
Experiències sobre l’establiment

d’una taxa per a la prestació del

servei municipal d’obertura i

manteniment de les franges

perimetrals de protecció.

Ajuntaments d’Espolla i Capmany



L'incendi del 
2012
Es va cremar el 89% del terme 
municipal de Capmany
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Afectacions

Vista aèrea del Càmping 
L´Albera de Capmany
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Fotografia de Jordi 

Todó



Com passem a afrontar 
aquest alt risc d’incendi 
que afecta tant a Espolla 
com a Capmany?
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Fotografia Celler Cooperatiu d’Espolla



1.- Aprovació del Plànol de 
delimitació:

L’article 2 de la 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, estableix l’obligatorietat de
disposar d’aquest plànol.

La Diputació de Girona dins del Pla de Serveis d’assistència
en matèria de prevenció d’incendis, ofereix la Línia 1 de
Redacció o actualització d’aquests plànols de delimitació.
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2.- Aprovació del “Projecte 
tècnic d’obertura i 
manteniment de franges de 
prevenció d’incendis 
forestals”
Informes sectorials (en el nostre cas): Agència Catalana de
l’Aigua (ACA) i la Secció de Boscos i Recursos Forestals.

Autoritzacions: tots els propietaris de finques que formen
la franja dels 25 m d’amplada i que havien de suportar la
servitud de pas per fer l’obertura i manteniment de la
franja.

La Diputació de Girona dins del Pla de Serveis d’assistència
en matèria de prevenció d’incendis, ofereix la Línia 3 de
Redacció d’aquest projecte.
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Amb el Projecte aprovat ja sabíem
quina despesa havíem d’assumir
per executar l’obertura de les
franges però... i el finançament?

Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals,
administratives, financeres i del sector públic i de creació i
regulació dels impostos sobre grans establiments
comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre
elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades
envasades i sobre emissions de diòxid de carboni,
modifica l’article 4.4 de la Llei 5/2003, permetent que “El
municipi pugui establir la taxa per a la prestació d'aquests
serveis d'acord amb la normativa reguladora de les hisendes
locals.”
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Costos taxa Capmany:

• Total cost: 13.642,06 €:

✔ Costos obertura franges = 9.887,95 €

✔ Import despesa indemnitzacions = 3.754,11€

• Total finques beneficiàries del servei 404 UF

Tarifa per cada finca del nucli de població: 33,76 €

404 finques * 33,76 € tarifa  = 13.639,04 €
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Costos taxa Espolla:

• Total cost: 15.045,12 €:

✔ Costos obertura franges = 11.504,67 €

✔ Import despesa indemnitzacions = 3.540,45€

• Total finques beneficiàries del servei 397 UF

Tarifa per cada finca del nucli de població: 37,89€

397 finques * 37,89 € tarifa  = 15.042,33€



3.- Establiment d’un nou 
servei municipal i la seva 
ordenança reguladora:
Aprovació de l’establiment d’un nou servei municipal i
l’”Ordenança reguladora del servei municipal d’obertura i
manteniment d’una franja exterior de protecció al voltant
de les urbanitzacions, nuclis de població, i de manteniment
de les parcel·les interiors i zones verdes, en compliment del
que preveu la llei 5/2003 de 22 d’abril i les seves
modificacions.”

Pas previ: inclusió en el Pla anual normatiu i consulta
pública per garantir la participació ciutadana (art. 132 i
133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment
administratiu comú de les administracions públiques).

No es varen formular al·legacions, ni es va interposar cap
recurs contra dits acords.
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4.- Imposició d’una nova 
taxa i aprovació de la seva 
ordenança fiscal:
Aprovació de la imposició o establiment de la taxa i
l’”Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació
dels serveis d’establiment/obertura d'una franja exterior
de protecció al voltant de les urbanitzacions, nuclis de
població, de manteniment de les parcel·les i zones verdes
lliures de vegetació seca i massa arbòria aclarida.”

Pas previ: inclusió en el Pla anual normatiu i consulta
pública per garantir la participació ciutadana (art. 132 i
133 de Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment
administratiu comú de les administracions públiques.

No es varen formular al·legacions, ni es va interposar cap
recurs contra dits acords.

Important: NO merita l’1 de gener.
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5.- Delegació a XALOC 
gestió i recaptació tribut:

Delegació a la Xarxa Local de Municipis (Xaloc) organisme
autònom de la Diputació de Girona la gestió i recaptació
de dita taxa de prevenció d’incendis.

És necessari remetre a Xaloc el padró fiscal de dita taxa.

Cas d’Espolla i Capmany:

- Padró fiscal prenem com a base el de l’IBI urbana.

- El mateix import de taxa per finca.

- Aplicabilitat de la taxa: només exercici 2018.

- Fet imposable només obertura (no manteniment).

- No possibilitat de domiciliació bancària al tractar-se
d’una liquidació.
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6.- Contractació treballs i
execució obertura de les
franges:
Atès el valor estimat del contracte i el fet de tractar-se
només dels treballs d’obertura (no de manteniment) es va
poder adjudicar com un contracte menor, en el nostre cas.

Es sol·licita la Línia 5 del Pla de Serveis: Direcció d’obra i
Coordinació de Seguretat i Salut durant l’execució dels
treballs.

Abans d’iniciar treballs:

- Comunicar al servei d’inspecció de l’ACA, dates d’inici i
finalització treballs.

- Comunicar a Agricultura. Si els treballs s’executen en el
període comprès entre el 15 de juny - 15 de setembre,
ambdós inclosos, en zones d’alt risc d’incendi, caldrà
sol·licitar autorització a Agricultura, ja que es generen
restes vegetals. En el nostre cas vàrem haver de
comunicar i a més, vàrem obtenir autorització
d’Agricultura.

Els treballs es varen executar durant els mesos de maig,
juny i juliol del 2018.
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7.- Reunions amb els veïns:
Es va sol·licitar la Línia 4. Coordinació de la sessió
informativa amb els veïns afectats del Pla de serveis.

Reunions:

Capmany:

4 de maig de 2017 i 21 de març de 2018.

Espolla:

27 d’abril de 2017 i 21 de març de 2018.

En aquestes reunions s’informa en què consistiran els
treballs, de la seva importància per prevenir els incendis, i
a més, s’informa que s’exigirà una taxa pel seu
finançament.

El neguit principal dels veïns és: què passarà amb la vinya i
l’olivera? Es podran mantenir?

Reunió conjunta Capmany_Espolla:

El 13 de setembre de 2018, per informar del contingut
dels treballs, la taxa, i per resoldre els dubtes i les queixes
al respecte.
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Preguntes i queixes veïns relatives a la taxa:

1.- Per què un magatzem o un solar han de pagar igual
que un habitatge?

2.- Per què els propietaris de parcel·les interiors a més
han de pagar la taxa d’obertura de la franja, i assumir el
cost de la neteja de la seva finca?

3.- Per què si un ajuntament es troba sanejat
econòmicament exigeix aquesta taxa?

4.- Per què han de pagar els propietaris de finques
urbanes una despesa que millora les finques rústiques
que integren la franja?

5.- Per què ha de pagar la taxa un propietari que viu al
centre de poble i no està a prop de la franja?

6.- Per què un habitatge que té dues referències
cadastrals ha de pagar dues vegades la taxa?



8.- Exercici 2019:
Els Ajuntaments d’Espolla i Capmany varen decidir i es
varen comprometre amb els veïns a NO establir en el 2019
una taxa pel manteniment de les franges, i sol·licitar a la
Diputació de Girona una subvenció per dur a terme dits
treballs.

La Diputació de Girona crea una nova línia de subvencions
per ajudar a finançar dites despeses. Espolla i Capmany la
demanen i els hi és concedida.

