BAN D’ALCALDIA 4/2022

Aquest ban regula un seguit de mesures d’emergència adreçades a pal·liar els efectes
que l’incendi forestal iniciat el dia 17.7.2022 ha tingut sobre els veïns del municipi, i actua
la competència atribuïda a l’alcaldessa per l’art. 21.1.m de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local.
RESOLC
1.- Àmbit d’aplicació.

A.- Comprèn obres adreçades a revertir els efectes negatius sobre els habitatges i altres
edificacions (incloent els espais no edificats i les tanques perimetrals) causats per
l’incendi forestal iniciat el dia 17.7.2022.
B.- L’àmbit territorial d’eficàcia serà el de les edificis i finques afectats per l’incendi.
C.- L’eficàcia temporal serà fins el 31.12.2022.

Les obres subjectes a comunicació urbanística podran iniciar-se immediatament,
segons el seu règim legal ordinari.
L’eficàcia es produirà amb la sola presentació del model oficial de comunicació. La
presentació d’altres documents podrà fer-se posteriorment a l’inici de les obres.
3.- Obres subjectes a llicència urbanística.
Les obres subjectes a llicència urbanística que suposin restauració o reposició
d’elements preexistents malmesos pel foc podran iniciar-se immediatament, encara que
no se’ls hagi atorgat la llicència, sempre que abans de l’inici:
A.- Es presenti el model oficial de sol·licitud de llicència. La presentació d’altres
documents podrà fer-se posteriorment a l’inici de l’actuació.
B.- S’hagi practicat una visita d’inspecció pels serveis tècnics municipals.
C.- Les obres es realitzin sota la direcció facultativa que resulti preceptiva, la qual haurà
ser comunicada a l’Ajuntament mitjançant la designació corresponent abans de l’inici de
les mateixes obres.
A tal efecte, en el termini de tres dies des de l’entrada al registre municipal de la
sol·licitud de llicència, des de l’equip instructor corresponent, es concertarà la visita amb
el sol·licitant de la llicència, visita la qual tindrà lloc dins dels dos dies següents.
La tramitació de la llicència fins al seu atorgament seguirà estrictament les indicacions
que, si s’escau, cursin els tècnics municipals i podran ser inspeccionades per aquests
en qualsevol moment.
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2.- Obres subjectes a comunicació urbanística.

Número: 2022-1185 Data: 18/07/2022

Les mesures previstes en aquest ban a les seves regles 2, 3 i 4 s’apliquen sobre l’àmbit
definit per les circumstàncies següents:
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Mesures d’emergència a causa de l’incendi forestal iniciat el 17.7.2022.

Quan les obres suposin la reparació o substitució d’elements estructurals o impliqui
demolicions, els serveis tècnics podran ordenar als propietaris el no inici de les obres
per raons de seguretat i aquesta mesura serà confirmada per decret en el termini màxim
de 24 hores.
No s’aplicarà aquest règim excepcional a aquells habitatges que presentin una afectació
pel foc tan intensa que requereixin l’enderroc total o parcial i la nova edificació o bé la
seva rehabilitació integral. Les llicències per aquestes obres es tramitaran per urgència,
amb reducció a la meitat dels terminis aplicables.
4.- Tributs.

B.- Se suspèn l’aprovació de liquidacions mentre no s’aprovi la línia d’ajuts
d’emergència.

Els serveis socials atendran amb la màxima diligència el veïns afectats per l’incendi,
d’acord amb la reglamentació vigent d’aquest servei.
6.- Atenció als afectats.
Es mantindran mentre siguin necessaris per atendre l’emergència tots els serveis ja
desplegats, comprenent l’allotjament al Nexe Jove, les atencions mèdiques i
psicològiques, els serveis d’informació i de protecció civil.
7.- Intercanvi d’informació i evolució de les mesures.
Els serveis encarregats del compliment d’aquest ban informaran de manera de forma
continuada a l’alcaldessa sobre la seva aplicació i li elevaran totes les propostes de
mesures que resultin adients per a atendre la situació d’emergència, ja modifiquin les
recollides al ban, ja suposin noves actuacions municipals.
8.- Entrada en vigor.
Aquest ban entra en vigor immediatament.

L’alcaldessa disposa.
El secretari dona fe.
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5.- Serveis socials.
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A.- S’establirà una línia d’ajuts d’emergència per la qual s’atorgarà als veïns afectats per
l’incendi que hagin d’obtenir llicències o formular comunicacions urbanístiques una
subvenció per import equivalent al dels tributs esmentats. A tal efecte, la intervenció i
els serveis tècnics municipals elevaran en el termini de deu dies als òrgans competents
els acords pertinents.

Número: 2022-1185 Data: 18/07/2022

En relació a la taxa per sol·licitud de llicències i comunicacions urbanístiques i a l’impost
sobre construccions instal·lacions i obres:

