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CONVENI DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES ENTRE EL CONSELL COMARCAL 

DE LA SELVA I L’AJUNTAMENT D’ANGLÈS EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ 

D’INCENDIS FORESTALS EN URBANITZACIONS, NUCLIS DE POBLACIÓ, 

EDIFICACIONS I INSTAL·LACIONS SITUATS EN TERRENYS FORESTALS, D’ACORD 

AMB LA LLEI 5/2003.  

Santa Coloma de Farners,  

INTERVENEN 

D’ una part, el senyor Salvador Balliu i Torroella, en representació del Consell Comarcal 
de la Selva i  en la seva qualitat de president, assistit per la senyora  Núria Moral Ferres, 
secretaria d’aquest Consell. 
 
D’altra part, el senyor Jordi Pibernat Casas, en representació de l’Ajuntament d’Anglès 
i en la seva qualitat d’Alcalde, d’acord amb les atribucions que li atorga l’article 53 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, del Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, assistit per la senyora Sandra Pinos Martinez, secretaria de l’Ajuntament 
d’Anglès. 

Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal per a subscriure aquest 

conveni 

MANIFESTEN 

Primer.- Que l'Ajuntament ostenta les competències dins el seu municipi i és el 

responsable final del compliment de les obligacions de 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, d’acord amb 

l’establert a l’article 4.4 de l’esmentada Llei. 

Segon.-  D’acord amb allò que preveu la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de 

prevenció dels incendis forestals, el Ple municipal de l’Ajuntament va aprovar definitivament 

en data 12 de novembre de 2015 el Plànol de Delimitació previst en l’article 2.1 de 

l’esmentada Llei, en el qual es determina quines són les urbanitzacions, edificacions i 

instal·lacions, situades en el terme municipal, que han de complir amb les obligacions 

imposades per la Llei 5/2003. 

Tercer.- Que el Consell Comarcal de la Selva, d’acord amb els articles 9.4 i 85 del Decret 

legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de 

règim local de Catalunya, i l’article 25.1.c) del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de 

novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, 

disposa, entre les seves competències, aquelles que li deleguin els municipis. 

Quart.- Que el Consell Comarcal de la Selva, en data de 20 de desembre de 2016 va 

aprovar l’establiment i el Reglament del servei comarcal de prevenció d’incendis 

forestals, segons la Llei 5/2003, Decret 123/2005, Llei 2/2014 i Llei 5/2017. Per la qual 
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cosa està en disposició d’acceptar la delegació de competències per part de 

l’Ajuntament per tal de donar compliment a les obligacions de la Llei 5/2003 de que n’és 

responsable directament i per vetllar pel compliment d’aquestes obligacions quan els 

subjectes obligats siguin propietaris particulars. 

Cinquè.- Que l’Ajuntament podrà exercir les competències que en relació als apartats 

anteriors li corresponguin mitjançant alguna de les formes de prestació que estableixi: 

directament o indirecta o també pot utilitzar les fórmules de cooperació entre 

administracions en el marc del que disposen els articles 143 i 144 de la Llei 40/2015, d’1 

d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 

En conseqüència, d’acord amb els antecedents exposats acorden formalitzar aquest 

conveni delegació de competències: 

PACTES 

Primer. Objecte del conveni i titularitat 

El present conveni de delegació de competències te per objecte regular l’exercici, per 

part del Consell Comarcal de la Selva, del compliment de les obligacions establertes a 

l’article 3.1, apartats a) i/o b) de la Llei 5/2003, per mitjà del Servei Comarcal de 

Prevenció d’Incendis Forestals en el municipi, les quals es troben definides en el Pla de 

gestió del servei que s’elabora i aprova anualment, i que es concreten en les següents 

accions: 

Per a l’apartat 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”: 

- Comunicació als propietaris afectats per la franja, de la servitud que s’estableix 

en els seus terrenys per al compliment de la Llei 5/2003. Informació del seu dret 

a percebre una indemnització. 

- Obtenció de l’autorització dels propietaris afectats per la franja, sempre com a 

primera opció per accedir als terrenys a realitzar els treballs.  

- Actuació via execució forçosa en cas de negativa dels afectats 

- Liquidació en el cas de que sol·licitin de la indemnització corresponent als 

propietaris afectats per la franja, per la ocupació dels terrenys i per la pèrdua de 

capitalització del vol de la massa forestal i del lucre cessant. 

- Execució dels treballs per a l’adoptar les obligacions establertes per Llei de 

mantenir el terreny lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida. 

