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Es completa el manteniment de les franges de protecció del Balcó
de Sant Llorenç i Les Arenes

Dimarts 15 de juliol de 2008
L'Ajuntament de Castellar del Vallès acabarà aquesta setmana el manteniment de la
franja de protecció del Balcó de Sant Llorenç. Després que en anys anteriors es
completés l'execució de totes les franges de les urbanitzacions del municipi,
l'Oficina 21 coordina la realització de les actuacions de forma periòdica, tal i com
indica la Generalitat, seguint així la tasca de prevenció d'incendis. La franja de
protecció del Balcó de Sant Llorenç, l'execució de la qual es va perllongar durant
quinze mesos entre els anys 2004 i 2005, s'extén per una superfície aproximada de
14 hectàrees. Les zones per on s'executa la franja de protecció són generalment,
àrees privades de sòl rústec, de naturalesa forestal i amb pendents superiors al 40%,
motiu per al qual requereixen disposar d'un informe de minimització dels seus
efectes. Les tasques de manteniment de la franja es van adjudicar a una empresa
vallesana que hi ha treballat des del mes d'abril fins a aquesta setmana, en què s'han
finalitzat els treballs. La Llei de Prevenció d'Incendis 5/2003 i el Decret 64/95 de la
Generalitat estableixen que totes les feines de prevenció d'incendis de les
urbanitzacions les hauran d'assumir els propietaris de les mateixes. L'Ajuntament en
respon com a responsable subsidiari. Per aquest motiu, i per a finançar l'execució de
les franges de protecció, l'Ajuntament va començar a aplicar al 2004 una taxa als
propietaris de les urbanitzacions. En aquest sentit, els propietaris de les parcel·les
dels diferents nuclis afectats de la vila han de pagar una taxa d'entre 35 i 40 euros de
mitjana que s'ha de revisar cada cinc anys. El consistori assumeix el cost d'execució
i manteniment de la franja i, a través de la taxa, els propietaris retornen l'import que
els pertoca. El cost de la neteja de les zones verdes i d'altres parcel·les
d'equipaments no es repercuteix a la taxa, que és assumida directament per
l'Ajuntament com a titular d'aquests espais. La única urbanització que queda exclosa
d'aquest sistema de taxa és Les Arenes; l'associació de veïns es fa responsable
d'adjudicar les tasques de neteja forestal de la franja perimetral, concorre en les
subvencions del Parc Natural de Sant Llorenç per obtenir finançament per a fer-hi
front, i repercuteix el cost restant entre els veïns. En aquest cas es tracta d'una franja
de protecció més senzilla pel fet de tenir una superfície força més petita (2,5 ha) i
implicar poques propietats forestals i un nombre reduït de veïns. La seva execució
es va portar a terme durant l'any 2005 i aquest mes d'abril se n'ha realitzat el primer
manteniment. La Generalitat recomanava fer el manteniment de les franges cada
cinc anys, però a Castellar aquestes feines es fan cada tres o quatre anys, per tal
d'evitar que la vegetació de la franja sigui més abundant. Tot i això, el regidor de
Seguretat Ciutadana, Jordi Carcolé, ha explicat que s'està valorant la possibilitat de
realitzar les feines de manteniment cada dos anys, "de manera que així la densitat
d'arbres encara seria més baixa, i això permetria que, tot i que s'augmentés la
freqüència de les intervencions, el cost unitari de cadascuna fos més baix
perquè es necessitaria menys temps per realitzar-la i no faria falta maquinària
tan costosa". D'altra banda, Carcolé ha avançat que entre finals de 2008 i principis
de 2009 es farà el manteniment de les franges dels diferents sectors de l'Airesol.
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