AJUNTAMENT DE MAÇANET DE CABRENYS
Carrer Paret Nova 14
17720 Maçanet de Cabrenys
Correu-e: ajuntament@massanet.org
T: 972544005

SERVEI D’OBERTURA DE FRANGES DE PROTECCIÓ
D’INCENDIS I DE MANTENIMENT DE PARCEL·LES I ZONES
VERDES INTERIORS
Què fem?
L’Ajuntament s’ofereix a fer-se càrrec del servei d’obertura i neteja inicial d’una
franja de protecció contra incendis al voltant d’urbanitzacions, nuclis aïllats,
parcel·les i zones verdes interiors, en compliment del que preveuen l’article 3.1 a/
i b/ de la Llei 5/2003 de 22 d'abril (Llei 5/2003), i els articles 6 i 7 del Decret
123/2005, de 14 de juny (Decret 123/05).
Un cop oberta la franja, l’Ajuntament es fa càrrec també del seu manteniment
periòdic.
Aquest servei s’ofereix com a contraprestació al pagament de la taxa que estableix
l’Ordenança Fiscal número 18, que podeu consultar aquí.

A qui ens adrecem?
Seran usuaris del servei tots els propietaris de parcel·les, edificacions o
instal·lacions i zones verdes incloses dins del polígon obligat definit en el plànol de
delimitació o bé en el projecte executiu, que no acreditin que han fet la feina pel
seu compte.

Dades de contacte
Carrer Paret Nova, 14
Dilluns, dimecres i divendres: de 10h a 14h
Dimarts: atenció telefònica de 10h a 14h
Dijous: de 15h a 19h
Telèfon: 972544005
Correu electrònic: ajuntament@massanet.org

AJUNTAMENT DE MAÇANET DE CABRENYS
Carrer Paret Nova 14
17720 Maçanet de Cabrenys
Correu-e: ajuntament@massanet.org
T: 972544005

Com accedir al servei?
Els propietaris de les parcel·les obligades a l’obertura i manteniment de franges
de protecció, així com de zones verdes interiors, estan relacionats al plànol de
delimitació o bé en el projecte executiu.
L’Ajuntament crearà un padró d’usuaris d’aquest servei.
Els propietaris de parcel·les afectades per aquestes obligacions legals que facin
l’obertura i la neteja pel seu compte hauran d’acreditar el compliment de les
obligacions imposades per la Llei 5/2003.

Drets dels usuaris
De forma general, s’entendrà com a drets dels usuaris, tots aquells que provinguin
de qualsevol disposició jurídica que els sigui d’aplicació.

Deures dels usuaris
1. Suportar el cost econòmic del servei en la forma prevista per l’ordenança fiscal
reguladora de la taxa.
2. Facilitar a l'Ajuntament l’execució de les tasques que són el seu objecte aportant
la informació que resulti oportuna i en el seu cas la disponibilitat material dels
terrenys que sigui necessari ocupar.
3. Abstenir-se de qualsevol conducta que pugui fer més gravosa o menys efectiva
la prestació del servei.

Obligacions de l’Ajuntament
1. Atendre les peticions d’exclusió del servei.
2. Prestar el servei de conformitat amb les previsions tècniques de la L05/2003 i
D123/2005 i els seus annexos.
3. Mantenir informats els usuaris de les dates d’execució dels treballs, per mitjans
de difusió pública.
4. Vetllar perquè els treballs de manteniment es facin amb la periodicitat
adequada.
5. Tractar els residus generats durant l’execució dels treballs segons el que preveu
l’article 10 del D123/2005.
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6. Designar facultatiu competent per la direcció dels treballs.
7. Aprovar els pressupostos o projectes de manteniment.
8. Indemnitzar els perjudicis que ocasioni la prestació del servei als titulars del sòl
afectat en els termes de l’article 10 de la present ordenança i en general als
tercers d’acord amb el que estableix el dret regulador de la responsabilitat
patrimonial administrativa.
9. Vetllar per tal que l'execució dels treballs ocasioni els mínims perjudicis a tercers.
10. Executar les prestacions materials dels servei amb recursos propis mitjançant
altra
11. administració o mitjançant contractista.
12. Sol·licitar, quan sigui preceptiva, l'autorització judicial per l'entrada en domicili si
la prestació exigeix accedir a immobles emparats per aquesta garantia i no s'ha
obtingut l'autorització de l'interessat.

Normativa relacionada
Podeu consultar aquí el Reglament que regula la prestació d’aquest servei.

Queixes i suggeriments
Podeu fer arribar qualsevol queixa o suggeriment mitjançant els canals que teniu
a la vostra disposició per contactar amb l’Ajuntament (telèfon o bé correu
electrònic a dalt indicats).
També podeu fer ús d’aquest formulari electrònic.
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