Ref. Exp.: 77/2020/MEAMB
Certificat d’acord de Ple
PERE GALLEGO CAÑIZARES, secretari accidental de l’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès,
CERTIFICO
Que la sessió Ordinària de Ple que va tenir lloc el dia 25/02/2021, va adoptar l’acord que
literalment transcriu a continuació:

ANTECEDENTS

D’acord amb l’informe del tècnic de Medi Ambient de 10 de febrer de 2021, es proposa
l’aprovació inicial de plànol de delimitació de les urbanitzacions, les edificacions i
instal·lacions afectades per la llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels
incendis forestals.
El plànol de delimitació és una obligació establerta per l’article 2 de la Llei 5/2003, que
consisteix en que l’Ajuntament ha de determinar les urbanitzacions, els nuclis de població,
les edificacions i les instal·lacions situades en terrenys forestals o en la franja de cinccentes metres que els envolta, defineix l’àmbit material d’aplicació d’aquesta llei i estableix
les fases d’execució dels treballs encaminats a l’adopció de les mesures de prevenció
d’incendis.
Per a la confecció d’aquest plànol es va sol·licitar un recurs tècnic a la Diputació de
Barcelona mitjançant el Catàleg de Serveis de 2018, el qual va ser concedit i el document
elaborat el setembre de 2019 per part de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal
d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari i l’Oficina Tècnica de Cartografia i SIG
Local, en coordinació amb els serveis tècnics de l’Ajuntament.
Per a l’elaboració del Plànol les oficines tècniques van seguir la metodologia d’identificar i
delimitar els elements afectats (urbanitzacions, polígons industrials, nuclis de població i els
edificis en disseminat), la definició de la franja exterior de protecció dels elements afectats
(calculant buffer de 25 metres des de les delimitacions), la identificació de les àrees amb
vegetació a tractar i l’obtenció del nom dels elements afectats.
D’acord amb l’article 4 del Decret 123/2005, la informació que incorpora el plànol de
delimitació és una relació numerada dels elements afectats (Annex I) així com la seva
representació cartogràfica (Annex II).
A més, en compliment de l’article 4.3 del Decret 123/2005, el plànol de delimitació va
acompanyat d’un document en què es determinen les fases d’execució dels treballs que
cal efectuar per complir les obligacions establertes en l’article 3 de la Llei 5/2003, que, en
resum, són:
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-

Implantació de les mesures de prevenció, per execució directa o mitjançant
incoació de l’expedient de requeriment als subjectes obligats perquè executin la
franja exterior de protecció de vint-i-cinc metres d’amplada, les parcel·les lliures de
vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida i mantenir nets de vegetació seca
els vials de titularitat privada i, en cas que no prosperi, recórrer a l’execució forçosa
d’aquestes actuacions.

-

Manteniment de les mesures de prevenció, assegurant l’execució dels treballs de
periòdics necessaris.

-

Assegurar el compliment de les condicions de pla d’autoprotecció contra incendis
forestals i tenir una xarxa d’hidrants homologats.

D’acord amb l’informe tècnic, el document compleix els requeriments tècnics de la
normativa d’incendis forestals, per tant és conforme i procedeix iniciar la tramitació per a la
seva aprovació, d’acord amb el següent procediment establert a l’article 4.5. del Decret
123/2005:
-

Aprovació inicial pel Ple de l’Ajuntament

-

Informació pública i audiència dels interessats

-

Demanar informe al Servei de Prevenció d’Incendis Forestals de la Generalitat de
Catalunya

-

Acord de resolució d’al·legacions i aprovació definitiva pel ple municipal

-

Tramesa al Servei de Prevenció d’Incendis Forestals de la Generalitat de
Catalunya i a la Diputació de Barcelona

-

Anunci de l’acord a través del Butlletí Oficial de la Província i el tauler d’anuncis
municipal

FONAMENTS DE DRET
Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya.
Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures per a la prevenció
d’incendis forestals.
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.
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Decret 305/2006, de 18 de juliol de 2006, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’Urbanisme.
Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector
públic.

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:

Primer.- Aprovar inicialment el Plànol de delimitació de les urbanitzacions, les edificacions
i instal·lacions afectades per la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels
incendis forestals, que consta dels documents següents que s’adjunten com annex:
- Document del Plànol de Delimitació
- Plànol Delimitació (Annex I)
- Plànol Delimitació (Annex II – plànol)
Segon.- Sotmetre l’acord i el Plànol objecte d’aprovació al tràmit d’informació pública pel
termini de trenta dies, mitjançant la publicació de l’anunci al BOPB, al tauler d’anuncis
municipal, al web municipal, a fi i efecte que les persones interessades puguin presentar
les al·legacions que considerin adients.
Tercer.- Donar audiència a les persones interessades pel termini de trenta dies a efectes
que puguin presentar les al·legacions que considerin oportunes.
Quart.- Sol·licitar informe al Servei de Prevenció d’Incendis Forestals de la Generalitat de
Catalunya

I, perquè consti, lliuro aquest certificat, estès a l’empara del què disposa l’article 206 del
RD 2568/1986, de 28 de novembre, d’ordre i amb el vistiplau de l’alcaldessa, Sra.
Elisabeth Oliveras i Jorba.
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Vist i plau,

Pedro A. Gallego Cañizares
Secretari accidental
Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès
Signat el 26/02/2021 a les 12:22:46

Elisabeth Oliveras Jorba
Alcaldessa
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Signat el 26/02/2021 a les 12:45:50
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