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CRISTINA ALTÉS JUÁREZ, secretària accidental de l’Ajuntament de Roda de Berà,
CERTIFICO: Que el Ple d’aquesta Corporació local, en sessió ordinària de data 28 de març
de 2019, va adoptar per unanimitat dels membres assistents, la següent proposta d’acord:
APROVACIÓ INICIAL DEL PLÀNOL DE DELIMITACIÓ DE LES MESURES DE
PREVENCIÓ DELS INCENDIS FORESTALS AL MUNICIPI DE RODA DE BERÀ.
ANTECEDENTS

2. Vist que ja es disposa el “Plànol de delimitació de les mesures de prevenció per incendis
forestals al municipi de Roda de Berà” realitzat per la Unitat de Medi Ambient, Salut
Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM de la Diputació de Tarragona.
3. Consta a l’expedient, informe en data 20 de març de 2019, de l’Enginyer municipal,
donant conformitat al “Plànol de delimitació de les mesures de prevenció per incendis
forestals al municipi de Roda de Berà” redactat per la Diputació de Tarragona.
4. Vist l’informe de la Tècnica d’Urbanisme en data 21 de març de 2019 en relació amb el
procediment i la legislació aplicable per a procedir a l’aprovació inicial del Plànol de
delimitació de les mesures de prevenció dels incendis forestals al municipi de Roda de
Berà.
FONAMENTS JURÍDICS.
La legislació aplicable ve establerta per:
1. Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, on es determina que les entitats locals situades en zones d’alt risc han de disposar d’un pla de prevenció.
2. Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre,
de Montes.
3. Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures per a la prevenció d’incendis.
4. Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció d’incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals, modificada per la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals administratives,
financeres i del sector públic.
5. Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals a les
urbanitzacions, el qual desplega aquesta Llei. Amb aquesta normativa es defineixen les
zones on s’ha d’aplicar la normativa i les mesures de prevenció que s’han d’adoptar.
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1. L’any 2017, l’Ajuntament de Roda de Berà es va adherir a la convocatòria d’assistència
tècnica, promoguda per la Diputació de Tarragona, per a la realització del plànol de
delimitació de la franja de protecció per risc d’incendi forestal. L'objecte d'aquest
document és l'elaboració del plànol de delimitació que ha de identificar i determinar,
entre d’altres, els subjectes obligats a la realització de la franja de protecció dins el
terme municipal i definir les seves característiques.

Per tot això, previ dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme , proposo al Ple de la
Corporació
PRIMER. Aprovar inicialment el Plànol de delimitació de les mesures de Prevenció dels
incendis Forestals al municipi de Roda de Berà, d’acord amb la documentació que
s’incorpora a l’expedient i referida a:
-Document d’acompanyament al Plànol de delimitació de les mesures de prevenció per
incendis forestals al municipi de Roda de Berà, redactat per DV SERVEIS TÈCNICS S.L
sota direcció de la Unitat de Medi ambient, Salut Pública i Enginyeria Municipal i Territori del
SAM.
-Documentació gràfica, constituïda per 8 plànols: plànol de delimitació i plànols de detalls.
SEGON. Sotmetre l’expedient al tràmit d’informació pública pel termini d’1 mes a comptar
des de la publicació del darrer anunci i mitjançant la seva inserció al Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona, al Diari Oficial de la Generalitat, al Tauler d’anuncis de l’Ajuntament i
a la pàgina web institucional, per tal que els interessats puguin formular les consideracions
que estimin oportunes.
TERCER. De forma simultània al tràmit d’informació pública, formalitzar la petició d’informe a
la Direcció General de Forest del DARP.

I perquè consti, als efectes oportuns, i a reserva dels termes que resultin de l’aprovació de
l’acta, segons preveu l’article 206 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, expedeixo el
present certificat amb el vistiplau del Sr. Alcalde, a Roda de Berà document signat
electrònicament al marge.
Ho certifica la secretària accidental amb el vist i plau de l’alcaldia.
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QUART. A resultes del tràmit de la Informació Pública i de l’Informe emès, s’haurà de
sotmetre la documentació a aprovació definitiva per part del Ple de la Corporació. El
document final així com l’acord d’aprovació definitiva es trametrà a informe a la Direcció
General de Forest del DARP.

