DECRET 21/1991, de 22 de gener, sobre prevenció i lluita
contra les plagues forestals
Els danys causats per les plagues forestals als boscos
de Catalunya fan necessari arbitrar mesures encaminades a
prevenir-les i a lluitar-hi en contra de forma directa. Per
altra part, cal també regular la utilització de plaguicides
als
terrenys
forestals
per tal d'evitar danys als
ecosistemes i a la salut de les persones.
Atès el que estableix el capítol II del títol III de la
Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, i el seu
desplegament;
A proposta del conseller d'Agricultura,
Pesca i d'acord amb el Govern,

Ramaderia

i

Decreto:
Capítol 1
De la prevenció i lluita contra les plagues forestals
Article 1
Es consideren mesures de caràcter silvícola encaminades
a la prevenció i lluita de les plagues forestals, les
següents:
a) Tallada dels arbres afectats per paràsits i la seva
posterior destrucció, tractament o retirada del bosc.
b) Destrucció, tractament o retirada del bosc de troncs i
restes de brancatge procedents d'aprofitaments forestals o
produïts per factors meteorològics.
c)
Realització
de
pràctiques silvícoles per a la
vigorització de les plantacions.
Article 2
2.1
Els titulars dels terrenys arbrats
hauran
de
realitzar els treballs culturals silvícoles contra les
plagues forestals a què fa referència l'article anterior
d'acord amb el que disposi el Departament d'Agricultura,
Ramaderia i Pesca.
2.2 Per a la realització de mesures silvícoles contra les
plagues forestals es podrà gaudir dels ajuts establerts o
que s'estableixin dins les previsions pressupostàries;
seran prioritàries les sol·licituds presentades per membres
de les agrupacions de defensa vegetal o forestal.
Article 3
Els titulars dels terrenys arbrats i les autoritats
locals, quan tinguin coneixement de l'existència d'una
plaga forestal o de qualsevol alteració vegetativa que
afecti de forma greu els boscos, han de comunicar-ho amb
caràcter d'urgència a l'oficina comarcal corresponent del
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.
Article 4
4.1 Per tal de garantir-ne l'estat sanitari, els planters
d'espècies forestals, tant privats com públics, seran
sotmesos a reconeixements sanitaris periòdics per part dels
serveis corresponents
del
Departament
d'Agricultura,
Ramaderia i Pesca.
4.2
En el cas que els planters es trobin afectats per
paràsits perillosos, els serveis esmentats determinaran les
mesures o els tractaments necessaris per al seu control.

Les plantes afectades podran ser immobilitzades i, si és
necessari, destruïdes, amb el pagament previ, si s'escau,
de la corresponent indemnització.
Article 5
El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca podrà
declarar obligatori el tractament d'una plaga forestal
especialment
perillosa. En
la
declaració
oficial
s'assenyalaran les zones afectades i s'establirà un pla
d'actuació en el qual es determinaran les formes i els
terminis en què es duran a terme els treballs de control
corresponents. Prèviament a la declaració, es demanarà
informe preceptiu al Centre de la Propietat Forestal, el
qual l'emetrà en un termini màxim de cinc dies.
Article 6
6.1
Les
actuacions
que
indiqui
el
Departament
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca per a l'extinció de les
plagues forestals perilloses han de ser dutes a terme:
a)
Pels titulars dels terrenys afectats, els quals
s'hauran de sotmetre a les prescripcions que el Departament
dicti per a la major eficàcia dels treballs d'extinció.
b) Subsidiàriament, pels
serveis
corresponents
del
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. En aquest
cas, les despeses aniran a càrrec dels titulars dels
terrenys i l'Administració podrà exigir, per la via de
constrenyiment, el cobrament de les quantitats que en
qualsevol cas li deguin els titulars.
6.2
En el supòsit que es tracti d'una declaració de
tractament obligatori d'una plaga, o es tracti de combatre
focus virulents d'un paràsit, el Departament d'Agricultura,
Ramaderia i Pesca assumirà el 90% de l'import total de les
despeses.
Article 7
7.1 El Servei de Protecció dels Vegetals, en supòsits
d'urgència, podrà actuar sense esperar la declaració de
tractament obligatori de la plaga en qualsevol terreny, amb
independència de qui sigui el titular, i haurà d'informar
seguidament de les operacions efectuades el titular del
terreny i l'ajuntament on s'hagi realitzat l'actuació.
7.2 Quan l'acció afecti espais naturals de protecció
especial, refugis de caça i fauna salvatge i les reserves
nacionals de caça, els tractaments amb plaguicides d'arbres
o de boscos afectats per malures o plagues forestals
necessitaran
l'informe
previ
de
l'òrgan
gestor
corresponent.
Capítol 2
De les mesures de prevenció dels danys a la fauna causats
per l'ús dels plaguicides
Article 8
Es consideren àrees en les quals, per
la
seva
importància ecològica, la utilització de plaguicides s'ha
de sotmetre a condicions especials les següents:
8.1 Els espais naturals que quedin inclosos en el Pla
d'espais d'interès natural (PEIN) que defineix la Llei
d'espais naturals, els refugis i les reserves nacionals de
caça i els espais que defineix el títol VIII de la Llei de
protecció dels animals.
8.2 Els terrenys forestals tal com els defineix l'article
2 de la Llei forestal de Catalunya, en consideració a la

