
 

 

 

 

dilluns, 14 / abril / 2014 

 

Resum Taula Debat Assemblea General BOSCAT 2014  

 
Modificació de la llei 5/2003 de mesures de prevenció d’incendis forestals per al 2014 
 

1- El Sr. José Ángel Terés del Servei de Prevenció d’Incendis Forestals (SPIF) de la Generalitat de 
Catalunya va ressaltar en la seva intervenció que 

 
• S’amplien les mesures de prevenció d’incendis en urbanitzacions que preveu la llei 5/2003 a tots 

els nuclis de població, edificacions i instal·lacions.  
• S’inclouen les edificacions i instal·lacions destinades a usos agraris i forestals, fins ara excloses. 
• Els propietaris de boscos ocupats per franges de protecció alienes a la seva propietat tenen dret 

a una indemnització. El SPIF proposa que aquesta sigui proporcional a la pèrdua de producció 
de la finca afectada. 

  
2- El Sr. Albert Guilera, cap jurídic de l’Associació Catalana de Municipis destaca que: 

 
• Els ajuntaments catalans han d’aprovar un plànol de delimitació de les urbanitzacions, nuclis de 

població, edificacions i instal·lacions afectades per la llei. Aquests hauran de disposar de les 
franges de protecció de baixa combustibilitat i resta de mesures indicades per la llei.  

• Aquest plànol l’informa la Generalitat, per la qual cosa difícilment s’aprovaran delimitacions 
contraries a les seves consideracions.  

• Els afectats disposaran d’un període de 30 dies d’informació pública per presentar-hi 
al·legacions. 

• El Govern de l’Estat a limitat les competències dels municipis al medi ambient urbà, i hi ha certa 
discrepància jurídica en si això pot afectar a les competències pròpies municipals en prevenció i 
extinció d’incendis forestals atorgades per la llei de Bases de Regim Local.  

 
3- El Sr. Santi Monsó, director tècnic corredoria assegurances AGROXARXA exposa que: 

 
• Les assegurances, tant de cobertura de bens com de riscos i responsabilitat civil, que es puguin 

veure afectades per la natura de les franges de protecció d’incendis delimitades per l’ajuntament 
son d’obligat compliment per llei i per tant si no estan fetes i mantingudes limiten la cobertura 
d’aquestes. 
 

Com a propietaris forestals heu d’estar alerta de: 
 

• Les edificacions i instal·lacions de la vostra propietat que hagin de disposar de franges de protecció 
o altres mesures de prevenció recollides per la llei 5/2003. 

• Les franges de protecció que els ajuntaments delimitin per realitzar en cada municipi i presentar les 
al·legacions pertinents si no hi esteu d’acord. 

• Heu de facilitar l’accés als terrenys de la vostra propietat per executar les mesures de prevenció, 
però teniu dret a reclamar les indemnitzacions que considereu pertinents. 


