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RESUM DE LA REUNIÓ D’INFORMACIÓ PER ALS VEÏNS DELS REFUGIS 

DE LES GAVARRES SOBRE LA OBLIGACIÓ DE TENIR FRANGES DE 50 

METRES AMB BAIXA CÀRREGA DE FOC 

 

 

Data: 7 d’abril de 2016 

 

Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament de Cassà 

 

Ponents:   

 

Sr. Martí Vallès Alcalde 

Sr. Joan Cañigueral Regidor de Medi Ambient i Via Pública 

Sr. Albert Ballesta Director del Dept. d’interior 

 Sr. Enric Cano Cap de la Regió d’Emergències de Girona 

Sra. Maria Pipió Responsable del Pla de Serveis de franges de protecció 

contra incendis de la Diputació de Girona 

 Sr. Josep Gil  Cap del Parc de Bombers de Cassà de la Selva 

Sr. Jordi Recasens Agent Major d’incendis del cos d’Agents Rurals del 

Gironès 

Sr. Joan Mora  Cap de la Policia Local 

 

 

En primer lloc pren la paraula el Sr. Vallès, indicant la importància de donar atenció als 

temes de prevenció d’incendis i presentant la reunió. 

 

En segon lloc pren la paraula el Sr. Ballesta, introduint la obligació legal de fer franges 

de prevenció d’incendis. S’explica el cas de les propietats que tenen edificacions 

properes a propietats forestals d’un altre veí. S’aclareix que en aquest cas és el 

propietari de la edificació el que s’ha de fer càrrec de la neteja de tota la franja, 

d’acord amb el veí propietari del terreny forestal veí a netejar. 

 

En tercer lloc el Sr. Cano informa de com actuen els cossos d’emergències, com fan 

front a episodis d’incendis i la importància que té fer franges de protecció, tant a nivell 

particular, per protegir els bens, com a nivell dels efectius que treballen en l’extinció 

dels incendis. No es pot garantir la seguretat de les cases amb un entorn brut de 

vegetació. 

 

Tot i que per les edificacions en sòl rústic, en general es demana una franja de 25 

metres, es fa incís en que la franja adient per al cas dels Refugis de les Gavarres és 

de 50 metres de franja de protecció, i se n’expliquen els motius.  

 

Atès que la zona dels Refugis de les Gavarres no és una urbanització sinó que 

urbanísticament són finques rústiques, no es pot obligar a mantenir l’interior de les 

parcel·les no edificades.   
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Es parla de la perillositat que comporten les tanques de xiprer (Leylandii), per ser molt 

inflamables i propoagadores de foc.  

 

Que durant el període de 15 de març a 15 d’octubre està prohibit fer foc, però que si 

algú té una barbacoa amb mataguspires la pot fer servir.  

 

El sr. Recasens comenta que, quan es faci l’obra s’ha de fer arribar al dept. de Medi 

Natural un imprès de “comunicació per obra ja autoritzada”. 

 

A partir del dia 15 de juny s’haurà de demanar una autorització per treballs en època 

d’alt risc. Aquests tràmits els fa l’empresa forestal contractada. Comenta que si s’ha de 

fer tala d’arbres, caldrà prioritzar la tala de les espècies més inflamables, però que una 

franja no és una tala arreu sinó un aclariment de la massa vegetal. El cos d’agents rurals 

pot visitar les finques que tinguin dubtes en com fer una franja efectiva per donar 

assessorament. 

 

La franja s’ha de tenir feta en el termini establert, s’adverteix que qui no la faci es 

trobarà que se li aplicarà una multa i l’ajuntament es farà càrrec de fer-la, també a càrrec 

del propietari. Les multes coercitives s’estalbeixen a la mateixa llei 5/2003 i són de 

2000 euros, i se’n poden posar fins a tres. Pel que fa a les sancions, el fet de no tenir una 

franja suficient es considera infracció greu i és sancionable amb una quantia entre 601 i 

10.000 euros.  

 

La franja s’ha de realitzar en un màxim de 6 mesos des de l’aprovació definitiva pel Ple 

del Plànol de delimitació segons el que s’estableix la llei 5/2003, de mesures de 

prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les 

edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals. Aquesta aprovació es va fer 

el dia 31 de març de 2016. S’informa que es procedirà a fer la notificació a tots els 

objectes obligats i que es farà una nova reunió.  

 

Posteriorment s’ha concretat que aquesta nova reunió tindrà lloc el proper dia 5 de 

maig, a les 19.30h, a can Trinxeria.  

 

Per altra banda, s’habilitarà un apartat a la pàgina web municipal on es penjaran les 

ponències i tot tipus d’informació útil per a les persones obligades a fer les franges, hi 

podeu accedir a través d’aquest enllaç: 

http://www.cassa.cat/incendis 

 

Les franges les poden fer els mateixos particulars, amb l’assessorament dels agents 

rurals o bé es poden fer a través d’una empresa de serveis forestals. El contacte amb els 

Agents Rurals del Gironès és el 972405340. 

 

Durant la reunió es fa arribar a tots els assistents un llistat amb el contacte amb les 

empreses del municipi que es dediquen a fer feines forestals, que són les següents:  

  

ALAMEDA-TORRENT, SL 

Francesc Alameda 

http://www.cassa.cat/incendis
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972461824 / 647709384 

info@alamedatorrent.com 

 

AGRIFORESTAL LLOVERAS, SL 

Josep Lloveras 

972460923 / 606807815 

agriforestal_lloveras@hotmail.com 

 

BOSQUEROLS, SCCL 

Quim Gubau Torrent 

647418705 

info@bosquerols.cat 

 

TREBALLS AGRÍCOLES VIÑOLAS 

Eduard Viñolas 

972461738 / 639382268 

eduard@tavi.cat 
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