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NAVATA



Des de fa molts anys, els incendis forestals a Catalunya i, especialment a l’Alt Empordà per la 
presència de la tramuntana i la gran extensió de masses forestals prop de les zones edificades, 
han afectat no solsament zona forestal, sinó també àrees urbanes, urbanitzacions, masies, …

Aquest problema, molt repetitiu, s’ha intentat resoldre al llarg dels anys amb la creació i 
potenciació d’equips de primera intervenció cada vegada més ben equipats i preparats (bombers 
professionals i voluntaris, agents rurals, ADF’s, voluntàris forestals, helicòpters bombarders, …).

Paral·lelament el medi afectat pels incendis, el bosc i el seu entorn, ha canviat d’estructura, han 
desaparegut molts conreus i s’han abandonat moltes hectàrees de terrenys forestals, amb la 
corresponent desaparició de camins i un important increment de la càrrega de combustible 
vegetal.

Segurament, l’aspecte més dramàtic d’aquest procés d’abandonament rural és el fet que ara el 
foc arriba a tocar les cases, entra als patis i eres de les cases de pagés i acaba afectant a pallers 
i estades de bestiar, que abans eren molt lluny de l’abast del foc.

No cal dir que el problema també el tenim en les noves zones urbanes, urbanitzacions edificades 
en terrenys que antigament eren zona forestal.

L’arribada d’un incendi forestal a les proximitats d’aquestes zones habitades provoca una atenció 
prioritària dels mitjans d’extinció i, en conseqüència, una minoració de l’atenció cap a altres parts 
de l’incendi, que facilita que aquest arribi a un altre municipi i així es repeteixi el procés.

L’evidència d’aquesta situació va portar a l’administració a instar als propietaris, dels municipis d’
alt risc d’incendi, de nuclis, urbanitzacions i cases aïllades dins del bosc, a obrir una franja de 
protecció, a través del Decret 64/1995. Aquest Decret va ser una eina insufucient per tal que l’
administració pogués obligar a incorporar als propietaris  d’edificacions properes al bosc, les 
mesures necessàries per minorar el risc en cas d’incendi forestal.

Per tal de poder establir mesures de prevenció d’incendis que s’executin realment, han aparegut 
altres normes amb la finalitat de facilitar als ajuntaments i particulars la seva aplicació. L’eina més 
efectiva actualment pels ajuntaments és l’elaboració del Plànol de delimitació per a la prevenció d’
incendis, que ha de determinar el nucli urbà, urbanitzacions i edificacions i instal·lacions, del 
municipi per els quals es faran les mesures de prevenció d’incendis i les condicions  que han de 
complir. Un cop elaborat aquest Plànol els ajuntaments poden rebre subvencions per a l’execució 
dels treballs proposats. Actualment el Consell Comarcal redacta aquests document per a tots els 
municipis que ho sol·licitin.

1. Definició

2. Objectius

L'objectiu general dels Plànols de delimitació és establir mesures de prevenció d’incendis 
forestals als núclis urbans històrics i primogenis, urbanitzacions i instal·lacions i edificacions 
aïllades, pels municipis d’alt risc d’incendis.

També és l’eina necessària pels ajuntaments per a obligar als particulars (i a les urbanitzacions 
no traspasades) a aplicar les mesures de prevenció a les seves propietats o, en cas que sigui 
necessari, faculta a l’ens municipal per poder executar aquests treballs, amb l’autorització dels 
propietaris, podent revertir-los els costos.
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3. Objecte

Amb aquest document es pretén delimitar tots els nuclis urbans, urbanitzacions, edificacions i 
instal·lacions i parcel·les interiors no edificades del municipi  i,  establir per a cadascun les 
mesures de prevenció a executar, especialment la franja exterior de protecció, determinant-ne les 
fases d’execució, per tal de poder obtenir les subvencions anuals, que el Departament de Medi 
Ambient i Habitatge atorga per a l’execució dels traballs de neteja.

4. Legislació relacionada i competències municipals

La llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, on es determina que les entitats locals 
situades en zones d’alt risc han de disposar d’un pla de prevenció. També defineix els terrenys 
forestals en els quals i, 500 metres al seu voltant, és d’aplicació aquesta normativa.

El Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures per a la prevenció d’incendis, 
establia una sèrie de mesures per reduir el risc de produir-se incendis forestal i disminuir-ne els 
efectes en cas de produir-se, marcant una sèrie de mesures a aplicar en funció de l’època de l’
any. (per a zones i períodes d’alt risc, entre el 15 de juny i el 15 de setembre, per als municipis 
que es detallen a l’Annex 1).

Tota aquesta normativa s’ha actualitzat, pel que fa a mesures de prevenció d’incendis, amb la Llei 
5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció d’incendis forestals en les urbanitzacions sense 
continuitat inmediata amb la trama urbana i, Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de 
prevenció dels incendis forestals a les urbanitzacions, el qual desplega aquesta Llei. Amb 
aquesta normativa es defineixen les zones on s’ha d’aplicar la normativa i les mesures de 
prevenció que s’han d’adoptar.

La Llei i el Decret ens determinen també les competències municipals en relació a aquest 
tema. Correspon als municipis:

- Elaborar i aprovar un PLÀNOL DE DELIMITACIÓ del nucli urbà històric i primigeni, les 
urbanitzacions, parcel·les interiors no edificades i les edificacions i instal·lacions aïllades. 

- Un cop aprovat el Plànol de Delimitació, l’execució dels treballs de neteja per a la prevenció d’
incendis de les zones verdes, parcel·les municipals i vials interns i d’accés a núclis i 
urbanitzacions i, en cas que els subjectes obligats no els haguin fet, l’execució dels 
treballs de neteja a la franja exterior, parcel·les interiors no edificades de núclis i 
urbanitzacions i vials privats d’aquests.

L’ajuntament pot recórrer a l’execució forçosa d’aquests treballs.
- Inspeccionar i controlar, amb col·laboració amb el departament competent, l’aplicació de les 

mesures de prevenció.

5. Contingut del document

Aquest document ens delimita tots els núclis urbans, urbanitzacions, edificacions i instal·lacions 
del municipi, i ens identifica les zones on s’han de fer les següents mesures de prevenció:

-   Franja exterior de protecció de 25 metres 

Per últim ens determina en 1 annex la següent informació: Una memòria i pressupost dels treballs 
de neteja i un Plànol de Detall de les zones a netejar. 
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6. Finançament

Amb una periodicitat normalment anual, el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya, estableix uns ajuts per a l’exececució de treballs de neteja, com és el 
cas dels proposats en aquest document.

Hi ha dos línies d’ajuts a les quals es poden acollir els ajuntaments:

6.1. AJUTS PER A ENS LOCALS QUE TINGUIN, EN EL SEU ÀMBIT TERRITORIAL, 
URBANITZACIONS  AFECTADES PER LA LLEI 5/2003, DE 22 D'ABRIL, I PER 
MUNICIPIS SITUATS EN ZONES D’ALT RISC D’INCENDI, ELS NUCLIS URBANS 
HISTÒRICS I PRIMIGENI QUE TINGUIN EN EL SEU ÀMBIT TERRITORIAL ZONES 
URBANES AMB CONTACTE DIRECTE AMB TERRENYS FORESTALS.

Aquests són els ajuts específics per a l’execució del s treballs definits al plànol de delimitació.

6.1.1. Darrers ajuts publicats

L’última Ordre, i les seves bases reguladores, que recullen aquests ajuts, poden servir d’
orientació per conèixer les condicions i subvenció aplicable:

RESOLUCIÓ MAH/1323/2008 <https://www.gencat.net/diari/5124/08106020.htm>, de 15 
d'abril, per la qual es convoquen subvencions per al tractament de la vegetació en les 
urbanitzacions afectades per la Llei 5/2003, de 22 d'abril, per als anys 2008 i 2009 (codi de la 
convocatòria 04.05.08).
Amb aquesta Ordre es defineixen dos tipus d’ajuts:

1. Ajuts per l’obertura de franges de protecció.

L’import de la subvenció, es calcularà en base al pressupost total de l’actuació, segons la següent 
proporció:
A. Terrenys forestals amb arbrat adult, la quantia és del 60% del pressupost de l'actuació amb 

un màxim de 1.800 euros per hectàrea.

B. Per a l'obertura de franges de protecció en terrenys forestals no arbrats, la quantia és del 60% 
del pressupost de l'actuació amb un màxim de 1.200 euros per hectàrea.