magnitud de la superfície afectada.
8.3
Les ocupades per conreus agrícoles extensius: vinya,
olivera, cereals i lleguminoses.
8.4 Les zones humides que defineix l'article 11.1 de la
Llei d'espais naturals i zones d'influència.
Article 9
Per a l'avaluació de la perillositat dels productes per
a
la fauna silvestre, i mentre no es dictin noves
disposicions, es tindrà en compte el que disposa l'Ordre
del Ministeri d'Agricultura de 31 de gener de 1973 (BOE del
19.1.1973), sobre classificació de productes fitosanitaris
per la seva perillositat sobre la fauna silvestre.
Article 10
A les àrees que defineixen els punts 8.1 (llevat de les
ocupades per terrenys agrícoles), 8.2 i 8.4, qualsevol
intervenció amb plaguicides aplicats amb mitjans aeris o
sobre
superfícies
extenses
ha
d'estar
prèviament
autoritzada pel Servei de Protecció dels Vegetals.
Quan el tractament afecti espais naturals protegits, es
requerirà l'informe previ de la Direcció General del Medi
Natural.
A les
zones
anteriorment
definides,
quan
els
plaguicides siguin aplicats per procediments aeris o sobre
superfícies extenses per una empresa de tractaments, serà
obligatòria la presentació prèvia al Servei de Protecció
dels Vegetals del preceptiu contracte amb el client.
Article 11
11.1 A totes les àrees que defineix l'article 8, llevat
de les ocupades per terrenys agrícoles no recollits en el
punt 8.3, queda prohibida la utilització de productes
classificats com a molt perillosos (categoria C) per a la
fauna terrestre.
11.2
A les àrees definides en el punt 8.4, queda
prohibida la utilització de productes classificats com a
molt perillosos (categoria C) per a la fauna aqüícola.
11.3 La utilització de productes molt perillosos per a la
fauna
en les àrees anteriorment indicades podrà ser
autoritzada en actuacions puntuals que no puguin afectar
aquesta fauna.
Article 12
A les àrees que defineix l'article 8, llevat de les
ocupades per terrenys agrícoles no recollits ene l punt
8.3, la utilització de productes de mitjana perillositat
(categoria B) per a la fauna podrà estar sotmesa a les
limitacions i condicions d'ús que fixi el Servei de
Protecció dels Vegetals, amb l'informe previ de la Direcció
General del Medi Natural. En tots els casos, es tindrà en
compte
el
que disposa la Resolució del Departament
d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de 15 de maig de 1984,
sobre la regulació de l'ús de plaguicides per prevenir
danys a animals en pastura, i l'Ordre de 25 d'abril de
1984, per la qual es regula la utilització de plaguicides
tòxics per a les abelles.
Article 13
Quan per lluitar contra un determinat paràsit sigui
necessària la utilització d'un producte d'ús restringit, el
Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca podrà emetre
l'autorització pertinent,
amb
especificació
de
les

tècniques,
condicions
i
d'efectuar el tractament.
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Capítol 3
De les mesures de prevenció dels danys a
causats per l'ús dels plaguicides

la

quals

salut

s'haurà

humana

Article 14
Es consideren àrees en les quals, per la seva potencial
repercussió sobre la salut humana, la utilització de
plaguicides s'ha de sotmetre a condicions especials les que
defineixen els punts 8.1 (llevat de les ocupades pels
terrenys agrícoles), 8.4, i aquelles definides en els punts
8.2 i 8.3 quan es doni una de les circumstàncies següents:
a) Que estiguin properes a zones habitades, ja sigui
contínuament o periòdicament.
b) Que el tractament sigui susceptible de contaminar les
aigües utilitzades per a captacions per a subministrament
públic.
Article 15
15.1 A les zones que defineix l'article anterior es
podran utilitzar els plaguicides classificats com "de baixa
perillositat",
segons
defineix
la
reglamentació
tècnico-sanitària per a la fabricació, comercialització i
utilització de plaguicides (Reial Decret 3349/1983, de 30
de novembre), o de l'anterior categoria toxicològica humana
"A".
15.2
La utilització a les àrees esmentades de productes
d'una major toxicitat humana en aplicacions amb mitjans
aeronàutics requerirà l'informe previ del Departament de
Sanitat i Seguretat Social, el qual haurà d'informar en un
termini màxim de 15 dies.
Capítol 4
De les infraccions
Article 16
Les infraccions del que estableix aquesta disposició
seran sancionades d'acord amb el que disposen la Llei
6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, la Llei
12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals, la Llei 3/1988,
de 4 de març, de protecció dels animals, la Llei 11/1971,
de 30 de març, de llavors i planters, i també la Llei
29/1985, de 2 d'agost, d'aigües, la Llei 1/1970, de 4
d'abril, de caça, i la Llei de 20 de febrer de 1942, de
foment
i
conservació
de
la pesca fluvial, segons
correspongui.
Barcelona, 22 de gener de 1991
Jordi Pujol
President de la Generalitat de Catalunya
Joan Vallvé i Ribera
Conseller d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

