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CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA EN EL PROCEDIMENT D’APROVACIÓ DE 
L’ORDENANÇA REGULADORA DEL SERVEI MUNICIPAL DE MANTENIMENT DE 
LA FRANJA EXTERIOR AL VOLTANT DE LES URBANITZACIONS  I NUCLIS DE 
POBLACIÓ I MANTENIMENT DE LES PARCEL.LES I ZONES VERDES DEL 
MUNICIPI DE MARGANELL 

 
 
L’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques, estableix que amb caràcter previ a l’elaboració del 
projecte o avant projecte de llei o reglament , s’ha de substanciar una consulta publica, 
a través del portar web de l’Administració competent en la qual s’ha de demanar 
l’opinió dels subjectes  i de les organitzacions més representatives potencialment 
afectats per la futura norma sobre: 
 
a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa  
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació  
c) Els objectius de la norma  
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores 
 
Amb aquesta finalitat es formula la present memòria informant sobre els següents 
aspectes:  
 
a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa 
 
L’Ajuntament de Marganell ha executat els treballs de primera intervenció o obertura 
de la franja perimetral previstos en el Projecte sobre reducció d’arbrat  i estassada del 
sotabosc en la franja perimetral de baixa combustibilitat del nucli del Casot, del terme 
municipal de Marganell. L’esmentat projecte contempla també els treballs de 
manteniment els quals s’han d’executar amb caràcter biennal. 

Pel que fa al manteniment de la franja, la normativa vigent disposa que el subjecte 
obligat a la implementació de la mesura és en primer terme la comunitat de propietaris 
de la urbanització o nucli de població, o l’entitat urbanística col·laboradora existent, 
però en darrer terme és l’ajuntament qui ha d’efectuar els treballs corresponents si els 
subjectes obligats no ho han fet abans. Atès que es especialment difícil pels 
particulars, tot i que estiguin organitzats, el manteniment de la franja perimetral,  els 
ajuntaments es veuen obligats a assumir la responsabilitat de la seva execució , sens 
perjudici de repercutir el seu cost sobre els propietaris. Davant d’aquesta situació, 
l’ajuntament de Marganell ha trobat oportú l’establiment d’aquest servei i la seva 
regulació amb l’ordenança que es vol aprovar.  

 

b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació  
 
Aquest any finalitzaran els treballs d’obertura de la franja perimetral al nucli de Casot, 
del terme municipal de Marganell. Tenint en compte que el manteniment s’ha de fer 
amb caràcter biennal, cal regular mitjançant ordenança municipal com prestarà aquest 
servei  l’Ajuntament, així com també, si escau, el servei de manteniment de les 
parcel·les i zones verdes. 
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c) Objectius de la norma 
 
La norma te com a objectius regular els següents aspectes: 
 

1. El règim jurídic del servei 
2. Les condicions d’accés dels usuaris al servei,  
3. La manera d’acreditar el compliment de les obligacions imposades per la Llei 

5/2003 que tindran els obligats a l’efecte d’excloure l’ús del servei. 
4. El període de prestació del servei 
5. Les relacions amb la propietat del sòl on calgui intervenir per al manteniment 

de la franja de protecció. 
6. Les condicions de la prestació material del servei 
7. Els drets i les obligacions dels usuaris 
8. Les potestats de l’Ajuntament en relació a la prestació del servei 
9. Infraccions i sancions 

 
d)Possibles solucions alternatives regulatòries i no regulatòries 
 
L’Oficina Tècnica de prevenció Municipal d’Incendis Forestals de Diputació de 
Barcelona va publicar en el Butlletí Oficial de la Província de data 27 de desembre de 
2016, un model d’ordenança tipus, i es aquest el model que es vol aprovar. 

 
 
Forma de participació 
 
Totes les persones i les organitzacions que es considerin afectades per aquesta 
norma, poden remetre les seves opinions a l’Ajuntament de Marganell en el termini de 
QUINZE DIES, des de la data de publicació d’aquest anunci a l’e-tauler, a través de les 
següents VIES DE PARTICIPACIÓ: 
 
1. Mitjançant instancia per queixes i suggeriments de la seu electrònica de la web 
municipal. 
2. Mitjançant el correu electrònic: marganell@diba.cat, indicant a l’assumpte  “Consulta 
prèvia ordenança servei manteniment franja”. 
3. Escrit dirigit Registre General de l'Ajuntament de Marganell. 

 Marganell, a data de la signatura electrònica 
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Alcaldessa 
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