SUSANNA ANDREU i CASASOLA, Secretària Interventora de l'Ajuntament de Vallclara,
CERTIFICO:
Que, en la sessió de Ple Extraordinari celebrada el dia 11 d'octubre de 2019, es va acordar
per unanimitat dels assistents, entre altres, el següent acord:
2. Proposta d'aprovació Definitiva del Plànol de Delimitació de mesures de prevenció dels
incendis forestals.
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Fets
Mitjançant acord de Ple de data 30 d'abril de 2019 de l’Ajuntament, es va aprovar
inicialment el Plànol de delimitació de mesures de prevenció dels incendis forestals en
urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions del terme municipal de
Vallclara.
La documentació aprovada inicialment, ha estat en exposició pública mitjançant anunci al
BOP de Tarragona núm. 2019-04444 de data 17 de maig de 2019 i en el tauler d’anuncis
municipals, durant un termini d’un mes i no s’ha presentat cap al·legació al respecte.
En data 5 de juliol de 2019 es va sol·licitar l’informe preceptiu a la Direcció General de
Forestals del Departament d’agricultura, ramaderia, pesca i alimentació de la Generalitat de
Catalunya.
En data 18 de juliol de 2019 amb número de registre d’entrada 4315890004-1-2019-0002122 el Departament d’agricultura, ramaderia, pesca i alimentació, va requerir l'esmena del
plànol de delimitació informant que hi mancaven diverses edifiacions i/o instal·lacions que
cal considerar afectades per la LLei 5/2003.
En data 21 d'agost de 201 amb número de registre de sortida 4315890004-2-2019-0002022 d'aquest Ajuntament, es va donar resposta al requeriment del Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació.
En data 28 d'agost de 2019 amb número de registre d’entrada 4315890004-1-2019-0002662 el Departament d’agricultura, ramaderia, pesca i alimentació, informa el que es transcriu
literalment a continuació:
“Informe relatiu al plànol de delimitació d’urbanitzacions, nuclis de població, instal·lacions i
edificacions. Vallclara ( la Conca de Barberà).
Antecedents
Data d’entrada del plànol de delimitació: 5 de juliol de 2019 Municipi: Vallclara
Comarca: la Conca de Barberà
Municipi d’alt risc d’incendis forestals: Sí
En data 18 de juliol de 2018 es va requerir l’Ajuntament de Vallclara inclogués al plànol de
delimitació elements afectats per la Llei 5/2003 que no havien estat inclosos a la primera
versió. En data 21/08/2019 s’ha aportat la versió definitiva.
Base legal
Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les
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urbanitzacions, els nuclis de població, les instal·lacions i les edificacions situats en terrenys
forestals.
Article 179 de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives,
financeres i del sector públic.
Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les
urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
Documents adjuntats
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Es presenta en format paper:

Document d’acompanyament al plànol de delimitació d’elements afectats per la llei 5
/2003.
Plànol de situació dels elements afectats per la Llei 5/2003.
Plànols de detall de la delimitació del nucli de població.
Certificat d’aprovació inicial pel Ple de l’Ajuntament.

Alhora s’ha facilitat la cartografia digital vectorial del plànol de delimitació amb la delimitació
de tots els elements afectats i una proposta de traçat de les franges exteriors de protecció
en format shape.
Valoracions
El plànol presentat delimita les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les
instal·lacions situades a menys de 500 metres de terrenys forestals, per tant afectats per la
llei 5/2003 modificada per la Llei 2/2014.
A més de l’execució de les franges de protecció s’han de mantenir les parcel·les i zones
verdes interiors a les franges de protecció en les mateixes condicions que s’estableixen per
a les franges de protecció, així com complir la resta de mesures de prevenció d’incendis
forestals que estableix l’article 3 de la Llei 5/2003.
Conclusions
S’informa FAVORABLEMENT el plànol de delimitació d’urbanitzacions del municipi de
Vallclara (Conca de Barberà) al complir amb les condicions establertes en l’article 4 del
Decret 123/2005, de 14 de juny.

Fonaments de dret
Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les
urbanitzacions, els nuclis de població, les instal·lacions i les edificacions situats en terrenys
forestals.
Article 179 de la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives,
financeres i del sector públic.
Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les
urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Aprovar definitivament el Plànol de delimitació de mesures de prevenció dels
incendis forestals en urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions del
terme municipal de Vallclara.
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Segon.- Trametre el Document definitivament aprovat per l’Ajuntament a Departament d’
agricultura, ramaderia, pesca i alimentació de la Generalitat de Catalunya.
Tercer.- Publicar la documentació del Plànol de delimitació de mesures de prevenció dels
incendis forestals en urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions del
terme municipal de Vallclara, a l’apartat corresponent de l’espai web municipal, als efectes
d’informació pública pertinent.
Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix
interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
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Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva
notificació.

I, perquè així consti amb l'advertència dels termes que resultin de l'aprovació de
l'acta corresponent, signo aquest certificat

La Secretària Interventora

Alcalde

Susanna Andreu Casasola

Rosendo Roig Nadal
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