2. Ajuts pel manteniment de franges de protecció.

A. Terrenys forestals amb arbrat adult, la quantia és del 60% del pressupost de l'actuació amb 
un màxim de 900 euros per hectàrea.

B. Terrenys forestals no arbrats, la quantia és del 60% del pressupost de l'actuació amb un 
màxim de 600 euros per hectàrea.

En el cas de les comarques Gironines, les bases reguladores són les següents:
BOP de Girona, núm. 2, de 8 de gener de 2008, pel qual s’estableixen les bases reguladores 
específiques per a la concessió de subvencions als ajuntaments de les comarques gironines en 
matèria forestal.

Es consideren actuacions subvencionables aquelles que, de manera indubtable, responen a
la naturalesa de l’objecte d’aquestes bases.

a) Les actuacions que, en matèria de prevenció d’incendis forestals, tenen encomanades
els ajuntaments per la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, el Decret
64/95, de 7 de març, de mesures de prevenció d’incendis forestals, la Llei 5/2003, de
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22 d’abril i el Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis
forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.

b) La neteja i el desbrossament de la vegetació dels marges dels camins municipals
situats en terrenys forestals i en la franja de 500 metres que els envolta, d’acord amb
el que fixen els articles 2 b) i 6.1 del Decret 64/95, de 7 de març. No són objecte
d'aquestes subvencions els treballs d'arranjament de camins. Tampoc és objecte
d’aquestes subvencions la neteja i el desbrossament de la vegetació dels marges dels
camins municipals que no compleixin les condicions anteriors.

c) L’adquisició i la instal·lació d’hidrants d’incendis, d’acord amb les condicions
expressades en els articles 1 i 2.1 de l’Annex del Decret 241/1994, de 26 de juliol.
d) La redacció o actualització del Pla municipal de prevenció d’incendis forestals o
qualsevol altre planejament que, encaminat a la prevenció d’incendis forestals, sigui
homologable pels òrgans competents de la Generalitat de Catalunya.

e) Els treballs de tractament de la vegetació, de creació d’infrastructures per a l’extinció
d’incendis o de millora de la vialitat que estiguin previstos en el Pla municipal de
prevenció d’incendis forestals o en qualsevol altre planejament de prevenció
d’incendis, aprovat per l’ajuntament i homologat pels òrgans competents de la
Generalitat de Catalunya en matèria d’incendis forestals.

Per al conjunt de línies no es consideren despeses subvencionables:
a) Els treballs realitzats amb mitjans propis.
b) Les despeses que no estiguin definides, que no tinguin com a finalitat l'objecte de la
subvenció o no siguin directament i clarament imputables al projecte subvencionat.

6.2. AJUTS A LA GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE
Aquesta línia d’ajuts és el principal instrument del Departament de Medi Ambient i habitatge per 
tal de promoure la gestió forestal sostenible dels boscos catalans.
6.2.1. Darrers ajuts publicats
L’última Ordre, i les seves bases reguladores, que recullen aquests ajuts, poden servir d’
orientació per conèixer les condicions i subvenció aplicable:

Ordre MAH/105/2008, de 6 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores dels
ajuts a la gestió forestal sostenible.

Al Capítol 3 de l’Ordre, es recullen els ajuts per a la prevenció d’incendis, concretament :
Infrastructures en la prevenció d’incendis
Aquesta secció inclou els conceptes següents:

· Construcció de vials aptes per a vehicles d’extinció d’incendis amb obertura de línia de 
defensa.

· Millora de vials aptes per a vehicles d’extinció d’incendis.
· Obertura de línies de defensa contra incendis forestals amb eliminació de restes in situ.
· Obertura de línies de defensa contra incendis forestals amb eliminació de restes en pista.
· Construcció de punts de reserva d’aigua.
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7. Procediment d'aprovació i informació

En aquest punt es recull tota la infromació necessària per a l’ajuntament, per poder sol·licitar els 
ajuts per l’execució dels treballs:

- Procediment d’aprovació del Plànol de Delimitació
- Informació als subjectes obligats de l’execució dels treballs.
- Documentació a presentar per sol.licitar els ajuts.
- Model de solicitud d’autorització dels propietaris.

