ACTUACIONS BÀSIQUES DEL SERVEI











Planificació de les actuacions en funció de les prioritats en quant al risc d’incendi
forestal
Redacció de projectes executius i/o memòries valorades de les accions planificades
que poden consistir bàsicament en:
o Obertura i manteniment de les franges exteriors de protecció d’incendis.
o Manteniment de terrenys i parcel·les interiors no edificades lliures de
vegetació seca i amb massa arbòria aclarida.
o Manteniment de franja de seguretat mínima als vials de competència
municipal, tant interns com d’accés, nets de vegetació seca i restes vegetals
morts.
Redacció de plecs de condicions per l’execució de les actuacions.
Tramitació d’expedients de contractació d’empreses per l’execució dels treballs
forestals o de manteniment.
Direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut a l’obra.
Tramitació i obtenció dels permisos necessaris per la tallada d’arbres i d’activitats
amb risc d’incendi amb la Generalitat de Catalunya.
Notificació i obtenció de les autoritzacions dels propietaris afectats
Pla de manteniment de les zones executades.
Pla d’inspecció per garantir el compliment de la llei 5/2003 en les urbanitzacions,
edificacions aïllades i instal·lacions situades en terrenys forestals.

ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES DEL SERVEI







Actualització i modificació dels plànols de delimitació de les franges de prevenció
d’incendis municipals.
Obtenció de les dades dels propietaris obligats en base a les referències cadastrals
dels projectes bé mitjançant el creuament dels polígons obligats identificats en el
plànol de delimitació de cada municipi.
Preparació de les cartes informatives als veïns del municipi.
Preparació de les notificacions individualitzades als propietaris obligats i assistència
als municipis en la preparació dels decrets d’alcaldia per a les ordres d’execució als
obligats.
Preparació dels edictes per la publicació dels propietaris els quals ha estat
impossible de notificar.
Audiències públiques d’informació i assessorament als propietaris que es concreta
en l’atenció al públic del servei de cadastre del Consell Comarcal del Baix Empordà,
i amb xerrades informatives, o reunions amb veïns afectats.

