Ajuntament de Campllong
BAN MUNICIPAL D’OBLIGAT COMPLIMENT REFERENT A LA
PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS
NETEJA DE SOLARS I ESTRIPAR ELS ROSTOLLS
LLUIS FREIXAS I VILARDELL, Alcalde en funcions de l’Ajuntament de Campllong,
D’acord amb 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
i les modificacions posteriors d’aquesta llei, i l’ordenança municipal Reguladora de la conservació i
Neteja dels terrenys i solars urbans (BOP núm. 192 de 7 d’octubre de 2013 i les seves
modificacions); i altre Legislació vigent

FAIG SABER
PRIMER: Que està prohibit, durant el període comprès entre el 15 de març i el 15 d’octubre,
ambdós dies inclusius, a tot el terme municipal de Campllong :
Encendre foc a l’aire lliure per a qualsevol tipus d’activitat, sigui quina sigui la seva finalitat.
Especialment no es podrà:
•
•

•
•
•
•
•

Cremar rostolls, marges o restes d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria.
Fer focs d’esbarjo. Queda exclosa de la prohibició la utilització dels fogons de gas i de barbacoes
d’obra amb mataguspires dins de les àrees recreatives i a les parcel·les de les urbanitzacions.
Fer foc per a activitats relacionades amb l’apicultura.
Llençar objectes encesos.
Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa
d’inici d’un foc.
Llençar coets, globus, focs d’artifici o altres artefactes que continguin foc.
La utilització de bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin
terrenys forestals.

SEGON: No obstant el que disposa en punt primer, el Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca podrà concedir autoritzacions excepcionals. Per encendre foc s’haurà de sol·licitar a aquest
Ajuntament indicant el motiu i el lloc on s’ha de fer o bé a les oficines del Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca (DARP), que resoldran sobre la sol·licitud.
Les autoritzacions per a la utilització de bufadors o similars es tramitaran directament a les oficines
comarcals del DARP.
TERCER: Que les mesures de prevenció d’incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis
de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals o en la franja de
cinc-cents metres que els envolta, han de complir les mesures de prevenció d’incendis forestals
següents:
a) 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.
b) 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.
c) Mantenir nets de vegetació seca els vials de titularitat privada, tant els interns com els
d’accés, i les cunetes.
En relació amb els treballs de neteja a què fan referència les lletres a, b i c, són responsabilitat
dels propietaris de les finques i si no els han fet els subjectes obligats, correspon al municipi de

fer-los. El municipi pot establir la taxa per a la prestació d'aquests serveis d'acord amb la normativa
reguladora de les hisendes locals.
QUART: Que l’Ajuntament, dins de l’àmbit de les seves competències, ESTABLEIX les següents
normes addicionals les quals considera necessàries:
1. En atenció a les característiques agrícoles del nostre municipi, es considera necessari que
tots els propietaris de finques rústiques o que treballin camps, un cop finalitzada la sega,
cal que procedeixin de forma immediata estripar els rostolls –passant els discs— en
cas que la humitat o estat dels terrenys no ho permetin, fer un mínim d’una franja
d’amplada aproximada de 15 o 10 metres al perímetre, especialment als marges de
carreteres, camins, boscos, cases i altres que comportin un perill més alt de danys
per propagació del foc.
2. Tots els propietaris de SOLARS en zones urbanes sense edificar tenen l’OBLIGACIÓ
de netejar les parcel·les, deixant-les lliures de vegetació baixa i arbustiva i de
vegetació seca i morta. La propagació d’incendis a través de solars en males condicions
comporta una greu responsabilitat pels propietaris dels mateixos.
Les restes vegetals, producte de la neteja, NO es podran amuntegar a l’interior de la
parcel·la netejada ni en cap altre lloc dins la parcel·la. Recordeu que podeu utilitzar el
contenidor per a la recollida de restes de poda i jardineria, situat al darrera del pavelló.
Així mateix, s’hauran d’eliminar tots aquells elements vegetals que obstaculitzin la visibilitat
de mobiliari urbà (senyals, faroles...) o bé aquells que entorpeixin el pas a la via pública.
CINQUÈ: Qui sigui actor o responsable de contravenir aquestes prohibicions o qualsevol altra de
les establertes a la vigent normativa sobre Incendis Forestals, serà objecte de denúncia a qualsevol
de les Oficines Comarcals del DARP.
Les persones que passin, treballin o romanguin en les forests i zones forestals vénen obligades a
complir totes les indicacions que, en prevenció d’incendis, els siguin fetes pels Agents Rurals,
Guardes, Vigilants i altres Agents de l’Autoritat i facilitaran la seva identitat si fossin requerits per ferho.
Qualsevol que descobreixi l’existència o el començament d’un incendi forestal, intentarà extingir-lo
amb tota urgència, sempre que ho permeti la distància o la intensitat del foc. En cas contrari, ha de
donar avís immediat utilitzant el mitjà més ràpid i segur (telèfon emergències 112).
L’Alcaldia podrà mobilitzar els mitjans materials existents a la seva jurisdicció: vehicles, remolcs,
bótes, motoserres, excavadores, així com altres útils i eines necessàries per a l’extinció dels
sinistres, i els seus propietaris resten obligats a utilitzar-los o facilitar-ne la seva utilització.
Així ho faig públic per a general coneixement i compliment.
S’estableix com a data límit per a realitzar els treballs de neteja en solars sense edificar el 10
de juny de 2019, aplicant-se el procediment d’execució subsidiària a càrrec de l’Ajuntament
repercutint el cost als propietaris, a banda de les sancions per incompliment que dicti la llei.

Campllong, 28 de maig de 2019
L'Alcalde
Lluís Freixas i Vilardell