7.1. PROCEDIMENT D’APROVACIÓ DEL PLÀNOL DE DELIMITACIÓ

Quan l’ajuntament tingui elaborat el seu Plànol de Delimitació aquest ha de seguir el següent 
procediment:

- Informació pública.
- Informe de la Direcció General de Medi Natural.
- Aprovació pel Ple de l’Ajuntament.
- Tramesa al Departament de Medi Ambient

7.2. INFORMACIÓ A SUBJECTES OBLIGATS I AUTORITZACIONS PER L’EXECUCIÓ DE 
TREBALLS

7.2.1. Informació als subjectes obligats

Un cop l’ajuntament tingui aprovat el seu Plànol de Delimitació els subjectes obligats disposen de 
sis mesos per a l’execució dels treballs (Disposició transitòria de la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de 
mesures de prevenció d’incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtrat inmediata amb 
la trama urbana). Si no els han fet, correspon a l’ajuntament fer-los, podent recórrer a l’execució 
forçosa d’aquests (Article 4.4. de la Llei 5/2003).

Per això, a part de la informació pública a la que s’ha de sotmetre el Plànol de Delimitació seria 
molt interessant que l’ajuntament fés una reunió informativa als subjectes obligats sobre el 
Plànol de Delimitació, les obligacions que comporta, els terminis d’execució dels treballs i els 
treballs que realitzarà l’ajuntament (i si és necessari, els costos que reverteixen als subjectes 
obligats).

7.2.2. Autoritzacions dels propietaris per a l’execució dels treballs:

Franges de protecció a les urbanitzacions

Hi ha dues possibiitats:
A. Certificat emès pel sol·licitant que acrediti que disposa de l'autorització de tots els propietaris

dels terrenys per on passarà la franja per a la qual se sol·licita l'ajut.
B. Llistat dels propietaris dels terrenys sobre els quals s'ha d'executar l'actuació i de les 

respectives superfícies i ubicacions afectades .en base a la informació facilitada per 
l'ajuntament, amb expressió de si es disposa o no de l'autorització pertinent per realitzar 
l'actuació.als efectes d'execució dels treballs i determinació de la indemnització 
corresponent, si s'escau.

Franges de protecció de zones urbanes no incloses en la Llei 5/2003, de 22 de març
S'haurà d'aportar l'autorització expressa de la propietat afectada pels treballs.

7.3. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER LA SOL·LICITUD D’AJUTS

Hi ha un model normalitzat de sol·licitud d’ajuts i de documentació a presentar, però pot haver-hi 
variacions anuals, que es publiucaran amb l’Ordre d’ajuts. Per tant aquesta informació és 
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orientativa i caldrà veure la propera Ordre anual per a comprovar les possibles variacions: 

7.3.1. Sol·licituds 
El termini de presentació de sol·licituds serà d'un mes des de l'entrada en vigor de l’Ordre anual.

Les sol·licituds s'han de formalitzar en l'imprès normalitzat que facilita el Departament de Medi 
Ambient i Habitatge, i s'han de presentar preferentment als serveis territorials del Departament de 
Medi Ambient i Habitatge; al registre dels Serveis Centrals del Departament (av. Diagonal, 
523-525, 08029 Barcelona); al registre de la Direcció General del Medi Natural (c. Dr. Roux, 80, 
08017 Barcelona); al Servei de Prevenció d'Incendis Forestals (finca Torreferrussa, ctra. de 
Sabadell a Sta. Perpètua de Mogoda, km 4,5, 08130 Santa Perpètua de Mogoda), i pels mitjans 
que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Els impresos també es podran obtenir a través d'Internet, a l'adreça electrònica 
<http://mediambient.gencat.net/cat/inici.jsp.>

La presentació de les sol.licituds implica la plena acceptació de les bases reguladores.
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8. Zones afectades pel traçat de la franga de protecció

Descripció de la vegetació Superfície (ha)

Ca n'Àlguema
Arbrat poc dens amb matollar poc dens. Pendent =<40% 0,09
Arbrat dens amb matollar dens. Pendent =<40% 0,12

0,21Subtotal (ha)

Calic
Arbrat poc dens. Pendent =< 40% 0,07
Matollar molt dens amb arbrat poc denst. Pendent =<40 0,09

0,16Subtotal (ha)