Per a l’apartat 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”: 
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- Comunicació de les obligacions, en matèria de prevenció d’incendis, als titulars de 

parcel·les interiors no edificades dels nuclis de població i urbanitzacions definides 

al Pla de servei. 

- Inspecció del compliment de les obligacions en matèria de prevenció d’incendis en 

les parcel·les interiors, no edificades, descrites al Pla de servei. 

- Sol·licitud d’autorització per a l’execució subsidiària voluntària dels treballs de 

manteniment de la vegetació en les parcel·les interiors. 

- Recepció i comprovació de la documentació aportada pels subjectes obligats que 
vulguin executar els treballs forestals de prevenció d’incendis per sí mateixos. 

- Execució dels treballs forestals en cas que els subjectes obligats s’acollin al servei 
comarcal de prevenció d’incendis per a l’adoptar les obligacions establertes per Llei 
de mantenir el terreny lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida. Els 
propietaris de parcel·les contribuiran a les despeses que generi la prestació del 
servei mitjançant el pagament del preu públic corresponent que variarà en funció 
de la superfície de la parcel·la i l’estat en què es trobi la vegetació existent. Serà 
responsabilitat del servei comarcal l’obtenció dels permisos necessaris per dur a 
terme els treballs, així com la direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut 

- Recórrer a l’execució forçosa en els termes establerts per la normativa de regim 

jurídic de les administracions publiques i del procediment administratiu comú, 

sempre que sigui necessari.  

- Execució subsidiària forçosa dels treballs forestals en cas d’inacció dels subjectes 

obligats. 

 

Les condicions particulars amb què es prestarà el servei estan definides al Pla de gestió 

del servei anual. Aquestes podran ser ampliades a sol·licitud de l’ajuntament ja sigui de 

forma puntual per circumstàncies especials o bé per la inclusió indefinida de nous 

serveis no previstos inicialment. 

Així mateix, la delegació de les competències anteriors no inclou la potestat recaptatòria 

per al compliment de les obligacions dels apartats a, b i e de l’article 3.1 de la Llei /2003, 

de la taxa que es preveu en l’article 204 de la Llei 5/2017, de mesures fiscals, 

administratives, financeres i del sector públic. 

Segon. Compromisos de les parts 

D’acord amb el que disposa l’article 249.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 

qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i l’apartat 

a) de l’article 188.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 

d’obres, activitats i serveis dels ens locals, el Consell Comarcal de la Selva gestionarà 

el servei de forma directa mitjançant la seva pròpia organització. 

Per tal de finançar les competències delegades, l’Ajuntament farà una aportació 

econòmica variable, corresponent als serveis prestats per part del Consell Comarcal de 

la Selva en el marc de Pla de gestió del servei aprovat per a l’anualitat en curs i d’acord 

amb les taxes i els preus públics aprovats en les ordenances fiscals del Consell 
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Comarcal de la Selva, per a la prestació del Servei Comarcal de prevenció d’incendis 

forestals en compliment de les obligacions que es deriven de l’aplicació de la Llei 5/2003. 

En aquest sentit, el Consell Comarcal emetrà la factura anual pels serveis prestats. 

Així mateix, l’Ajuntament s’obliga a ingressar aquesta quantitat al Consell Comarcal de 

la Selva, en el termini màxim de trenta dies des de l’aprovació de la factura. 

L’actualització de les condicions de prestació del servei i l’aportació econòmica de 

l’Ajuntament, es revisaran anualment en funció de l’estudi de costos associats al Pla de 

gestió del servei i les ordenances fiscals aprovades Consell Comarcal. El Consell 

Comarcal comunicarà la revisió del següent exercici a l’Ajuntament el mes de setembre 

de l’any en curs, a fi que el consistori pugui preveure aquest concepte en els 

pressupostos municipals. Les noves condicions seran d’aplicació a partir del mes de 

gener. 

Tercer. Actuacions en cas d’incompliment 

Segons l’article 51. c) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de règim jurídic del Sector Públic 

(LRJSP), en cas d’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per part 

d’algun dels signants qualsevol de les parts podrà notificar a la part incomplidora un 

requeriment perquè compleixi en un determinat termini amb les obligacions i 

compromisos que es consideren incomplerts. Aquest requeriment serà comunicat al 

responsable del mecanisme de seguiment, vigilànc ia i control de l’execució del conveni 

i a les altres parts signants. Si transcorregut el termini indicat el en requeriment persistís 

l’incompliment, la part que el va dirigir notificarà a les parts signants la concurrència de 

la causa de resolució i s’entendrà resolt el conveni. La resolució del conveni per aquesta 

causa podrà comportar la indemnització dels perjudicis causats si així s’haguessin 

previst. 

