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Núm. 2039
cOnseLL cOmArcAL de LA seLVA 

Edicte d’aprovació definitiva de l’establiment i el Reglament del servei comarcal de prevenció d’incendis forestals, segons la Llei 5/2003, 
Decret 123/2005 i Llei 2/2014 

Expedient: 2016/930

Per a general coneixement, i als efectes legalment establerts, es fa saber que el Ple del Consell Comarcal de la Selva, en data 
20 de desembre de 2016 va aprovar  l’establiment, el projecte d’implantació i el reglament del servei comarcal de prevenció 
d’incendis forestals.
Tot seguit es publica el Reglament del servei, el qual entrarà en vigor en el termini de quinze dies de la seva publicació al BOP. 

En compliment dels articles 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 178.2 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i 66 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, es procedeix a la publicació 
íntegra de l’Ordenança.

Contra aquest acord, que esgota la via administrativa, es pot interposar directament recurs contenciós administratiu del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la data de publicació 
d’aquest anunci. 

Santa Coloma de Farners, 28 de febrer de 2017  

Salvador Balliu Torroella 
President

ANNEX –
Seguidament es transcriu el Reglament del servei comarcal de prevenció d’incendis forestals.

REGLAMENT DE PRESTACIÓ DEL SERVEI COMARCAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS.

Article 1. Objecte.

És objecte d’aquest reglament la regulació de la prestació del servei de prevenció d’incendis forestals en urbanitzacions, nuclis 
de població, edificacions i instal·lacions situats en terrenys forestals, en desenvolupament de les obligacions que disposa 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 per la Llei 2/2014 del 27 de gener de mesures fiscals, 
administratives, financeres i del sector públic.

Article 2. Àmbit del servei

L’àmbit territorial del servei de prevenció d’incendis forestals comprèn tots els municipis de la comarca de la Selva. En 
particular la totalitat dels nuclis de població, urbanitzacions, edificacions i instal·lacions en terrenys forestals, que es troben 
incloses en el plànol de delimitació aprovat per cada municipi, en aplicació de la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de 
prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana i la 2/2014 que la 
modifica.

Article 3. Règim jurídic.

L’activitat que comporta la prestació del servei de prevenció d’incendis forestals resta assumida pels municipis que tenen 
competències en prevenció i extinció d’incendis, i que la mateixa pot ser delegada al Consell Comarcal, d’acord amb l’article 
25 c) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de 
Catalunya.
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(...) article 25 de la Llei 7/1985
(...) article 66 Decret Legislatiu 4/2003
(...) articles 4.4 Llei 5/2003
(...) article 172 Llei 2/2014

Article 4. Règim de la prestació del servei

El servei de prevenció dels incendis forestals es prestarà en gestió directa a través de la mateixa organització ordinària de 
l’ens comarcal.

Article 5. Àmbit material del servei

Les prestacions que es donaran per mitjà del servei atendrà a les obligacions establertes en la Llei 5/2003 de prevenció 
d’incendis forestals en urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions en terrenys forestals i la Llei 2/2014 que 
la modifica, que  implica l’establiment dels procediments necessaris per assegurar el compliment de les següents obligacions:

Assegurar l’existència d’una franja exterior de protecció de 25 metres d’amplada al voltant, lliure de vegetació seca i amb la 
massa arbòria aclarida.
Mantenir el terreny de les parcel·les interior lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida.
Elaborar un pla d’autoprotecció conta incendis forestals per incorporar al PAM, d’acord amb el Pla de protecció civil 
d’emergències per a incendis forestals (InfoCat)
Disposar d’una xarxa d’hidrants homologats per a l’extinció d’incendis.
Mantenir nets de vegetació seca els vials de titularitat privada, tant els interns com els d’accés i les cunetes. Assegurar 
l’existència d’una franja de exterior de protecció.

Article 6. Àmbit subjectiu del servei

L’àmbit de la prestació és circumscriu en la gestió integral del servei de prevenció dels incendis forestals, d’aquells municipis 
que prèviament hagin delegat les seves competències al Consell Comarcal.

