
 
 

INFORME TÈCNIC 
 
ASSUMPTE: FASES D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS PER COMPLIR L’ARTICLE 3 DE LA LLEI 

5/2003 DE MESURES DE PREVENCIÓ DELS INCENDIS FORESTALS 
 
L’article 4.3 del Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis 
forestals a les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, estableix 
que el plànol de delimitació ha d’anar acompanyat d’un document en què es determinin les 
fases d’execució dels treballs que cal efectuar per complir les obligacions establertes en 
l’article 3 de la Llei 5/2003, les quals són les següents: 
 

1. Les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions a què fa referència 
l’article 1 han de complir les mesures de prevenció d’incendis forestals següents: 

• 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. 

• 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. 

• Mantenir nets de vegetació seca els vials de titularitat privada, tant els interns com els d’accés, i 
les cunetes. 

 
Exposició: 
 
En data 22 de novembre l’Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local de l’OTPMIFDA (l’Oficina 
Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari) lliura, a 
l’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor, el Plànol de Delimitació de tot el municipi. 
 
En aquest document s’indiquen les urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i 
instal·lacions situats en terreny forestal o en la franja de cinc-cents metres que els envolta 
(art.1 de la Llei 5/2003) i la seva l’àrea estimada de la vegetació potencialment a tractar dins 
la franja perimetral de vint-i-cinc metres d’amplada (art.3.1 de la Llei 5/2003).   
 
Per tant, una vegada extret el llistat dels elements afectats, l’Ajuntament té a la seva 
disposició la informació necessària per determinar les fases d’execució dels treballs.  
 
A continuació, es recullen les següents fases:  
 
 
 

https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=384053
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=384053
https://portaljuridic.gencat.cat/ca/document-del-pjur/?documentId=303933


 
 

PRIMERA FASE 2023-2026 
 
A) Difondre la situació actual dels incendis forestals i informar de la Llei 5/2003 
 
L’Ajuntament oferirà unes xerrades exposant la situació actual dels incendis forestal i les 
mesures necessàries que cal dur a terme per tal de reduir-los, tant des del vessant més legal 
com des de les petites aportacions més quotidianes que poden arribar a evitar-los. 
 
En aquestes presentacions també s’exposaran les ajudes tècniques i econòmiques, que 
puguin haver-hi en aquell moment, per portar a terme les actuacions per complir amb les 
obligacions de l’article 3 la Llei 5/2003.  
 
Aquestes xerrades aniran dirigides a tota la població del municipi, però es farà major 
incidència en les propietàries i propietaris que tinguin una edificació afectada per 
l’esmentada llei. En aquests últims casos s’enviarà un escrit informant de les xerrades i de 
les mesures de prevenció. 
 
B) Informació tècnica que es posa a disposició dels propietaris de les instal·lacions a 

protegir. 
 

• Ortofotomapa amb el traçat de la franja exterior de protecció de la seva edificació. 

• Superfície de vegetació a tractar dins de la franja (Arbrat cabuda coberta >20%, 
Arbrat cabuda coberta<=20%, Prat i herbassars i Matollars). 

• Fulletó descriptiu dels condicionants tècnics d’execució de la franja. 
 
C) Redacció i execució dels PPU (Plans de Prevenció d’incendis forestals dels nuclis urbans i 
de les parcel·les i zones verdes interiors de titularitat pública) 
 
Per implantar les mesures de prevenció dels nuclis urbans l’Ajuntament demanarà l’ajut 
tècnic i econòmic a l’OTPMIFDA, tant per la redacció dels projectes de les franges que encara 
no estiguin fets com per l’execució dels projectes redactats per l’oficina. 
 
