.
Una vegada entregat el projecte, ha de ser aprovat inicialment per l’òrgan competent de
l’Ajuntament i lliurat al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la
Generalitat de Catalunya per a la seva aprovació definitiva en un termini màxim de sis mesos.
En cas d’incompliment, la Diputació de Girona podrà sol·licitar l’abonament de l’import,
corresponent al cost de la seva redacció.
Contingut del servei
El servei consisteix a realitzar i a executar un instrument d’ordenació forestal d’àmbit municipal
o supramunicipal que incorpori l’aprofitament de biomassa forestal, l’adaptació al canvi climàtic
i la prevenció d’incendis forestals, d’acord amb el que estableix l’Ordre ARP/122/2017, de 13 de
juny, per la qual es regulen els instruments d’ordenació forestal a Catalunya.
Línia 9. Redacció del Pla de Prevenció d’Incendis Forestals d’Àmbit Municipal, segons el que
estableix la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya.
El servei consisteix a dur a terme els treballs de redacció dels plans de prevenció d’incendis
forestals de l’àmbit municipal.
Destinataris
Per a la redacció: municipis de menys de 20.000 habitants que no disposin d’un pla de
prevenció d’incendis forestals d’àmbit municipal aprovat i vigent o que en disposin d’un que
caduqui en aquest exercici.
Condicionants
L’ajuntament s’ha de comprometre a facilitar a l’equip redactor la documentació referent a la
prevenció d’incendis a escala municipal i, si s’escau, el Pla de Prevenció d’Incendis Forestals
Municipal de què disposi, així com altra informació de caràcter municipal que els tècnics puguin
requerir per elaborar el document. L’ajuntament s’ha de comprometre també a establir un
responsable o interlocutor del projecte per part de l’ajuntament.
Una vegada entregat el projecte, ha de ser presentat al Servei de Prevenció d’Incendis per a
ser informat en un termini màxim de tres mesos.
En cas d’incompliment, la Diputació de Girona podrà sol·licitar l’abonament de l’import
corresponent al cost dels treballs, el qual s’estableix en 2.000 euros.
Contingut del servei

Contra el present acord, que és definitiu i esgota la via administrativa, podeu interposar els
recursos següents:
1) El contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini
de dos mesos comptats a partir del dia següent al de la recepció de la seva notificació o
publicació, o en el termini de dos mesos comptats a partir del dia següent al de la recepció de
la resolució expressa del recurs potestatiu de reposició. (arts. 46.1 i 46.4 de la Llei 29/1998,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, de 13 de juliol de 1998).
2) Potestativament i amb caràcter previ, es pot interposar recurs de reposició davant del ple
d’aquesta Diputació, en el termini d’un mes, a comptar del dia següent al d’aquesta notificació o
publicació, a l’empara dels articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment
administratiu comú de les administracions públiques.
Transcorregut el termini d’un mes, a comptar del dia següent al de la data d’interposició del
recurs de reposició, sense que hagi estat dictada i notificada la resolució expressa, el recurs de
reposició s’entendrà desestimat, en el qual cas, el recurs contenciós administratiu podrà
interposar-se en el termini de sis mesos a comptar del dia següent al de la data en què
presumptament resulti desestimat el recurs de reposició.
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3) Qualsevol altre que estimeu procedent.
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El servei consisteix a redactar un pla de prevenció d’incendis forestals municipal que compleixi
els requisits que disposa l’article 40 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya i
que dugui a terme una diagnosi de les necessitats del municipi en matèria de prevenció
d’incendis i estableixi una planificació general de mesures per a la prevenció d’incendis, així
com una priorització i planificació d’actuacions a curt termini adaptades a les possibilitats
pressupostàries del municipi i a les mesures d’abast supramunicipal.””

Document signat per Miquel Noguer Planas - DNI (TCAT)
en data 24/07/2020

Signat per:
Diputació de Girona