Els usuaris del servei de prevenció d’incendis forestals son els subjectes obligats determinats en el Pla de Delimitació aprovat, 
segons les disposicions de la Llei 5/2003 modificada per la 2/2014, i pel qual es determina l’àmbit d’aplicació material de la 
Llei 5/2003 modificada per la 2/2014, les quals disposin o no de l’entitat urbanística col·laboradora corresponent i en el seu 
cas l’Ajuntament, en l’exercici de les seves competències.

Article 7. Determinació de les prestacions del servei.

El servei a prestar ha de garantir el compliment de les obligacions municipals pel que fa a l’exercici de les seves competències 
en matèria de prevenció incendis forestals, i en particular, a les que es deriven del compliment de la Llei 5/2003 modificada 
per la 2/2014.

En resum, aquestes obligacions es concreten en:

Franja exterior de protecció

La franja exterior de protecció ha de complir les característiques que s’estableixen a l’annex 2 del Decret 123/2005. A l’annex 
3 es recullen els criteris per a l’execució de les actuacions de tractament de vegetació.

2   La franja exterior de protecció es mesura des del límit exterior de les parcel·les situades al perímetre de les urbanitzacions, 
els nuclis de població les edificacions i les instal·lacions incloses en l’àmbit d’aplicació de la Llei 5/2003 modificada per la 
Llei 2/2014.

Les zones verdes o vials perimetrals existents a partir del límit esmentat es poden computar com a part de la franja exterior 
de protecció.

3   Les noves urbanitzacions que prevegin els plans d’ordenació urbanística municipal han d’incloure dintre del seu àmbit 
les franges de protecció contra incendis regulades en el Decret 123/2005.
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4   L’accés per a la realització de les franges de protecció es fa sempre que sigui possible a través de la xarxa viària de la 
urbanització mateixa. En cas que s’hagi de passar per les finques veïnes, l’afectació ha de ser la mínima possible i prenent 
en consideració les indicacions del/de la propietari/ària.

5   En el cas que els terrenys inclosos a la franja exterior de protecció no pertanyin a la urbanització o al nucli de població i s’hi 
estableixi una servitud forçosa per efectuar els treballs de neteja necessaris, els/les propietaris/àries dels terrenys inclosos 
a la franja tindran dret a una indemnització per part dels subjectes obligats d’acord amb l’article 6.3 de la Llei 5/2003.

Parcel·les interiors

El terreny de les parcel·les interiors s’ha de mantenir lliure de vegetació seca i ha de ser objecte dels treballs d’aclarida que 
s’estableixen en l’annex 2 del Decret 123/2005.

Pla d’autoprotecció contra incendis forestals

1   El Pla d’autoprotecció contra incendis forestals s’ha d’elaborar d’acord amb el que s’estableix a l’annex 1 del Decret 
123/2005.

2   El Pla d’autoprotecció contra incendis forestals s’ajusta a la tramitació següent:

a) Elaboració del Pla.
b) Aprovació del ple de l’ajuntament.
c) Informe de la Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil.
d) Homologació per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, d’acord amb l’article 19 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de 
protecció civil de Catalunya.
e) Integració com a annex al Pla d’actuació municipal o de l’entitat corresponent.

Xarxa d’hidrants

1   La xarxa d’hidrants homologats per a l’extinció d’incendis ha de complir els requeriments establerts pel Decret 241/1994, 
de 26 de juliol, sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, complementaris de la NBE-
CPI/91.

2   En les zones en què existeixin problemes de subministrament d’aigua s’han de prendre les mesures oportunes per 
esmenar aquesta deficiència, d’acord amb l’informe tècnic que elabori l’òrgan competent de l’ajuntament, o si s’escau, de 
l’Administració hidràulica que s’haurà de traslladar a la Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil del Departament 
d’Interior, que pot fer observacions al respecte.

3   L’ens responsable de la construcció i manteniment de la xarxa d’hidrants ha de comunicar al Departament d’Interior la 
ubicació i incidències dels hidrants.

