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ACORD DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

1

El Ple ordinari de l’Ajuntament de Mataró que tingué lloc el dia 6 d’octubre de 2022, per
unanimitat de tots els grups municipals (25), ACORDÀ: Aprovar la proposta següent:

Aprovar inicialment la redefinició del Plànol de delimitació de les franges exteriors de protecció
d´incendis forestals.-

“Relació de fets

El Ple de l’Ajuntament, en data 18 de març de 2004, va aprovar el plànol de delimitació de franges de
protecció de les urbanitzacions, les edificacions i les instal•lacions del terme municipal de Mataró.

Posteriorment, per acord del Ple de data 7 de febrer de 2013 es va aprovar la redefinició d’aquest plànol
per a la incorporació dels criteris del Decret 123/2005, de 14 de juny de mesures de prevenció dels
incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.

L’informe de la Cap del Servei de Protecció Civil i Salut, de data 8 de setembre de 2022,  en el que
proposa la redefinició del Plànol de delimitació de les franges exteriors de protecció d’incendis forestals,
amb la inclusió de les consideracions efectuades en l’informe favorable de la Direcció General
d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda
Rural, en el sentit d’incloure les modificacions i les inclusions dels nous trams següents:

.   Delimitació / Inclusió de la Urbanització: Can Serra.

.   Delimitació / Inclusió del nucli urbà.

.   Delimitació / Inclusió de les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals.

.   Modificació puntual de la delimitació vigent a diferents punts per motius tècnics.
Concretament, s’ha inclòs les zones verdes col·lindants amb les franges dins la pròpia
delimitació de franja d’autoprotecció i s’ha equiparat amb la delimitació proposada pel PPU
(Pla de Prevenció de les Urbanitzacions – DIBA).

Fonaments de dret

L’article 2.1 de la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals a les
urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals,
preveu que els ajuntaments han de determinar, mitjançant un plànol de delimitació, les urbanitzacions,
els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions afectades per aquesta llei. Correspon al ple de
cada ajuntament d’aprovar aquest plànol de delimitació, el qual, un cop aprovat, s’ha de trametre al
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

L’article 4 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 correspon als
ajuntaments l'elaboració i aprovació, per part del seu ple, d'un plànol de delimitació que ha de
determinar les urbanitzacions, les edificacions i les instal·lacions, situades en el seu terme municipal,
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que s'incloguin en l'àmbit d'aplicació d'aquest Decret.

Per tot el que s’ha exposat, el sota signant proposa al Ple de l’Ajuntament de Mataró l’adopció dels
següents ACORDS:

PRIMER.-  Aprovar inicialment la redefinició del Plànol de delimitació de les franges exteriors de
protecció d’incendis forestals i documentació d’acompanyament del terme municipal de Mataró, d’acord
amb el text que s’annexa als presents acords.

SEGON.- Sotmetre a informació pública els presents acords i el Plànol de delimitació de les franges
exteriors de protecció d’incendis forestals i documentació d’acompanyament, pel termini de trenta dies,
a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i/o suggeriments, mitjançant la inserció de l’anunci
corresponent al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB). El termini d’informació pública
començarà a comptar des de l’endemà de la publicació de l’anunci al BOPB.

TERCER.- Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni suggeriment durant el termini d’informació
pública, la redefinició del Plànol de delimitació de les franges exteriors de protecció d’incendis forestals
i documentació d’acompanyament que ara s’aprova inicialment, quedarà aprovada definitivament
sense necessitat de cap tràmit ulterior.

QUART.- Fer tramesa a la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi del Departament
d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.”

La Secretària General Acctal.,

M. Lluïsa Guañabens Casarramona


