Departament Jurídic Administratiu

L’Ajuntament Ple en la sessió ordinària del dia 28 de juliol de 2008 ha acordat aprovar
definitivament el text de l’anomenat “Reglament de servei públic de titularitat municipal de
prevenció d’incendis forestals en el municipi de Roses”, aprovat inicialment pel Ple de
l’Ajuntament en la sessió ordinària del dia 28 de gener de 2008.
En la mateixa sessió també s’ha acordat aprovar definitivament la implantació del servei
públic de prevenció d’incendis forestals amb caràcter general i de recepció i ús obligatori
(aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament en la sessió ordinària del dia 28 de gener de
2008), en base a la següent documentació:
- Memòria justificativa del servei públic de prevenció d’incendis forestals en el municipi de
Roses redactat per la Regidoria de Territori, Medi Ambient i Seguretat Ciutadana
d’aquesta corporació el desembre de 2007.
- Projecte d’establiment del servei públic de prevenció d’incendis forestals en el municipi de
Roses redactat pels tècnics de l’àrea d’Enginyeria, Serveis i Medi Ambient d’aquesta
corporació el desembre de 2007.
- Reglament de servei públic de titularitat municipal de prevenció d’incendis forestals en el
municipi de Roses.
En l’exercici de la potestat organitzativa s’estableix com a forma de gestió directa del servei la
gestió a través de la mateixa organització ordinària de l'Ajuntament.
A continuació es publica el text íntegre del reglament aprovat, atès el que disposa l’article 66
del ROAS.
“REGLAMENT DE SERVEI PÚBLIC DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS EN EL
MUNICIPI DE ROSES
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Article 1. Objecte del servei
El servei públic de titularitat municipal de prevenció d’incendis forestals en el municipi de
Roses tindrà per objecte la realització dels treballs d’obertura i de posterior manteniment
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anual de les franges perimetrals de protecció al voltant de totes les urbanitzacions,
edificacions i instal·lacions que es trobin a menys de cinc-cents metres de terreny forestal, bé
perquè siguin aïllades o bé perquè no siguin immediatament continues amb la trama urbana
municipal, a fi de garantir, en tots aquests punts, les condicions mínimes de seguretat per a
les persones i per als béns.
Aquest servei és de caràcter general i de recepció i ús obligatori, per a qualsevol usuari que
estigui situat en qualsevol dels àmbits grafiats en el plànol de delimitació indicat en l’article 2.1
del present reglament.
Article 2. Àmbits del servei
2.1 Àmbit territorial del servei
L’àmbit territorial del servei de prevenció d’incendis forestals comprèn totes les
urbanitzacions, edificacions i instal·lacions que es trobin a menys de 500 metres de terreny
forestal, bé perquè estiguin aïllades o bé perquè no siguin immediatament continues amb la
trama urbana municipal, que es troben grafiades en el plànol de delimitació que aprovi
l’Ajuntament en base a 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 (DOGC 3879
de 08/05/2003).
2.2 Àmbit funcional del servei
L’àmbit funcional del servei de prevenció d’incendis forestals, en virtut de les obligacions
legals esmentades en l’article 3er de la Llei 5/2003 és el següent:
a. Assegurar l'existència d'una franja exterior de protecció de vint-i-cinc metres d'amplada al
voltant de les urbanitzacions, les edificacions i les instal·lacions a què fa referència l’article
2.1 d’aquest reglament, lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida.
b. Regular la retirada i l'eliminació de les restes vegetals procedents de la poda i la neteja
d’aquesta franja
2.3 Àmbit temporal del servei
Els treballs per a l’execució de les franges perimetrals de protecció seran duts a terme, en
cada anualitat, en el període comprès entre el 16 de setembre i el 14 de juny, sense que es
pugui realitzar cap treball forestal en el període considerat d’alt risc d’incendi forestal comprès
entre el 15 de juny i el 15 de setembre de cada any, segons el que estableix l’article 17 del
Decret 64/1995, de 7 de març.
Els treballs forestals que s’executin en cada època de l’any s’entendran prèvia l’autorització
anual expressa que correspongui per part del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya.
Així mateix, l’àmbit temporal del servei podrà veure’s interromput en cas d’activació dels plans
d’emergència per situacions extremes d’alt risc d’incendi forestal.
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Article 3. Definició d’usuari i d’afectat
Es considera usuari del servei públic de prevenció d’incendis forestals en el municipi de
Roses, totes les persones, físiques o jurídiques, i les entitats a què es refereix l’article 35.4 de
la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que siguin propietàries d’una
parcel·la, edificada o no, situada en qualsevol dels àmbits grafiats en el plànol de delimitació
de les urbanitzacions, instal·lacions i edificacions aïllades sense continuïtat immediata amb la
trama urbana esmentat en l’Article 2.1 d’aquest reglament.