Vials i cunetes

Els vials, tant els interns com els d’accés, i les cunetes s’han de mantenir nets de vegetació seca per tal de permetre l’entrada 
de manera segura, la sortida i la circulació de qualsevol tipus de vehicles en qualsevol situació.

2   Per tal que no s’acumuli vegetació seca, els vials esmentats han de tenir una zona d’1 metre, comptada a partir del seu 
extrem exterior, lliure de vegetació arbustiva, herbàcia seca i de restes vegetals morts. Pel que fa a la vegetació arbòria 
no podrà suposar la continuïtat entre les capçades d’ambdues bandes de la via, com tampoc la de la massa forestal que 
confina a cada banda.

Article 8. Drets dels subjectes obligats

Els subjectes obligats gaudiran del dret de presentar les al·legacions que estimin necessàries durant els períodes d’exposició 
pública dels projectes executius de manteniment, i de creació del servei públic que hi és associat. 

De forma general, s’entendrà com a drets dels beneficiaris, tots aquells que provinguin de qualsevol disposició jurídica que 
els sigui d’aplicació.
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Els usuaris tenen dret a rebre una indemnització pels danys materials que, ocasionalment i com a conseqüència de la realització 
de la prestació del servei, es puguin produir en els elements de les seves finques, que no tinguessin el deure de suportar.

Article 9. Deures dels subjectes obligats 

Els propietaris de les finques incloses en el Plànol de Delimitació i a les quals els és d’aplicació les disposicions dels present 
reglament, estan obligats a:

Executar les actuacions que li són d’obligat compliment, d’acord amb la normativa vigent.
Rebre efectivament la prestació del servei. Per tant, hauran d’autoritzar l’entrada a les seves finques, quan la prestació del 
servei sigui de recepció obligatòria.
Contribuir a les despeses que generi la prestació del servei mitjançant el pagament de la taxa corresponent.

Article 10. Drets dels afectats

Els afectats gaudiran dels següents drets respecte el servei públic: 

Executar, per compte propi, les actuacions d’obertura i/o de manteniment periòdic del tram de franja perimetral que discorri 
per l’interior de les seves propietats. En aquest cas, l’afectat haurà de comunicar-ho per escrit a l’Ajuntament, manifestant el 
compromís de realitzar per compte propi aquestes actuacions, per la qual cosa l’Ajuntament adoptarà l’acord de no intervenir 
en la franja perimetral que correspongui en el/s terreny/s de la seva propietat. 

Proposar, si escau, un pas alternatiu per a l’entrada o per a l’execució dels treballs dins dels terrenys de la seva propietat. En 
aquest cas l’Ajuntament estudiarà la proposta, i acordarà els canvis que cregui convenients, sempre i quan es vegi de forma 
justificada i sigui tècnica i econòmicament viable. 

Presentar les al.legacions que estimin necessàries durant els períodes d’exposició pública dels projectes executius, i de creació 
del servei públic que hi és associat. 

De forma general, els drets dels afectats seran tots aquells que provinguin de qualsevol disposició jurídica que els sigui 
d’aplicació.

Article 11. Deures dels afectats

Els afectats del servei tenen els següents deures associats al servei: 

Mantenir les seves propietats en el degut estat de conservació i de salubritat pública, lliure de vegetació seca i amb la massa 
arbòria aclarida. 
Respectar els treballs de manteniment de la franja perimetral que discorri per l’interior de la seva propietat, si no han 
manifestat el contrari, en el sentit de permetre aquests treballs. 

De forma general, els deures dels afectats seran tots aquells que provinguin de qualsevol disposició jurídica que els sigui 
d’aplicació.

Article 12. Drets i deures del Consell Comarcal

El Consell Comarcal de la Selva, com a titular del servei de prevenció d’incendis forestals per delegació, té els següents drets 
i deures: 

Realitzar les actuacions que siguin necessàries per a la consecució dels objectius de prevenció d’incendis forestals, en el marc 
de la legislació sectorial vigent en matèria d’incendis forestals. 
Executar els treballs de manteniment periòdic, en base als projectes o plans executius aprovats definitivament. 
Percebre els tributs que s’estableixin per a la prestació del servei. 

