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Bosc del Bac de la Vila 
(Camprodon). 1920.

Vista actual 



Muntanya de Sant Elm
(Sant Feliu de Guíxols). 
Voltants de 1940.

Vista actual 



Muntanya de les Salines 
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Foto anterior al 1940.

Vista actual 













QUÈ TENIM A GIRONA?

� 64% de superfície forestal arbrada 
(CREAF, 2009)

�(54% segons l’IFN1 del 1970)

� 364 urbanitzacions 
aproximadament (9.678 ha)

� 565 nuclis de població en terreny 
forestal o a menys de 500 metres 
(14.120 ha)

� Parcel·les interiors i zones verdes 
en terreny urbà però que tenen 
consideració d’arbrat i bosc.

� 221 municipis (214 de menys de 
20.000 habitants)

Tipus de coberta del sòl a la província de 
Girona (Llegenda: el color negre representa 
les zones urbanes, el blau l'aigua, el groc els 
terrenys agrícoles, el marró el improductiu 
natural i els tres verds suposen boscos, matoll 
i pastures).



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.
DECRET 123/2005, de 14 de juny, de mesures de 
prevenció dels incendis forestals en les 
urbanitzacions sense continuïtat immediata amb 
la trama urbana.

Objectiu: Protegir les persones i els béns que es 
troben en terreny forestal o a menys de 500 metres 
de terreny forestal. 



MODIFICACIONS LLEI 2014 I 2017

� Inclou els nuclis de població, totes les urbanitzacions 
tinguin o no continuïtat amb la trama urbana, i totes les 
edificacions i instal·lacions sense excepcions.

� Amplada de la franja de protecció de mínim 25 m amb 
opció a ampliar-la o modificar-ne les característiques 
quan es disposi d’un informe tècnic forestal.

� Inclou el concepte parcel·les interiors edificades i no 
edificades.

� En relació amb els treballs de prevenció d’incendis si no 
els han fet els subjectes obligats, correspon al municipi 
de fer-los. El municipi pot establir la taxa per a la 
prestació d'aquests serveis.



MESURES QUE ESTABLEIX LA LLEI 5/2003

Els ajuntaments han d’elaborar un plànol de delimitació, amb la 
delimitació dels nuclis, urbanitzacions, edificacions i les 
instal·lacions afectades que es troben al seu terme municipal.

Mesures de prevenció d’incendis:
a) Assegurar l’existència d’una franja exterior de protecció d' 

almenys vint-i-cinc metres d’amplada al voltant, lliure de 
vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida que 
compleixi les característiques que s’estableixin per 
reglament. 

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



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.

Els propietaris dels terrenys afectats per les franges han de 
permetre que aquestes es facin i tenen dret a una 
indemnització.

Finalment, si els treballs no els han fet els subjectes obligats, 
correspon al municipi de fer-los.





La normativa vigent en matèria d'administració local dóna 
competència a les diputacions per coordinar i prestar 

serveis en matèria de prevenció d'incendis als municipis de 
menys de 20.000 habitants.

Reestructuració i redimensionament tècnic i econòmic de 
l'assistència prestada des de la DDGI

PROGRAMA D'ASSISTÈNCIA ALS AJUNTAMENTS PER 
A LA PREVENCIÓ D'INCENDIS FORESTALS DE LA 

DIPUTACIÓ DE GIRONA

NOUS REPTES, MILLORS SOLUCIONS



� Línia 1. Redacció o actualització de plànols de 

delimitació 

� Línia 2. Obtenció de les dades cadastrals dels polígons 
obligats i dels propietaris afectats identificats en el plànol 
de delimitació.  

� Línia 3. Redacció del projecte executiu

� Línia 4. Coordinació de la sessió informativa amb els veïns

� Línia 5. Direcció d’obra i Coordinació de Seguretat i Salut

PLA DE SERVEIS D’ASSISTÈNCIA EN MATÈRIA DE 
GESTIÓ FORESTAL I PREVENCIÓ D’INCENDIS



� Línia 6. Seguiment tècnic de treballs de manteniment 
per complir les obligacions de la Llei 5/2003.

� 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

Les línies 1, 2, 3, 4, 5 i 6 les podran sol·licitar els ajuntaments de menys 
de 20.000 habitants que compleixin les consideracions establertes.

Les línies 7 i 8 les podran sol·licitar tots els municipis de les comarques 
de Girona.

Els serveis són gratuïts pels ajuntaments però es demana un compromís 
per a cada servei.

Les línies 1 i 2 es fan en col·laboració amb els Consells Comarcals.



LÍNIA 1.PLANÒLS DE DELIMITACIÓ
� Obligació de la Llei 5/2003, segons el qual els ajuntaments han de 

determinar, mitjançant un plànol, les urbanitzacions, els nuclis de 
població, les edificacions i les instal·lacions afectats per la Llei.