Atès que els treballs de manteniment de les franges no
podien ser adjudicats per mitjà d’un contracte menor per
la seva periodicitat en el temps (durada superior a un
any), la Diputació de Girona ens va donar suport per la
confecció dels Plecs de prescripcions tècniques i de
clàusules administratives particulars, i els respectius
ajuntaments varen licitar el contracte seguint el
procediment obert simplificat abreujat de l’article 159.6
de la LCSP.

Es sol·licita una nova autorització a l’ACA ja que havia
transcorregut el termini de durada de la primera.

Els treballs de manteniment s’han executat
satisfactòriament.
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9.- Recordatori obligacions 
edificacions i instal·lacions  
aïllades:
L’article 4.3 de la Llei 5/2003 estableix: “Les obligacions
establertes en relació amb les edificacions i les
instal·lacions aïllades han d'ésser complertes pels
propietaris respectius.”

Es va sol·licitar la Línia 2. Obtenció de les dades cadastrals
de les finques afectades i dels polígons obligats identificats
en el plànol de delimitació, del Pla de serveis.

I des de la Diputació de Girona ens varen fer entrega de
les notificacions amb els destinataris i adreces dels
propietaris de les edificacions i instal·lacions aïllades.

Els respectius ajuntaments han hagut de dur a terme la
pràctica de la notificació a cada propietari.
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10.-DUPROCIM:
Tant Espolla com Capmany vàrem aprovar el Document
Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) que inclou,
entre d’altres, el risc d’incendis, l’Infocat.

I varen ser homologats per la Comissió de Protecció Civil
de Catalunya en la seva sessió del 5 de desembre de
2018.

Així mateix i com a conseqüència del canvi en el cartipàs
municipal derivat de les darreres eleccions, els respectius
Plens han procedit a aprovar l’actualització del seu
Organigrama municipal de l’emergència.

Es va sol·licitar a Protecció Civil la implantació dels
respectius DUPROCIMS, i es va du a terme a l’estiu de
2019.
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11.- ALTRES VIES
S’estan explorant de cares al 2020 altres vies de
manteniment de les franges:

Opció de manteniments amb burro o ramats d’ovelles.



13.- Valoració:
En primer lloc agrair a la Diputació de Girona, a la
Generalitat de Catalunya i a Xaloc el seu suport tècnic.

En segon lloc agrair a tots els empleats públics dels
respectius ajuntaments la seva dedicació, motivació i
compromís, han estat les peces indispensables per poder
tirar endavant aquesta tasca.

Manifestar públicament la nostra queixa per la gran
càrrega de feina administrativa que actualment han
d’assumir els ajuntaments, sense distinció de mides. La
norma s’aplica a tots per igual, i això és insostenible i
inviable.

I a nosaltres com a Alcaldes, i als nostres companys ens ha
comportat un gran desgast polític i creiem que els veïns no
han valorat la importància de tota aquesta feina. Si bé,
estem satisfets amb el resultat, perquè hem estat valents,
hem complert el que marca la normativa i hem millorat la
seguretat dels nostres veïns, que és l'interès públic que
mou la nostra gestió.
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12.- Dificultats:
➢ Autoritzacions dels propietaris afectats per la

servitud forçosa de les franges:
○ Obtenir totes les autoritzacions.
○ Temps de dedicació per resoldre dubtes

individualitzats sobre quines finques de la seva
propietat resultaven afectades per la servitud, i
quines actuacions s’havien d’executar a cada finca.

➢ En relació a les indemnitzacions:
○ Dades obtingudes Cadastre.
○ Finques a nom d’hereus de…
○ Finques pendents de canvi de nom a Cadastre.
○ Calcular imports corresponents a l’usdefruit i nua

propietat.
○ Fitxa de creditors segellada per entitat bancària.

➢ Pràctica de notificacions dels aïllats
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Moltes gràcies

Fotografia Celler Cooperatiu 

d’Espolla