En general, els deures del Consell Comarcal en relació al servei s’entenen en l’obligació d’executar tots els treballs necessaris 
per a la consecució de l’objecte del servei públic, i en concret, els treballs descrits en l’àmbit material del servei.
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Article 13. Infraccions

Constitueixen infraccions administratives les accions i les omissions que contravenen les disposicions del present reglament, 
de conformitat amb les disposicions de la Llei 5/2003 modificada per la 2/2014.

Són infraccions lleus: 

a) Facilitar amb retard la documentació sol·licitada per l’administració actuant. 
b) Contravenir tota altra obligació establerta per aquest reglament no tipificada com a greu o molt greu. 

Són infraccions greus: 

a) Disposar d’una franja exterior de protecció inferior als vint-i-cinc metres d’amplada. 
b) No permetre l’accés a què dóna dret la servitud regulada per l’article 6 de la Llei 5/2003.
c) No presentar el pla d’autoprotecció contra incendis forestals. 
d) Impedir els treballs de neteja en les franges de protecció. 
e) Oposar resistència a l’actuació inspectora. 
f) No facilitar la documentació sol·licitada per l’administració actuant. 
g) Incomplir les obligacions derivades dels requeriments formulats a l’empara d’aquest reglament.
h) Reincidir en infraccions lleus.
 
Són infraccions molt greus: 

a) No disposar de cap franja exterior de protecció lliure de vegetació baixa i arbustiva i amb la massa arbòria aclarida. 
b) No mantenir el terreny de les parcel·les no edificades lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida, durant el 
període de màxim risc d’incendi. 
c) No disposar de xarxa d’hidrants homologada per a l’extinció d’incendis. 
d) Reincidir en infraccions greus. 
e) No aplicar el pla d’autoprotecció contra incendis forestals.

Article 14. Responsabilitat

Són responsables de les infraccions els subjectes a què fa referència l’article 6 del present reglament, i també tota persona o 
entitat que dificulti l’execució de les obligacions establertes per la Llei 5/2003 modificada per la 2/2014.

En el cas d’urbanitzacions no recepcionades on no existeixi cap entitat urbanística col·laboradora dotada de personalitat 
jurídica pròpia per a complir les obligacions que estableix aquest reglament o en el cas que siguin insolvents, els propietaris 
de les finques responen solidàriament de la comissió de la infracció. 

En el cas de la infracció regulada per l’article 13, infraccions greus, apartat b) del present reglament, n’és responsable el titular 
de la finca gravada amb la servitud.

Article 15. Sancions

Les infraccions establertes per aquest reglament se sancionen amb les multes següents: 
a) Infraccions lleus: fins a 600 euros. 
b) Infraccions greus: de 601 euros fins a 10.000 euros. 
c) Infraccions molt greus: de 10.001 euros fins a 100.000 euros. 

La resolució que posi fi al procediment sancionador pot acordar, a més de la imposició de la sanció pecuniària que correspongui, 
l’adopció de mesures correctores i la indemnització pels danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència de la infracció. 

Article16. Gradació de les sancions

Les sancions imposades es graduen tenint en compte els criteris següents: 
a) Els perjudicis causats a les persones, els béns materials i el patrimoni natural. 
b) La capacitat econòmica dels infractors. 
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c) L’existència d’intencionalitat. 
d) La reincidència.

Article 17. Prescripció 

La prescripció de les infraccions i les sancions regulades aquest reglament s’apliquen segons el que estableix la normativa 
sobre procediment administratiu comú. 

Article 15. Multes coercitives 

En el cas d’incompliment de les obligacions derivades dels requeriments formulats a l’empara del que estableix aquest 
reglament, es poden imposar multes coercitives de fins a una quantia màxima de 2.000 euros, amb un màxim de tres multes 
consecutives.

Disposició addicional primera

Per tot allò que no estigui previst en aquest Reglament o a la normativa de rang superior aplicable, 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 i les seves modificacions i demés normativa concordant, serà d’aplicació supletòria el que disposi 
la corresponent Ordenança municipal, en cas que existeixi.

Administració Local Consells Comarcals


