
 

 CERTIFICAT 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

987/2017 El ple 

 

Dora Fornós Clua, EN QUALITAT DE SECRETARI D’AQUEST ÒRGAN, 

CERTIFICO: 

 

Que en la sessió celebrada el 16 / d’agost / 2018 s’adoptà l’acord següent: 

Expedient 987/2017. .Aprovació inicial plànol delimitació mesures de prevenció 
incendis forestals

El municipi de Móra d’Ebre,  així com bona part dels municipis de les comarques de 
Tarragona,  està situat en zona amb un alt risc d’incendi forestal.  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 va 
ser modificada mitjançant la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, 
administratives, financeres i del sector públic i ha creat noves obligacions per als 
ajuntaments, ja que amplia el seu àmbit a tots els nuclis de població, urbanitzacions i 
edificacions aïllades que es trobin en terrenys forestals o dins la franja de 500 metres 
de distància d’aquests terrenys, sense excepcions. 
 
La primera obligació directa de l'Ajuntament és la redacció i aprovació del plànol de 
delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les 
instal·lacions afectades per aquesta llei, que és l'instrument que defineix els 
subjectes obligats i les finques afectades pels treballs de realització de franges de 
protecció. La Diputació de Tarragona, va obrir un servei d'assistència tècnica als 
ajuntaments de municipis de menys de 20.000 habitants per a la redacció dels 
plànols de delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i 
les instal·lacions afectades per la Llei 5/2003, de 22 d'abril, al que aquest Ajuntament 
es va acollir. 
 
Lliurat en data 30/03/2017 NRE 1118, el  Plànol de Delimitació de mesures de 
prevenció dels incendis forestals que conté el Document d’acompanyament, aquest 
ha esta objecte d’una exhaustiva revisió,  i estudi, també en concordança amb el 
DUPROCIM.  En l’esmentat Plànol  s’hi  localitzen les franges de protecció 
d’incendis, alhora que també es el document que defineix, entre d’altres, els mapes 
de detall amb les finques afectades pels treballs de neteja de les franges de 
protecció perimetrals de 25 metres al voltant de les urbanitzacions, nuclis i 
edificacions.   
 
S’estableixen preferències en l’ordre de les actuacions, que es correspondran a tres 
fases d’execució,  essent la classificació de prioritats la següent: 
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1: Urbanitzacions, càmpings,  industries 
2: Nuclis, gasolineres,  equipaments de telecomunicacions, depuradores, deixalleries
3: Masies, habitatges,  granges, altres
 
L’art. 2 de la Llei  5/2003, de 22 d'abril  estableix que correspon al Ple de 
l’Ajuntament d’aprovar aquest plànol de delimitació, el qual conte les dades bàsiques 
i necessàries, així com la planimetria necessària per identificar i avaluar les zones 
amb risc d’incendi forestal, i un cop aprovat es trametrà al Departament de Medi 
Ambient. 
 
A la vista del dictamen favorable de la Comissió informativa general de 10 d'agost de 
2018,
 
Per tot l’anterior, el Ple d’aquest Ajuntament, en ús de les seves competències, 
 
ACORDA,
 
Primer. Aprovar inicialment el plànol de delimitació de les zones amb risc d’incendi 
forestal que contempla les  edificacions i les instal·lacions aïllades  situades en 
terrenys forestals incloses en el marc de la Llei 5/2003. 
 
Segon: Sotmetre el document a informació pública durant un període d’un mes. A tal 
efecte, es publicarà l’edicte corresponent al BOPT i al tauler electrònic d’edictes  de 
l’ajuntament i a la web municipal.
 
Tercer: Sol·licitar informe preceptiu a la Direcció General de Forest del Departament 
d’Agricultura Ramaderia Pesca i Alimentació.  Si no hi ha al·legacions ni 
consideracions es procedirà a l’aprovació definitiva. 
 
Quart: Comunicar aquest acord a la Diputació de Tarragona per al seu coneixement i 
als efecte oportuns. . 
 
Cinquè: Facultar a l’Alcalde per a la signatura de quants documents siguin 
necessaris per a l’execució del present acord. 

 

I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat per ordre i 
amb el vist i plau del Sr. Alcalde, amb l'excepció prevista en l'article 206 del Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial 
decret 2568/1986, de 28 de novembre, s'expedeix la present.
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