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Sol·licitud
Pla de Serveis d’Assistència en Matèria de Gestió Forestal

i Prevenció d’Incendis del Servei de Medi Ambient de la
 Diputació de Girona

Ajuntament de/d’

Nom de l’alcalde/essa

Comarca

Adreça electrònica

Nombre d’habitants del municipi 

Dades de contacte:

1. Dades d’identificació de l’ens sol·licitant

2. Servei per al qual se sol·licita l’assistència tècnica

Línia 1 .  Redacció o actualització de plànols de delimitació, segons el que preveu estableix 5/2003, de 22 d’abril, 
de mesures de prevenció dels incendis forestals, i les seves modificacions.

Línia   2.  Obtenció de les dades cadastrals de les finques afectades i dels polígons obligats identificats en el plànol 
de delimitació.

Línia   3.  Redacció del projecte executiu per a l’obertura i/o el manteniment de les franges perimetrals de protecció 
per prevenir incendis en nuclis urbans i urbanitzacions segons el que s’estableix en la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de 
mesures de prevenció dels incendis forestals i les seves modificacions.

Línia   4.  Coordinació de la sessió informativa amb els veïns afectats per les obligacions de la Llei 5/2003, de 22 
d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals, i de les seves modificacions.

Línia  5.  Direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut durant l’execució de les tasques per complir les 
obligacions derivades  de  la  Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de  prevenció dels incendis forestals, i de les 
seves modificacions.

Línia 6. Seguiment tècnic dels treballs d’obertura quan no es considerin obra per al compliment de les obligacions 
derivades de la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals, i les seves modificacions.

Línia  7. Assistència tècnica per a la redacció i l’execució de plans estratègics per dinamitzar la gestió forestal i la 
producció i el consum de biomassa forestal en l’àmbit local. 

Línia  8. Assistència tècnica en la redacció i l’execució d’instruments d’ordenació forestal d’àmbit municipal o 
supramunicipal,  que incorporin l’aprofitament de biomassa forestal, l’adaptació al canvi climàtic i la prevenció 
d’incendis.

Línia 9. Redacció o actualització del Pla de Prevenció d’incendis forestals d’àmbit municipal, segons el que estableix 
la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya.

Pressupost d’execució material (PEM) del projecte d’obertura de les franges perimetrals de protecció per prevenir 
els incendis forestals en nuclis i urbanitzacions, o, en el cas que només s’executi una part del projecte, PEM de la 
part del projecte que s’ha adjudicat :



Signatura de la persona sol·licitant

Decret

Junta de Govern

Ple

Altres (detalleu-ho)
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3. Declaració

La persona sotasignanada DECLARA i ACCEPTA:  

Referència de l’acord o la resolució sobre la base del qual / de la qual se sol·licita l’assistència Data

Que la prestació del servei està subjecta a la capacitat tècnica i econòmica de la Diputació de Girona.

Que l a Diputació de Girona es reserva la possibilitat d’encarregar la realització del servei a una empresa, un 
treballador autònom o ens supramunicipal.  En aquest cas, es facilitarà a l’ajuntament mitjançant correu electrònic el 
nom de l’entitat  que durà a terme el servei en nom de la Diputació de Girona.

Que,  en el cas de sol·licitar la línia 2, l’Ajuntament es compromet a cedir a la Diputació de Girona les dades cada 
strals necessàries per dur a terme el servei sol·licitat.  Tanmateix, qui resulti adjudicatari del servei en nom de la 
Diputació haurà d’utilitzar les dades que li subministrin amb absoluta confidencialitat, reserva i secret professional 
estricte,  de conformitat amb les prescripcions de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 
personals i garantia dels drets digitals.

Que  es compromet a complir amb els condicionants que s’especifiquen per a cada línia en la fitxa corresponent. 

Que s ’adjunta la documentació necessària per acreditar que es compleixen els requisits que es demanen per ser 
beneficiari  del servei de les línies que se sol·liciten.

Que  es farà constar expressament el suport tècnic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió 
dels  programes, activitats, inversions o actuacions que siguin objecte de subvenció, així com en els cartells que es 
puguin  editar amb motiu de les actuacions.

·
·

·

·
·

·

Informació bàsica de protecció de dades

Responsable del tractament: Diputació de Girona.
Finalitat: Registrar els usuaris dels serveis de la Diputació de Girona en matèria de gestió forestal i protecció 
d'incendis. 
Legitimació: Compliment d’una obligació legal (art. 6.1.c RGPD) i de missió d’interès públic (art. 6.1.e del RGPD). 
Destinataris: Les dades es comunicaran a altres administracions públiques quan sigui necessari als efectes del 
procediment administratiu.
Drets de les persones interessades: Es poden exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament 
i sol·licitud de la limitació del tractament, per la qual cosa cal adreçar-se a la Diputació de Girona.

> Cliqueu aquí per consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades.

https://seu.ddgi.cat/web/nivell/665/s-/proteccio-de-dades-de-caracter-personal-lopd
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