� Aquest document ha de ser aprovat pel Ple municipal previ 
informe de la direcció general competent en prevenció d'incendis 
forestals.

� Aquest acte de delimitació respon a un doble objectiu; 

1. Definir els subjectes obligats afectats per la Llei 5/2003

2. Determinar quines són les propietats afectades per la implantació 
de la franja de protecció que, en cas de no pertànyer als 
elements que han de protegir-se, estan afectades per la imposició 
d'una servitud forçosa i el dret d'accés.





• Identificació dels obligats i dels afectats (autoritzacions i 
indemnitzacions).

• Identificació dels propietaris de les parcel·les interiors i les 
zones verdes.

• Notificació i requeriment d’execució.

• Base d'informació per a inspeccions o per a la creació del 
servei municipal de prevenció d'incendis (taxa).

LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER 
PERSONAL

LÍNIA 2 . OBTENCIÓ DADES CADASTRALS



�Per homogeneïtzar i facilitar la redacció i la interpretació 
d’aquests projectes s’ha desenvolupat el PINU.

http://pinu.ddgi.cat/ca

�Inventari pericial amb 25 classes d’arbrat i 4 classes de 
sotabosc

�Definició de 7 actuacions per a franges i 4 per a 
parcel·les interiors i zones verdes

�Pendent i arbres especials

�Pressupost per a primera intervenció i manteniments

LÍNIA 3 . REDACCIÓ DE PROJECTES EXECUTIUS





LÍNIA 4. SESSIÓ INFORMATIVA

�La Diputació de Girona, amb el suport de la Generalitat de 
Catalunya  i els Consells Comarcals, organitza sessions 
informatives als municipis per explicar les obligacions legals 
existents i com implementar-les.

�Són sessions informatives que són molt ben rebudes per la 
població local, però encara existeixen dificultats per interpretar 
la Llei.

2300
FAMÍLIES 

INFORMADES

80
SESSIONS 
INFORMATIVES



LÍNIA 5. DIRECCIÓ D’OBRA I
COORDINACIÓ DE SEGURETAT I SALUT

� Suport i seguiment dels treballs forestals.

� Assegurar una bona execució dels treballs i que 
es compleixi amb la normativa.

� Descarregar a l'ajuntament de les tasques de 
seguiment i responsabilitat en cas de la Seguretat i 
Salut Laboral.

� Persona de referència per als propietaris 
forestals.

� Resolució de conflictes.



LÍNIA 6. SEGUIMENT TÈCNIC DE 
TREBALLS DE MANTENIMENT

� Seguiment tècnic dels treballs de manteniment.

� Assessorament i/o seguiment tècnic dels treballs 
de les franges perimetrals de prevenció quan 
aquests no siguin una obra.

� 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.



ALTRES ASSISTÈNCIES

� Assessorament individualitzat als ajuntaments que ho sol·liciten.

� Elaboració de models administratius (notificacions, autoritzacions, 
guies, models aprovacions del Ple, ordenances, protocols de bona 
execució, etc).

� Model de plecs per manteniments de franges.

� Assistència tècnica i jurídica per a la implantació de nous serveis 
municipals i la creació dels instruments financers adequats (en 
col·laboració amb XALOC)

� Suport amb la determinació de la taxa i el valor de les 
indemnitzacions



� Línia de subvencions per al manteniment de les franges, 
parcel·les interiors i obertura de parcel·les interiors i zones 
verdes municipals pels ajuntaments de menys de 1.000 
habitants. 

� Prova pilot manteniments amb ramats

� Material de comunicació i difusió

� Fulletons

� Vídeos

� Pàgines informatives

� Guia de pirojardineria



CONCLUSIONS

� Malgrat les dificultats s’ha avançat molt des de 2014.

� És vital la coordinació entre administracions.

� És imprescindible que en els nous projectes urbanístics 
s'inclogui la franja perimetral dins del seu àmbit com element 
estructural de la nova construcció. 

� Cal resoldre el problema de la disponibilitat de la propietat.

� És molt important la comunicació en el tema de la 
prevenció d'incendis, posant èmfasi en l’exposició al risc, 
l'autoprotecció i la responsabilitat individual.

� Planificació conjunta i coordinació extinció-prevenció.

� Les mesures de prevenció poden plantejar-se com una 
oportunitat d'implementar altres objectius, com poden ser, 
recuperació de pastures, oliveres, vinyes i deveses. També 
zones recreatives, senders, itineraris, horts, etc. 

� El bestiar pot fer una gran tasca de manteniment d'aquestes 
franges de protecció.



GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ


