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NORMATIVA FORESTAL
Marc bàsic de legislació forestal
-

LEY 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (BOE núm. 280, 21.11.2003) i LEY 10/2006, de 28 de abril, por
la que se modifica la LEY 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes (BOE núm. 102, 29.04.2006)
LLEI 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya (DOGC núm. 978, 15.04.1988) (modificació DOGC núm. 1057,
19.10.1998) i DECRET LEGISLATIU 10/1994, de 26 de juliol, pel qual s'adequa la Llei 6/1988, de 30 de
març, forestal de Catalunya (DOGC núm. 1927, 29.07.1994) modificada per la LLEI 2/2014, del 27 de gener, de
mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic (DOGC núm. 6551, 30.01.2014)

Organismes i fons del sector forestal
-

LLEI 7/1999, de 30 de juliol, del Centre de la Propietat Forestal (DOGC núm. 2948, 09.08.1999) modificada per
la LLEI 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic (DOGC
núm. 6551, 30.01.2014)

-

DECRET 357/1989, de 19 de setembre, pel qual s’estableix el Fons Forestal de Catalunya

(DOGC núm.

1260, 26.02.1990)

-

DECRET 377/1996, de 2 de desembre, per la qual es regula la gestió dels Fons de Millores per a la
construcció i el manteniment dels boscos d’Utilitat Pública propietat de les entitats locals (DOGC núm. 2291,
11.12.1996)

-

ORDRE de 5 de febrer de 1990, per la qual es constitueix la Taula Intersectorial Forestal (DOGC núm. 1258,
05.02.1990)

Avaluació d’impacte ambiental
-

-

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Evaluación de Impacto Ambiental (BOE núm. 23, 26.01.2008) modificat per la LEY 6/2010, de 24 de
marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos,
aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero (BOE núm. 73, 25.03.2010)
DECRET 114/1988, de 7 de març, d’avaluació d’impacte ambiental
DECRET 308/2011, de 5 d’abril (DOGC núm. 5854, 07.04.2011)

(DOGC núm. 1000, 03.06.1988) derogat pel

Instruments d’ordenació forestal
-

LLEI 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives per la qual es crea el PSGF
(modificació LLEI 7/1999, del Centre de la Propietat Forestal) (DOGC núm. 3791, 21.12.2002)

-

ORDRE MAB/394/2003, de 18 de setembre, per la qual es regula el contingut, l'aprovació, la revisió i el
seguiment dels plans tècnics de gestió i millora forestal i dels plans simples de gestió forestal (DOGC núm.
3981, 06.10.2003) modificada per l’ORDRE MAH/126/2007, de 13 d’abril (DOGC núm. 4480, 10.05.2007) derogada
i substituïda per l’ORDRE AAM/246/2013, de 14 d’octubre, per la qual es regulen els instruments
d’ordenació forestal (DOGC núm. 6483, 18.10.2013)

-

RESOLUCIÓ AAM/1302/2011, de 6 de maig, per la qual es dóna publicitat a les instruccions per a la redacció
d’instruments d’ordenació forestal corresponents a finques de titularitat privada (DOGC núm. 5889, 30.05.2011)
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Gestió forestal
-

REAL DECRETO 30/2009, de 16 de enero, por el que se establecen las condiciones sanitarias para la
comercialización de setas para uso alimentario (BOE núm. 20, 23.01.2009)

-

DECRET 175/1996, de 4 de juny, pel qual es regula el desarrelament d’arbres i arbustos

(DOGC núm. 2216,

10.06.1996)

-

ORDRE de 11 de maig de 1988, sobre la regulació de l’obtenció del suro i del pelegrí i de la millora de
les suredes (DOGC núm. 999, 01.06.1988)
ORDRE de 15 de juliol de 1991, de regulació del sector tofoner (DOGC núm. 1476, 05.08.1991)

-

ORDRE de 16 de juliol de 1991, per la qual es regulen els aprofitaments forestals per a ús domèstic

-

(DOGC núm. 1476, 05.08.1991)

-

-

ORDRE de 18 de juliol de 1991, per la qual s’ordena el sector de la recollida i comercialització de pinya
de pi pinyer (Pinus pinea) (DOGC núm. 1479, 12.08.1991)
ORDRE de 20 de juliol de 1994, per la qual s'estableixen normes per a l'autorització de l'extracció
d'arbres morts per incendis forestals (DOGC núm. 1926, 27.07.1994)
ORDRE de 10 de juny de 1997, per la qual s’estableix el període mitjà de producció de les principals
espècies forestals de Catalunya (DOGC núm. 2419, 25.06.1997)

Biomassa forestal

- ORDRE AAM/79/2013, de 6 de maig, sobre el règim d’obtenció de la qualificació d’orientació energètica
dels aprofitaments forestals en l’àmbit de Catalunya i d’establiment de la garantia de la traçabilitat

(DOGC

núm. 6373, 10.05.2013)

Infraestructures
-

LEY 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias (BOE núm. 71, 24.03.1995)
LEY 39/2003, de 17 de noviembre, del Sector Ferroviario (BOE núm. 276, 18.11.2003)

-

LLEI 7/1993, de 30 de setembre, de carreteres (DOGC núm. 1807, 11.10.1993)

-

DECRET 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament general de carreteres. (DOGC

-

núm. 4027, 10.12.2003)

Aportació de terres i regulació dels residus provinents d’enderrocs
-

-

DECRET 396/2006, de 17 d’octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental en el procediment de
llicència urbanística per a millora de finques rústiques que s’efectuïn amb aportació de terres procedents
d’obres de la construcció (DOGC núm. 4748, 26.10.2006)
DECRET 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció (DOGC núm.
1931, 08.08.1994) modificat pel DECRET 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de
26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció (DOGC núm. 3414, 21.06.2001)

SANITAT FORESTAL
Sanitat forestal
-

LEY 43/2002, de 20 de noviembre de sanidad vegetal (BOE núm. 279, 21.11.2002)

-

REAL DECRETO 58/2005, de 21 de enero, por el que se adoptan medidas de protección contra la
introducción y difusión en el territorio nacional y de la Comunidad Europea de organismos nocivos para
los vegetales o productos vegetales, así como para la exportación y tránsito hacia países terceros (BOE
núm. 19, 22.01.2005)
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-

REAL DECRETO 637/2006, de 26 de mayo, por el que se establece el programa nacional de
erradicación i control del hongo Fusarium circinatum Niremberg et O’donnell (BOE núm. 137,9.06.2006)
modificat pel REAL DECRETO 65/2010, de 29 de enero, por el que se modifica el Real Decreto
637/2006, de 26 de mayo, por el que se establece el programa nacional de erradicación y control del
hongo de las coníferas Fusarium circinatum Niremberg et O´Donnell (BOE núm. 44, 19.02.2010)

-

DECRET 21/1991, de 22 de gener, sobre prevenció i lluita contra les plagues forestals

(DOGC núm. 1411,

25.02.1991)

-

ORDRE AAM/346/2012, de 22 d’octubre, per la qual es declara obligatori i d’utilitat pública el tractament
aeri per al control de la processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa ) (DOGC núm. 6250, 09.11.2012)
ORDRE AAM/355/2012, de 2 de novembre, per la qual s’estableixen les zones delimitades per la plaga
Dryocosmus kuriphilus (DOGC núm. 6253, 14.11.2012)

Productes fitosanitaris
-

-

REAL DECRETO 3349/83, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la Reglamentación TécnicoSanitaria para la fabricación, comercialización y utilización de plaguicidas (BOE núm. 20, 24.01.1984)
REAL DECRETO 2163/1994, de 4 de noviembre, por el que se implanta el sistema armonizado
comunitario de autorización para comercializar y utilizar productos fitosanitarios (BOE núm. 276, 18.11.1994)
REAL DECRETO 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para
conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios (BOE núm. 223, 15.09.2012)

Materials forestals de reproducció
-

REAL DECRETO 289/2003, de 7 de marzo, sobre comercialización de los materiales forestales de
reproducción (BOE núm. 58, 08.03.2003) modificat pel REAL DECRETO 1220/2011, de 5 de septiembre, por el que se
modifica el Real Decreto 289/2003, de 7 de marzo, sobre comercialización de los materiales forestales de
reproducción (BOE núm. 228, 22.09.2011)

-

-

-

-

ORDRE ARP/528/2006, de 9 de novembre, per la qual es publica la llista de clons autoritzats a
Catalunya com a materials de base per a la producció de materials forestals de reproducció de categoria
qualificada, del gènere Juglans spp. (DOGC núm. 4762, 16.11.2006)
ORDRE AAR/340/2008, de 7 de juliol, per la qual es publica la llista de clons autoritzats a Catalunya com
a materials de base per a la producció de materials forestals de reproducció de categoria qualiicada del
gènere Juglans spp. (DOGC núm. 5172, 14.07.2008)
ORDRE AAR/544/2010, de 17 de novembre, per la qual s’autoritza i es dóna publicitat a tot el material de
base amb autorització vigent per a la producció de materials forestals de reproducció de categoria
qualificada a Catalunya. (DOGC núm. 5763, 25.11.2010)
RESOLUCIÓN de 23 de febrero de 2011, de la Dirección General de Recursos Agrícolas y Ganaderos,
por la que se publica la actualización del Catálogo Nacional de materiales de base de diversas especies
forestales para la producción de los materiales forestales de reproducción identificados (BOE núm. 58,
09.03.2011)

-

RESOLUCIÓN de 7 de noviembre de 2011, de la Dirección General de Recursos Agrícolas y Ganaderos, por la que
se modifica el Catálogo Nacional de los clones admitidos como materiales de base para los materiales forestales de
reproducción, relativo al género Populus L. (BOE núm. 296, 09.12.2011)

-

RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 2013, de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal,
por la que se publica la incorporación, modificación y baja en el Catálogo Nacional de materiales de base
de unidades de admisión de diversas especies forestales para la producción de materiales forestales de
reproducción identificados, seleccionados y cualificados (BOE núm. 55, 05.03.2013)

-

RESOLUCIÓ MAH/1478/2009, de 18 de maig, per la qual s’estableix la relació de materials de base per
a la producció de materials forestals de reproducció de categoria identificada a Catalunya (DOGC núm. 5390
29.05.2009)
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ACCÉS AL MEDI NATURAL
Marc bàsic d’accès al medi natural
-

LLEI 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural (DOGC núm. 2083, 02.08.1995)
modificada per la LLEI 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient (DOGC núm. 4690,
03.08.2006)

-

DECRET 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural

(DOGC núm. 2680,

14.07.1998)

-

DECRET 111/2003, de 1 d’abril, de modificació de la composició de les comissions consultives d’accés
motoritzat al medi natural regulades pel Decret 166/1998 (DOGC núm. 3870, 24.04.2003)

PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS
Marc bàsic de prevenció d’incendis forestals
-

DECRET 378/1986, de 18 de desembre, sobre establiment de plans de prevenció d’incendis forestals en
els Espais Naturals de Protecció Especial (DOGC núm. 803, 13.02.1987)
DECRET 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals (DOGC
núm. 2022, 10.03.1995)

-

ORDRE MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures preventives que estableix
el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals (DOGC
núm. 3829, 24.02.2003)

-

RESOLUCIÓ MAH/1634/2007, de 16 de maig, de delegació de competències de la persona titular de la
Direcció General del Medi Natural del Departament de Medi Ambient i Habitatge en el/la director/a gerent
del Centre de la Propietat Forestal (DOGC núm. 4897, 5.6.2007)

Mesures de prevenció en urbanitzacions
-

LLEI 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense
continuïtat immediata amb la trama urbana (DOGC núm. 3879, 08.05.2003) modificada per la LLEI 2/2014, del
27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic (DOGC núm. 6551, 30.01.2014)

-

DECRET 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les
urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana (DOGC núm. 4.407, 16.6.2005).

Mesures de prevenció en carreteres
-

DECRET 130/1998, de 12 de maig, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals en
les àrees d’influència de carreteres. (DOGC núm. 2656, 09.06.1998)

Mesures de prevenció en línies elèctriques
-

DECRET 268/1996 de 23 de juliol, pel qual s’estableixen mesures de tallada periòdica i selectiva de
vegetació en la zona d’influència de les línies aèries de conducció elèctrica per a la prevenció d’incendis
forestals i la seguretat d’instal·lacions (DOGC núm. 2236, 29.07.1996)

Gestió del foc
-

DECRET 312/2006, de 25 de juliol, pel qual es regula la gestió del foc tècnic per part del personal dels
serveis de prevenció i extinció d’incendis de la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 4685, 27.07.2006)
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-

ORDRE 21 de juny de 1993, sobre cremes controlades d’alta muntanya (DOGC 1780, 06.08.1993) modificat
per l’ORDRE MAH/120/2006, de 17 de març, per la qual es modifica l’Ordre de 21 de juny de 1993,
sobre cremes controlades en zones d’alta muntanya (DOGC 4600, 24.03.2006)

PROTECCIÓ DEL MEDI NATURAL, DE LA FLORA I LA FAUNA
Marc bàsic de protecció del medi natural, de la flora i la fauna
-

LEY 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (BOE núm. 299, 14.12.2007)

-

LLEI 12/1981, de 24 de desembre, per la qual s’estableixen normes addicionals de protecció dels espais
d’especial interès natural afectats per activitats extractives (DOGC núm.189, 31.12.1981)
LLEI 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals (DOGC núm. 556, 28.06.1985) modificada per la LLEI 12/2006,
del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de la LLEI 12/1985, d’espais
naturals (DOGC núm. 4690, 03.08.2006)

-

-

-

-

REAL DECRETO 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el catálogo nacional de especies
amenazadas (BOE núm. 82, 05.04.1990)
REAL DECRETO 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a
garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitat naturales y de la fauna y flora
silvestres (BOE núm.310, 28.12.1995)
Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas
invasoras (BOE núm.185, 03.08.2013)
ACORD DE GOVERN 112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen zones d’especial protecció per
a les aus (ZEPA) i s’aprova la proposta de llocs d’importància comunitària (LIC) (DOGC núm. 4735,
06.10.2006)

-

DECRET 172/2008, de 26 d’agost, de creació del Catàleg de flora amenaçada de Catalunya

(DOGC núm.

5204, 28.08.2008)

-

DECRET 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s'aprova el Pla d'espais d'interès natural (DOGC
1714, 01.03.1993) derogat parcialment pel DECRET 308/2011, de 5 d’abril (DOGC núm. 5854, 07.04.2011)

-

ORDRE de 5 de novembre de 1984, sobre protecció de plantes de flora autòctona amenaçada a
Catalunya (DOGC núm. 493, 12.12.1984)
ORDRE de 28 d’octubre de 1986, per la qual es regula el verd ornamental nadalenc i es protegeix el boix
grèvol (DOGC núm. 766, 14.11.1986)

-

núm.

Marc bàsic de la protecció dels animals
-

DECRET LEGISLATIU 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels
Animals (DOGC núm. 5113, 17.04.2008)

-

DECRET 123/1987, de 12 de març, sobre declaració de reserves naturals parcials per a la protecció
d’espècies animals en perill de desaparició a Catalunya (DOGC núm. 833, 29.04.1987)
DECRET 226/1987, de 9 de juny, de declaració de les reserves naturals parcials del Delta del Llobregat

-

(DOGC núm. 866, 09.06.1987)

-

DECRET 17/1988, de 29 de gener, pel qual es dicten normes complementaries per a la protecció de
determinades espècies de la fauna piscícola de Catalunya (DOGC núm. 953, 17.02.1988)

Protecció d’arbres i arbredes
-

DECRET 214/1987, de 9 de juny, sobre declaració d’arbres monumentals (DOGC núm. 857, 29.06.1987)
DECRET 47/1988, de 11 de febrer, sobre declaració d’arbres d’interès comarcal i local (DOGC núm.

961,

11.02.1988)

5

Última actualització 18/02/2014

-

DECRET 120/1989, de 17 d’abril, sobre declaració d’arbredes monumentals, d’interès comarcal i
d’interès local (DOGC núm. 1150, 17.04.1989)

Regulació d’activitats que es realitzin en el medi natural
-

DECRET 56/2003, de 20 de febrer, pel qual es regulen les activitats fisicoesportives en el medi natural
(DOGC núm. 3838, 0703.2003). (Correcció d'errades en el DOGC núm. 3868, pàg. 7923, de 22.4.2003)

-

DECRET 148/1992, de 9 de juny, pel qual es regulen les activitats fotogràfiques, científiques i esportives
que poden afectar les espècies de la fauna salvatge (DOGC núm. 1618, 13.07.1992)

GESTIÓ DEL PAISATGE
Gestió del paisatge
-

LLEI 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge (DOGC núm. 4407, 16.06.2005)

-

DECRET 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la LLEI 8/2005, de 8 de juny, de
protecció, gestió i ordenació del paisatge, i es regulen els estudis i informes d’impacte i integració
paisatgística (DOGC núm. 4723, 21.09.2006)

ACTIVITATS D’INCIDÈNCIA AMBIENTAL
Activitats d’incidència ambiental

-

LEY 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de
participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas
2003/4/CE y 2003/35/CE) (BOE núm. 171, 19.07.2006)
LEY 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental (BOE núm. 255, 24.10.2007)

-

LLEI 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental

-

(DOGC núm. 2598,

13.03.1998)
-

LLEI 4/2004, de 1 de juliol, reguladora del procés d’adequació de les activitats d’incidència ambiental al
que estableix la LLEI 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental
(DOGC núm. 4167, 05.07.2004) modificada per la LLEI 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de
medi ambient i de modificació de la LLEI 4/2004, relativa al procés d’adequació de les activitats
d’incidència ambiental (DOGC núm. 4690, 03.08.2006)

GESTIÓ DE LES FINQUES
Regulació de finques privades
-

LLEI 5/2006, 5/2006, de 10 de maig, del Llibre Cinquè del Codi civil de Catalunya, relatiu als drets reals
(DOGC núm. 4640, 24.05.2006)

-

LEY 49/2003, de 26 de noviembre, de arrendamientos rústicos (BOE núm. 284, 27.11.2003)

-

DECRET 35/1990, de 23 de gener, pel qual es fixa la unitat mínima forestal (DOGC núm. 1260, 26.02.1990)
DECRET 169/1983, de 12 d'abril, sobre unitats mínimes de Conreu. (DOGC núm. 330, 20.05.1983)

-
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