Es considera afectat del servei públic de prevenció d’incendis forestals en el municipi de
Roses, totes les persones físiques o jurídiques i entitats, propietàries de les parcel·les urbanes
o rústiques per les quals discorri la franja perimetral de protecció de 25 metres de la
urbanització, instal·lació o edificació aïllada que correspongui, segons el plànol esmentat en
l’Article 2.1 d’aquest reglament.
Article 4. Drets i deures dels usuaris
4.1 Procediment per a l’aprovació dels projectes executius
A fi de disposar de plena operativitat i poder dur a terme els treballs d’obertura i de
manteniment anual en cadascuna de les parcel·les rústiques o urbanes de propietat pública o
privada per on discorren les franges perimetrals, el procediment per a l’aprovació definitiva
dels projectes executius que defineixen els treballs a executar per a la prestació del servei
públic és el següent:
a) L’Ajuntament procedirà a l’aprovació dels projectes executius de les franges perimetrals
de protecció.
b) Durant el període d’informació pública i en cas de presentar-se al·legacions, l’Ajuntament
procedirà a la seva avaluació i resolució. En cas d’estimar-se les al·legacions, i de
comportar un canvi substancial del contingut del projecte que correspongui, es procedirà a
l’aprovació provisional del/s projecte/s pels quals s’hagi presentar l’al·legació, essent
necessari realitzar de nou la informació pública.
c) Un cop aprovats definitivament s’entendrà que l’Ajuntament disposa de la corresponent
autorització necessària per part dels afectats per a executar els treballs d’obertura i de
manteniment anual.
4.2 Drets dels usuaris
Els usuaris gaudiran del dret de presentar les al·legacions que estimin necessàries durant els
períodes d’exposició pública dels projectes executius de l’obertura i del manteniment anual, i
de creació del servei públic que hi és associat.
De forma general, s’entendrà com a drets dels usuaris, tots aquells que provinguin de
qualsevol disposició jurídica que els sigui d’aplicació.
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4.3 Deures dels usuaris
Els usuaris del servei tenen el deure d’abonar la taxa municipal que l’Ajuntament estableixi
per al finançament dels treballs d’obertura i de manteniment anual.
De forma general, els deures dels usuaris seran tots aquells que provinguin de qualsevol
disposició jurídica que els sigui d’aplicació.
Article 5. Drets i deures dels afectats
5.1 Drets dels afectats
Els afectats gaudiran dels següents drets respecte el servei públic:
a) Executar, per compte propi, les actuacions d’obertura i/o de manteniment anual del
segment de franja perimetral que discorri per l’interior de les seves propietats.
En aquest cas, l’usuari haurà de comunicar-ho per escrit davant de l’Ajuntament, de forma
que manifesti de forma expressa el compromís de realitzar per compte propi aquestes
actuacions, per la qual cosa l’Ajuntament adoptarà l’acord corresponent de no intervenir
en la franja perimetral que correspongui en el/s terreny/s de la seva propietat.
b) 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.
c) Presentar les al·legacions que estimin necessàries durant els períodes d’exposició pública
dels projectes executius de l’obertura i del manteniment anual, i de creació del servei
públic que hi és associat.
De forma general, els drets dels usuaris seran tots aquells que provinguin de qualsevol
disposició jurídica que els sigui d’aplicació.
5.2 Deures dels afectats
Els afectats del servei tenen els següents deures associats al servei:
a) Mantenir les seves propietats, urbanes o rústiques, en el degut estat de conservació i de
salubritat pública, lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida.
b) Respectar els treballs d’obertura i de manteniment anual 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.
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Article 6. Drets i deures de l’Ajuntament de Roses davant dels usuaris
L’Ajuntament de Roses, com a titular del servei de prevenció d'incendis forestals, gaudeix dels
següents drets i deures:
a) 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
b) Executar els treballs d’obertura i de manteniment anual, amb la periodicitat establerta en
els projectes executius aprovats definitivament.
c) Percebre els tributs que s’estableixin per a la prestació del servei.
En general, els deures de l’Ajuntament en quant 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 funcional del servei.
Article 7. Règim d’infraccions i de sancions administratives en quant als usuaris i
afectats
S’estableix com a règim d’infraccions administratives les tipificades en l’article 9è la Llei
5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció d’incendis forestals en les urbanitzacions
sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
El règim de sancions administratives és el que es tipifica en l’article 11è de la Llei 5/2003, de
22 d’abril.

Article 8. Vigència del reglament
Aquest reglament entrarà en vigor als 15 dies hàbils a partir de la seva publicació al Butlletí
Oficial de la Província (BOP).”

