LLEI 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del
sector públic.

EL PRESIDENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Sia notori a tots els ciutadans que el Parlament de Catalunya ha aprovat i jo, en nom
del Rei i d'acord amb el que estableix l'article 65 de l'Estatut d'autonomia de
Catalunya, promulgo la següent

(…)
Títol VII. Mesures administratives en matèria d’agricultura, pesca, alimentació i medi
natural

Capítol I. Medi natural

Article 177. Modificació de la Llei 6/1988 (Llei forestal)
1. Es modifica la lletra f de l’apartat 2 de l’article 7 de la Llei 6/1988, del 30 de març,
forestal de Catalunya, i s’afegeix al dit apartat una lletra, la g, amb el text següent:
«f) Les condicions per a revisar la unitat mínima de producció forestal.
»g) Les àrees forestals d’alt risc d’incendis, amb la delimitació d’uns perímetres de
protecció prioritària.»
2. Es modifica l’article 16 de la Llei 6/1988, que queda redactat de la manera següent:
«1. La gestió dels terrenys forestals de propietat privada correspon als titulars
d'aquests terrenys, en les condicions que estableix aquesta llei.
»2. Les entitats locals poden promoure projectes d’ordenació forestal d’àmbit municipal
o supramunicipal, que s’aproven per resolució del director general competent en
matèria forestal. Els titulars dels terrenys forestals inclosos en un projecte d’ordenació
forestal d’àmbit municipal o supramunicipal poden adherir-se als dits projectes. La
comunicació d’adhesió adreçada al departament competent en matèria forestal
comporta, a tots els efectes, que la finca adherida compta amb un instrument de gestió
forestal.»
3. Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l’article 23 de la Llei 6/1988, que resten redactats
de la manera següent:

«1. En els terrenys forestals es pot permetre la rompuda de terrenys per a l’establiment
d’activitats agropecuàries si es tracta de terrenys aptes tècnicament i econòmicament
per a un aprofitament d’aquesta naturalesa. Excepcionalment, es poden autoritzar
rompudes de terrenys forestals incendiats per a ús agrari, tenint en compte la
funcionalitat d’aquestes rompudes per a la prevenció d'incendis forestals o altres
d’interès forestal.
»2. Per a la rompuda dels terrenys forestals expressats a l’apartat 1, cal l’autorització
de l’Administració forestal, la qual ha de tramitar l’expedient, amb l’informe previ de les
entitats locals amb competències urbanístiques sobre l’àrea d’actuació. La manca de
notificació de la resolució expressa en el termini de tres mesos des de la presentació
de la sol·licitud té efectes estimatoris quan es fan en superfícies forestals isolades
inferiors a 1.000 m2 i per a les rompudes de fins a 1.000 m2 en zones no incloses en la
Xarxa Natura 2000, en què l’Administració dugui a terme actuacions de concentració
parcel·lària, nous regadius o de millorament de regadius existents. Per a la resta de
casos, la manca de resolució expressa en el termini de tres mesos des de la
presentació de la sol·licitud té efectes desestimatoris.»
4. Es modifica l’apartat 1 de l’article 26 de la Llei 6/1988, que resta redactat de la
manera següent:
«1. L’Administració forestal ha de desenvolupar i fomentar la reforestació i la
regeneració dels terrenys forestals i dels vessants amb feixes o bancals construïts de
fa temps que han deixat d’ésser utilitzats com a espais agrícoles quan no hi hagi
possibilitat de recuperar-los agrícolament.»
5. Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l’article 47 de la Llei 6/1988, que resten redactats
de la manera següent:
«1. L’aprofitament de fustes i llenyes s’ha de fer segons les disposicions específiques
d’aquesta llei, tant en els terrenys de propietat pública com en els terrenys de propietat
privada.
»2. L’Administració forestal ha d’impulsar l’estructuració i el planejament dels terrenys
forestals d’acord amb els plans d’ordenació de recursos forestals, els projectes
d’ordenació i els plans tècnics de gestió i millora forestals.»
6. Es modifica l’apartat 1 de l’article 49 de la Llei 6/1988, que resta redactat de la
manera següent:
«1. El departament competent en matèria forestal pot regular l’aprofitament d’escorces,
fruits, resines, plantes aromàtiques, plantes medicinals, bolets (incloses les tòfones),
productes apícoles i, en general, el d’altres productes propis dels terrenys forestals.»

7. Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l’article 50 de la Llei 6/1988, que resten redactats
de la manera següent:
«1. L’aprofitament de fustes i llenyes en terrenys forestals de propietat privada que
disposen de projectes d’ordenació, de plans tècnics aprovats, o estiguin acollits a
plans d’ordenació de recursos forestals i així ho prevegin d’acord amb el que
especifica aquesta llei, no necessita autorització. N’hi ha prou amb la comunicació
prèvia, per escrit, a l’Administració forestal.
»2. Es requereix l’autorització de l’Administració forestal per a tots els aprofitaments de
fustes i llenyes no continguts en els projectes d’ordenació o en els plans tècnics
aprovats o plans d’ordenació de recursos forestals.»
8. Es modifica l’article 51 de la Llei 6/1988, que resta redactat de la manera següent:
«Article 51
»1. En els terrenys forestals que no tenen projecte d’ordenació ni plans tècnics
aprovats, ni estan acollits a plans d’ordenació de recursos forestals, cal l’autorització
prèvia del departament competent en matèria forestal per a portar a terme
l’aprofitament de fustes i llenyes.
»2. La manca de resolució expressa sobre les autoritzacions en el termini de tres
mesos té efectes estimatoris.»
9. Es modifica l’article 58 de la Llei 6/1988, que resta redactat de la manera següent:
«Article 58
»1. Per a fer les tallades arreu cal, en tots els casos, l’autorització de l’Administració
forestal o la comunicació prèvia per escrit a aquesta Administració. Estan sotmesos a
comunicació prèvia els supòsits següents:
»a) Quan les tallades es fan sobre espècies de creixement ràpid.
»b) Quan les tallades són previstes pels projectes d’ordenació o pels plans tècnics de
gestió i millora forestal o estiguin acollits a plans d’ordenació de recursos forestals, i
aquests darrers ho prevegin d’aquesta manera.
»c) Quan, com a conseqüència d’un incendi forestal o d’altres causes de destrucció,
els arbres són morts.
»d) Quan les tallades són necessàries per a la construcció o la conservació
d’instal·lacions, obres o infraestructures legalment autoritzades.
»e) Quan les tallades són necessàries per a l’execució de rompudes legalment
autoritzades.

»f) Quan s’han de fer en els terrenys forestals activitats extractives legalment
autoritzades.
»g) Quan, d’acord amb els tractaments silvícoles de l’espècie, les tallades són les
adequades per al millorament, la regeneració i l’aprofitament i inferiors o iguals a dues
hectàrees de superfície.
»2. L’autorització es pot concedir en els supòsits següents:
»a) Quan d’acord amb els tractaments silvícoles de l’espècie, les tallades són les
adequades per a la millora, la regeneració i l’aprofitament i superiors a dues hectàrees
de superfície.
»b) Quan s’han d’adoptar mesures extraordinàries per raons de protecció fitosanitària.
»c) Quan s’han d’establir tallafocs o bandes de protecció sota línies de conducció
elèctrica o sonora.
»La manca de notificació de la resolució expressa sobre les autoritzacions en el termini
de tres mesos té efectes estimatoris.
»3. La concessió o l’autorització d’activitats extractives a cel obert és condicionada a la
reconstrucció simultània dels terrenys forestals.»
10. Es modifiquen les lletres a i b de l’apartat 2 de l’article 74 de la Llei 6/1988, que
resten redactades de la manera següent:
«a) Les tallades arreu no regulades per aquesta llei i les fetes sense la deguda
autorització o comunicació prèvia.
»b) L’aprofitament de fustes i llenyes en terrenys forestals sense l’autorització deguda
o, en cas de disposar de projecte d’ordenació o pla tècnic aprovats o estar acollits a
plans d’ordenació de recursos forestals que així ho prevegin, sense haver fet la
comunicació prèvia per escrit a l’Administració forestal.»
11. Es modifica el text de la Llei 6/1988, en els termes següents:
a) S’hi substitueix arreu «plans de producció forestal» per «plans d’ordenació de
recursos forestals».
b) S’hi substitueix arreu «Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca» per
«departament competent en matèria forestal».
Article 178. Modificació de la Llei 7/1999 (Centre de la Propietat Forestal)
1. Es modifica la lletra a de l’article 4 de la Llei 7/1999, del 30 de juliol, del Centre de la
Propietat Forestal, que resta redactada de la manera següent:

«a) Participar en l’elaboració dels plans d’ordenació de recursos forestals.»
2. Es modifica l’apartat 3 de l’article 15 de la Llei 7/1999, que resta redactat de la
manera següent:
«3. La contribució a la creació i al manteniment del Fons forestal de Catalunya es fixa
amb càrrec a les consignacions pressupostàries que s’estableixen anualment i s’ha
d’incrementar amb les aportacions provinents de les taxes corresponents als
aprofitaments forestals, de les sancions en matèria forestal imposades per
l’Administració forestal i de les donacions o aportacions econòmiques d’entitats
privades o de particulars.»

Article 179. Modificació de la Llei 5/2003 (Prevenció d’incendis forestals en
urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions en terrenys forestals)
1. Es modifica el títol de la Llei 5/2003, del 22 d’abril, de mesures de prevenció dels
incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama
urbana, que resta redactat de la manera següent:
«Llei de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis
de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals»
2. Es modifica l’article 1 de la Llei 5/2003, del 22 d’abril, que resta redactat de la
manera següent:
«Article 1. Objecte de la llei
»L’objecte d’aquesta llei és establir mesures de prevenció d’incendis forestals en les
urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en
terrenys forestals o en la franja de cinc-cents metres que els envolta.»
3. Es modifica l’apartat 1 de l’article 2 de la Llei 5/2003, del 22 d’abril, que resta
redactat de la manera següent:
«1. Els ajuntaments han de determinar, mitjançant un plànol de delimitació, les
urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions afectades per
aquesta llei. Correspon al ple de cada ajuntament d’aprovar aquest plànol de
delimitació, el qual, un cop aprovat, s’ha de trametre al Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.»
4. Es modifica l’apartat 1 de l’article 3 de la Llei 5/2003, del 22 d’abril, que resta
redactat de la manera següent:

«1. Les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions a què
fa referència l’article 1 han de complir les mesures de prevenció d’incendis forestals
següents:
»a) Assegurar l’existència d’una franja exterior de protecció d’almenys vint-i-cinc
metres d’amplada al voltant, lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida
que compleixi les característiques que s’estableixin per reglament.
»b) Mantenir el terreny de totes les parcel·les i zones verdes interiors a la franja de
protecció en les mateixes condicions que s’estableixin per a les franges de protecció.
»c) Elaborar un pla d’autoprotecció contra incendis forestals que s’ha d’incorporar al
pla d’actuació municipal, d’acord amb el Pla de protecció civil d’emergències per a
incendis forestals a Catalunya (Infocat), segons el que estableix la Llei 4/1997, del 20
de maig, de protecció civil de Catalunya.
»d) Disposar d’una xarxa d’hidrants homologats per a l’extinció d’incendis que
compleixi les característiques establertes per decret.
»e) Mantenir nets de vegetació seca els vials de titularitat privada, tant els interns com
els d’accés, i les cunetes.»
5. Es modifica l’apartat 1 de l’article 4 de la Llei 5/2003, del 22 d’abril, que resta
redactat de la manera següent:
«1. Les obligacions establertes per l’article 3 han d’ésser complertes per la comunitat
de

propietaris

de

la

urbanització

o

per

l’entitat

urbanística

col·laboradora

corresponent.»
6. Es modifica l’apartat 1 de l’article 5 de la Llei 5/2003, del 22 d’abril, que resta
redactat de la manera següent:
«1. L’amplada i les característiques de la franja de protecció de cada urbanització,
nucli de població, edificació o instal·lació ha d’ésser d’almenys vint-i-cinc metres i les
seves característiques han d’ésser les establertes per reglament. A instàncies de les
administracions competents es pot incrementar l’amplada de la franja de protecció o
modificar-ne les característiques sempre que es disposi d’un informe tècnic forestal
que ho justifiqui.»