Can Borràs
Arbrat dens amb matollar poc dens. Pendent =<40% 0,47

0,47Subtotal (ha)

Can Casanova
Arbrat dens amb matollar poc dens. Pendent =<40% 0,09

0,09Subtotal (ha)

Can Frígol
Arbrat dens amb matollar poc dens. Pendent =<40% 0,09

0,09Subtotal (ha)

Can Geli
Arbrat dens amb matollar molt dens. Pendent =<40% 0,15
Arbrat dens amb matollar poc dens. Pendent =<40% 0,14

0,29Subtotal (ha)

Can Llambert de Baix
Arbrat dens amb matollar molt dens. Pendent =<40% 0,13
Arbrat dens amb matollar poc dens. Pendent =<40% 0,19

0,32Subtotal (ha)

Can Llambert de Dalt
Arbrat poc dens amb matollar molt dens. Pendent =<40% 0,09
Arbrat dens amb matollar molt dens. Pendent =<40% 0,08

0,17Subtotal (ha)

Can Matagallines
Arbrat dens amb matollar dens. Pendent =<40% 0,03
Matollar molt dens amb arbrat poc denst. Pendent =<40 0,38
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0,41Subtotal (ha)

Can Vidalic
Arbrat dens amb matollar dens. Pendent =<40% 0,03

0,03Subtotal (ha)

Canelles
Arbrat dens amb matollar dens. Pendent =<40% 0,33
Arbrat molt dens amb matollar dens. Pendent =<40% 0,76

1,08Subtotal (ha)

Edificació al Bosc de l'Hostal dels Ous
Arbrat molt dens amb matollar dens. Pendent =<40% 0,04
Arbrat poc dens. Pendent =< 40% 0,16

0,20Subtotal (ha)

Granges d'en Marlot
Matollar molt dens amb arbrat dens. Pendent =<40% 0,15
Arbrat molt dens amb matollar molt dens. Pendent =<40 0,14

0,30Subtotal (ha)

Granja al costat del Camp del Molí
Arbrat dens amb matollar molt dens. Pendent =<40% 0,12
Arbrat molt dens amb matollar molt dens. Pendent =<40 0,21

0,33Subtotal (ha)

Granja d'en Fonso
Arbrat dens amb matollar molt dens. Pendent =<40% 0,31
Arbrat molt dens amb matollar dens. Pendent =<40% 0,21

0,52Subtotal (ha)

Granja d'en Planes
Arbrat dens amb matollar molt dens. Pendent =<40% 0,06
Arbrat molt dens amb matollar dens. Pendent =<40% 0,06
Arbrat molt dens amb matollar molt dens. Pendent =<40 0,16
Arbrat poc dens amb matollar molt dens. Pendent =<40% 0,05

0,32Subtotal (ha)

La Barroca
Arbrat dens amb matollar molt dens. Pendent =<40% 0,34

0,34Subtotal (ha)

La Casa Gran
Arbrat poc dens amb matollar dens. Pendent =<40% 0,04

0,04Subtotal (ha)
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La Riba
Arbrat molt dens amb matollar molt dens. Pendent =<40 0,31

0,31Subtotal (ha)

Mas Camps
Arbrat poc dens amb matollar poc dens. Pendent =<40% 0,04

0,04Subtotal (ha)

Mas Jonquerol
Arbrat molt dens amb matollar molt dens. Pendent =<40 0,16
Matollar molt dens amb arbrat poc denst. Pendent =<40 0,06

0,22Subtotal (ha)

Mas Mengol
Arbrat dens amb matollar poc dens. Pendent =<40% 0,20
Arbrat poc dens. Pendent =< 40% 0,26

0,46Subtotal (ha)

Mas Moreu
Arbrat molt dens amb matollar molt dens. Pendent =<40 0,10
Arbrat poc dens amb matollar poc dens. Pendent =<40% 0,14

0,24Subtotal (ha)

Mas Rampinya
Arbrat molt dens amb matollar molt dens. Pendent =<40 0,46

0,46Subtotal (ha)

Mas Riera
Arbrat dens amb matollar molt dens. Pendent =<40% 0,02

0,02Subtotal (ha)

Torremirona Golf Club
Matollar molt dens amb arbrat dens. Pendent =<40% 0,09

0,09Subtotal (ha)

7,20Total (ha)
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