Les urbanitzacions i els anys per implantar les mesures són les següents: 
 

Nom Redacció del PPU 
(any) 

Execució del PPU 
(any) 

Faldes del Montseny  2023 

Can Derrocada 2023 2024-2025 

Les Pungoles 2023-2024 2024-2025 

Sant Pere de Vilamajor / Can Sauleda 2023-2024 2024-2025 

Can Miret 2024-2025 2025-2026 

Can Sebastianet 2024-2025 2025-2026 



 
 

D) Revisió de les franges del Manteniment dels PPU 
 
Actualment, les franges del PPU de Vallserena, Can Vila i Can Ram i les parcel·les i zones 
verdes de titularitat pública s’estan mantenint anualment per un ramat d’ovelles, un altre de 
cabres i en algunes zones s’està desbrossant manualment.  
 
Respecte al PPU de Refugis del Montseny, cal tenir en compte que les franges s’han executat 
habitatge a habitatge i el seu manteniment el realitzarà cada propietari i propietària.  
 

Nom Revisió Manteniment 

Vallserena Anualment 

Can Vila Anualment 

Can Ram Anualment 

Refugis del Montseny Bianual 

 
 
I una vegada es vagin executant la resta dels PPU s’aniràn incorporant el manteniment 
corresponent i la revisió d’aquest.  
 

Nom Revisió Manteniment 

Faldes del Montseny A partir del 2024 

Can Derrocada A partir del 2025* 

Les Pungoles A partir del 2025* 

Sant Pere de Vilamajor / Can Sauleda A partir del 2025* 

Can Miret A partir del 2026* 

Can Sebastianet A partir del 2026* 

 
*Revisió condicionada a l’acceptació de l’ajut per part de l’OTPMIFDA i de les dates de la redacció i l’execució 
del PPU de cada nucli. 

 
 

 
SEGONA FASE 2025-2029 
 
A) Revisió de les franges 
 
A partir del 2025, des de l’Ajuntament s’iniciarà la revisió, tant in-situ com a través dels 
mapes i ortofotos vigents, de les mesures de prevenció establertes al article 3 la Llei 5/2003: 
 

• Franja exterior de protecció de vint-i-cinc metres d’amplada. 

• Parcel·les lliures de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida. 

• Mantenir nets de vegetació seca els vials de titularitat privada. 
 



 
 

En aquesta visita el tècnic/a informarà a la propietària o propietari del resultat de la revisió, i 
en el cas de no complir amb les mesures de prevenció es faran els següents passos: 
 

1. S’acordarà un termini màxim per a la seva execució. 
2. Passat aquest termini, el tècnic/a informarà del resultat a l’Ajuntament i en el cas de 

no ser positiu aquest optarà per incoar l’expedient de requeriment segons l’article 4 
de la Llei 5/2003 perquè facin efectives les mesures de prevenció. 

 
L’ordre de la revisió de les mesures de prevenció es farà prioritzant les edificacions que es 
troben en zones on hi ha major dificultat d’accés dels vehicles dels bombers i a demés estan 
més endinsades en la massa forestal, per tant, en general aquestes es troben de major 
prioritat a menys de nord a sud del municipi de Sant Pere de Vilamajor. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plànol 1. Plànol de delimitació de tot el municipi de Sant Pere de Vilamajor. 



 
 

Conclusions: 
 
✓ El treball que ens ha redactat la Diputació serà de molta utilitat pels  veïns i veïnes que 

han d’executar la franja de protecció contra incendis forestals dels seus habitatges i 
instal·lacions perquè caracteritza la zona de risc i la superfície que s’ha de tractar. 

 
✓ L’ajuntament disposa amb aquest plànol de delimitació i amb la documentació annexa,  

d’una eina més de planejament per ordenar i organitzar el compliment de la llei 5/2003 
de mesures de prevenció d’incendis  especialment en els  disseminats ubicats en els 
terrenys  rústics de Sant Pere de Vilamajor a més dels nuclis urbans en els quals ja es 
porta treballant fa alguns anys. 

 
 
 
Signa, 
 
 
 
 
 
 
Sant Pere de Vilamajor, 30 de desembre 2021 
 
Diana Escudero Navarrete 
L’enginyera tècnica forestal 
Sant Pere de Vilamajor 
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