
 
 
 

APORTACIONS DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES (ACM) A LA 

CONSULTA PÚBLICA PRÈVIA A L’ELABORACIÓ D’UN PROJECTE DE DECRET DE MESURES 

DE PREVENCIÓ D’INCENDIS DE VEGETACIÓ AGRÍCOLA I FORESTAL 

 

Des de l’ACM valorem positivament la voluntat de modificar una normativa que 

actualment és molt dispersa, amb criteris de simplificació administrativa i formulem les 

següents aportacions en el present tràmit normatiu.  

 

Respecte a l’autonomia local 

La necessària seguretat jurídica que tota norma comporta i atesa la possibilitat que 

incideixi en el món local, fa necessari que amb caràcter previ s’hagi de valorar de quina 

manera afecta cadascuna de las solucions normatives proposades a l’àmbit 

competencial del món local, a l’autonomia local “stricto sensu”, emparada en els articles 

2,3 i 86,3 de l’EAC. En aquest sentit s’haurà d’analitzar qualsevol precepte normatiu que 

comporti la prestació de nous serveis o imposi noves obligacions als ens locals de 

Catalunya.   

El Projecte de decret que sorgeixi de la consulta pública prèvia haurà de tenir en compte 

les competències actualment atribuïdes als ens locals en virtut de l’EAC i per la resta de 

normativa vigent, evitant ingerències en les competències actuals, ponderant la 

necessitat d’atribuir-los noves competències o obligacions i valorant la capacitat dels 

ens locals per assumir dites noves competències o obligacions.  

 

Suficiència Financera  

En línia amb les consideracions anteriors, s’haurà de garantir el compliment del principi 

de suficiència financera, d’acord amb el qual les entitats locals hauran de disposar de 

recursos suficients per a l’exercici de les seves competències. 

 

Informe d’afectació al món rural 

En compliment de la recent aprovada Agenda Rural de Catalunya caldrà incorporar a la 

tramitació d’aquesta norma una avaluació de l’impacte en el món rural de les seves 

disposicions, en consonància amb el concepte de Rural Proofing, per assegurar que les 

polítiques impulsades s’ajusten a les necessitats i realitats rurals, i garanteixen l’equilibri 

territorial.  

 

 



 
 
 

Opcions normatives 

L’opció per la que opta el text publicat,  fer un text refós de la normativa reglamentària 

vigent, ni que sigui de forma parcial, creiem que és encertada tenint sempre present que 

ens movem en un àmbit reglamentari. Si en el decurs de la tramitació es veiés necessari 

i oportú modificar les lleis afectades caldria canviar el plantejament. Igualment, creiem 

que es fa necessari incorporar criteris de flexibilitat a la normativa reglamentària que es 

proposa aprovar. 

 

Àmbit d’aplicació de la norma 

Creiem que caldrà valorar de forma objectiva i flexible els criteris de modificació de la 

llista de municipis afectats en el decret de 1995 especialment en la seva relació amb 

l’evolució del canvi climàtic sobre determinats territoris, perquè com bé s’expressa en 

el preàmbul cal contemplar la situació i règim dels municipis de muntanya.  

Altrament, cal documentar i objectivar també  quines noves activitats presents en el 

territori es volen incorporar a la nova reglamentació i quines activitats es volen 

excepcionar o desregular. 

 

Normativa afectada 

Finalment, i per criteris de seguretat jurídica, caldria concretar d’una manera clara quina 

és la normativa jurídica dispersa que es vol modificar, quina es vol mantenir vigent i 

quina concreta normativa es vol derogar. 

 

 

 

 