Quart. Seguiment del conveni 

Per poder dur a terme el seguiment del conveni es constituirà/n l’òrgan/s  corresponents 

per tal de poder fer el seguiment i control de l’execució del conveni. 

Podran assistir a les reunions de seguiment, amb veu però sense vot, els tècnics del 

Consell Comarcal de la Selva i de l’Ajuntament convocats expressament pels presidents  

respectius. 

Aquest/s òrgan/s  es reunirà/n a petició de qualsevol de les parts i serà l’encarregat de 

vigilar i controlar l’execució dels compromisos adquirits en signar el conveni, i establirà 

les fórmules concretes de coordinació entre ambdues institucions amb la finalitat de 

evitar duplicitats i assegurar la qualitat de la prestació dels serveis.  
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Aquest òrgan/s és/són el/s competent/s per resoldre els problemes d’interpretació i 

compliment que es puguin plantejar durant la vigència del conveni.   

Cinquè. Modificació del conveni 

Les possibles modificacions del conveni requeriran l'acord unànime de les parts que es 

formalitzarà mitjançant la signatura de l'acord de modificació. 

Sisè. Vigència del conveni 

El conveni tindrà una durada de quatre anys. 

Si escau, en qualsevol moment abans de la finalització del termini previst, els signants 

del conveni podran acordar unànimement la seva pròrroga per un període de fins quatre 

anys addicionals o la seva extinció ja sigui pel mutu dissens o per denúncia de qualsevol 

de les dues parts, basada en l’incompliment de qualsevol de les seves clàusules . Tant 

si és per motiu de pròrroga com d’extinció, s’haurà de comunicar per escrit de manera 

anticipada a la data que es vulgui donar per finalitzat. 

Setè. Extinció del conveni 
 

Al marge dels supòsits previstos en els pactes anteriors, hi seran d’aplicació els motius 

que, quant a extinció i efectes de resolució dels convenis, es regulen en els articles 51 i 

52 de la Llei 40/2015, de 2 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 

El present conveni té naturalesa administrativa. Les discrepàncies que puguin sorgir de 

la seva aplicació seran resoltes de mutu acord entre les parts. Els conflictes derivats de 

l’aplicació d’aquest conveni són competència dels òrgans de l’ordre jurisdiccional 

contenciós administratiu de la ciutat de Girona. 

Vuitè. Règim jurídic 

Són aplicables a aquest conveni els següents articles:  

- L’article48 i següents, relatius als convenis i l’article 141 de la llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de règim jurídic del Sector Públic (LRJSP),  relatiu al deure de 
col·laboració entre les Administracions Públiques. 
 

- Els articles 108 a 112 de la llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment 
de les administracions públiques de Catalunya, relatius a les característiques dels 
convenis de col·laboració. 
 

- L’article 14 de la llei 19/2014, del 29 de desembre, de Transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, relatiu a la transparència en els convenis de 
col·laboració. 
 

- 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 edificacions i les instal·lacions situats en 

terrenys forestals. 

 

- Decret 123, de 14 de juny de mesures de prevenció d’incendis en urbanitzacions 

sense continuïtat a la trama urbana. 

Novè. Règim de publicitat i transparència 

Aquest conveni per tal que sigui eficaç es publicarà a l’e-TAULER del Consell Comarcal 

de la Selva, al Butlletí Oficial de la Província de Girona (BOP), de conformitat amb el 

que preveu l’article 112.2 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de Règim jurídic i de 

Procediment de les Administracions Públiques de Catalunya, de manera trimestral, una 

relació dels convenis aprovats al llarg d’aquest període, al Diari Oficial de la Generalitat 

de Catalunya (DOGC) i al Registre de Convenis de Col·laboració i Cooperació de la 

Generalitat de Catalunya, i per tant, al Portal de Transparència del Consell Comarcal de 

la Selva, d’acord amb  l’article 14 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 

transparència, accés a la informació pública i bon govern.  

Així ho acorden els compareixents en representació de les respectives institucions, en 

prova de conformitat, signem digitalment el present document en el lloc que figura a la 

signatura. 

 

Pel Consell Comarcal de la Selva Per l’Ajuntament d’Anglès 

 

Sr. Salvador Balliu i Torroella Sr. Jordi Pibernat Casas 

President Alcalde  

 

 

 

 

 

 

Núria Moral Ferres Sandra Pinos Martínez 

Secretària Secretària 
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