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Núm. 7255
AJUntAmEnt dE sAnt FELiU dE GUÍXOLs 

Edicte referent a l’aprovació del plànol de delimitació de les franges de pre-
venció d’incendis

El Ple municipal en data 30 de juny de 2016 ha acordat:

1.  Aprovar inicialment el plànol de delimitació, segons el que esta-
bleix la llei 5/2003.

2.  Establir que els propietaris de parcel·les urbanes i d’edificacions 
i instal·lacions aïllades determinades al plànol de delimitació són 
els subjectes obligats per la Llei 5/2003 a complir les determina-
cions d’aquesta respecte la prevenció d’incendis.

3.  Establir que les parcel·les urbanes, edificacions i instal·lacions aï-
llades beneficiades per les franges de protecció són les que figu-
ren dins dels sectors grafiats com a polígons obligats a protegir al 
plànol de delimitació i què llurs propietaris han de fer-se càrrec 
de les despeses derivades de l’obertura i manteniment de les fran-
ges de protecció de que es beneficien.

4.  Determinar que els subjectes obligats al compliment de les dis-
posicions de la Llei 5/2003 disposen d’un termini de sis mesos a 
comptar de l’aprovació definitiva del plànol de delimitació per a 
portar a terme les obligacions que s’hi regulen.

5.  Determinar que la servitud forçosa prevista per la Llei 5/2003 
s’estableix sobre les terrenys forestals al plànol de delimitació en 
què s’han de fer les franges de protecció.

6.  Acordar que el contingut del plànol de delimitació s’ha de tenir 
en compte en l’elaboració dels instruments de planificació urba-
nística municipal i que les noves urbanitzacions que prevegin els 
plans d’ordenació urbanística municipal han d’incloure dintre del 
seu àmbit les franges de protecció contra incendis regulades a la 
llei 5/2003.

7.  Determinar que el traçat dels polígons obligats així com el traçat 
de la franja exterior de protecció poden estar subjectes a revisió i 
modificació mitjançant projectes executius o qualsevol altre tipus 
de document aprovat per l’ajuntament.

L’acord d’aprovació inicial i l’expedient administratiu correspo-
nent restarà exposat al públic durant el termini de 30 dies al tauler 
d’anuncis de l’ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, període du-
rant el qual qualsevol persona podrà inspeccionar-lo i efectuar-hi 
les al·legacions que consideri oportunes; la qual cosa es fa pública 
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mitjançant edicte al butlletí oficial de la província de Girona en el 
tauler d’anuncis de l’ajuntament de Sant Feliu de Guíxols.

Sant Feliu de Guíxols, 11 d´agost de 2016 

Carles Motas Lopez 
Alcalde 


