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RESUM 

L’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 

l'Administració local, ha afectat de manera molt significativa la relació de les matèries respecte 

a les que d’acord a la legislació sectorial, els municipis poden tenir competències. 

Aquest treball analitza les competències municipals que tenen a veure amb una de les parts 

quantitativament més importants del territori, el sòl no urbanitzable de naturalesa forestal, que 

a Catalunya  representa el 64 % de la seva superfície. Concretament, es pretén analitzar si amb 

l’actual marc competencial, els municipis, que són l’administració més propera als ciutadans i 

al territori poden incidir en un aspecte tan sensible com és la gestió forestal sostenible en el seu 

àmbit territorial. 

En la mesura en què fruit de la reforma, les competències dels municipis en matèria de medi 

ambient han quedat limitades al que afecta al sòl urbà, aquest estudi analitza si amb l’ús de les 

competències en matèria urbanística els municipis poden dissenyar i gestionar politiques 

pròpies en el medi forestal que incideixin de manera efectiva en la seva gestió. 

 

RESUMEN 

La entrada en vigor de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad 

de la Administración local, ha afectado de manera muy significativa la relación de las materias 

respecto a las que de acuerdo a la legislación sectorial, los municipios pueden tener 

competencias. 

El presente trabajo analiza las competencias municipales que tienen que ver con una de las 

partes cuantitativamente más importantes del territorio, el suelo no urbanizable de naturaleza 

forestal, que en Cataluña representa el 64% de su superficie. Concretamente, se pretende 

analizar si con el actual marco competencial, los municipios, que son la administración más 

cercana a los ciudadanos y al territorio, pueden incidir en un aspecto tan sensible como es la 

gestión forestal sostenible en su ámbito territorial. 

En la medida en que fruto de la reforma, las competencias de los municipios en materia de 

medio ambiente han quedado limitadas a lo que afecta al suelo urbano, el presente estudio 

analiza si con el uso de las competencias en materia urbanística los municipios pueden diseñar 

y gestionar políticas propias en el medio forestal que incidan de manera efectiva en su gestión. 

 

ABSTRACT  

The entry into force of Law 27/2013, of 27
th
 December, on rationalization and sustainability of 

local administration, has significantly affected the matters on which, according to the sectoral 

legislation, municipalities may have competences.  

This paper analyses the municipal competences that deal with one of the most important areas 

of the territory: the non-developable forest land, which represents the 64% of the Catalonia 

surface. In particular, the aim of this paper is to analyse whether with the current competence 

framework, municipalities, which are the closest administration to citizens and to territory 

management, may influence an issue as sensitive as sustainable forest management in their own 

territory.   

As a result of the reform, the competences of municipalities on environmental matters have been 

limited to issues affecting the urban land, this study examines whether using competences in 

planning matters, municipalities can design and manage their own policies on forest areas that 

affect effectively in its management. 
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Introducció 

 

1.- Catalunya, país de boscos 

L’afirmació que Catalunya és un país de boscos normalment sol sorprendre, avesats 

com estem a una visió molt urbana del territori
1
.   

Una primera dada que ens apropa a aquesta afirmació és que el 94% dels terrenys  

d’aquest país estan classificats pel planejament urbanístic com a sòl no urbanitzable, 

mentre que la resta gaudeix de la classificació de sòl urbà (2%) o de sòl urbanitzable 

(4%). Per sòl no urbanitzable entenem els terrenys que el planejament urbanístic ha 

considerat que són incompatibles amb el seu desenvolupament urbà, o bé perquè 

existeixen valors que el fan mereixedor de protecció especial o bé perquè són 

inadequats per a la seva urbanització, que és contrària a la utilització racional del 

territori i al que definim com a desenvolupament urbanístic sostenible.   

Els terrenys que són classificats de sòl no urbanitzable responen a diferents tipologies: 

hi trobem els espais que hom qualifica de naturals, per haver quedat al marge de la 

influència humana; els espais rurals, transformats per a l’aprofitament dels recursos 

naturals mitjançant l’agricultura o la ramaderia i els espais periurbans que són propis de 

les àrees metropolitanes, on es barregen usos urbans amb usos rurals.  

No tot el sòl no urbanitzable és forestal evidentment, però sí que qualsevol de les 

tipologies que determinen aquesta classe de sòl pot contenir terrenys que són 

considerats com de naturalesa forestal. 

                                                           

1
 El Dr. Martí Boada ha popularitzat una conferència sota aquest títol: Catalunya, país de boscos (sense 

saber-ho), que ha impartit en molts pobles i ciutats. La majoria de dades d’aquesta introducció són 

extretes del seu llibre Boscos de Catalunya. Barcelona: Editorial Lunwerg i Obra Social d'Unnim Caixa, 

2012, 256 p. ISBN: 97-88497859-31-8.  
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Segons explica ESTEVE
2
, en l’urbanisme el concepte legal de forestal s’obté per 

contraposició al terreny agrícola, al terreny cultivat: tot el que no és cultiu agrícola o 

que ha perdut aquesta condició ve a ser considerat terreny forestal. 

Aquesta definició s’ajusta prou a la que conté la Llei forestal de Catalunya 6/1988, de 

30 de març, segons la qual per terrenys de naturalesa forestal hem d’entendre tan els 

sòls rústics poblats d'espècies arbòries o arbustives, matolls i herbes, com els terrenys 

erms situats en els límits dels boscos que siguin necessaris per a la seva protecció, o 

que, per llurs característiques, siguin adequats per a l'aforestació o la reforestació. 

També gaudeixen d’aquesta consideració els prats de regeneració natural, els 

aiguamolls, els rasos poblats anteriorment i transformats sense l'autorització 

corresponent i les pistes i camins forestals, així com els terrenys agrícoles que 

circumstancialment i amb una durada mínima del torn de l'espècie són objecte 

d'explotació forestal amb espècies de creixement ràpid. En canvi, no tenen aquesta 

condició forestal aquelles superfícies poblades d'arbres isolats o de plantacions lineals o 

les destinades al conreu d'arbres ornamentals ni, evidentment, els sòls classificats 

legalment com a urbans o com a urbanitzables programats, encara que hi hagi arbres 

plantats.  

El territori que té aquesta consideració forestal és molt extens: segons el Mapa de 

Cobertes del Sòl de Catalunya
3
, el 64% de la superfície de Catalunya és forestal, el que 

equival a una superfície de 2,06 milions d'hectàrees; d’aquesta superfície prop del 60% - 

1,2 milions d’hectàrees- es considera superfície forestal arbrada (superfície amb 

recobriment arbori superior al 5%), fet que representa prop d’un 40% de la superfície 

total del país.  

Aquest percentatge que representen els boscos respecte la totalitat del territori del país, 

és superior al percentatge d’Espanya (36%), Canadà (34%), EUA (33%), o Suïssa 

(31%), entre d’altres, per posar alguns exemples de països conceptualment forestals; 

però lleugerament inferior al percentatge de la mitjana de la Unió Europea (45%). 

                                                           

2
 ESTEVE PARDO, José. Derecho del medio ambiente. Madrid: Editorial Marcial Pons, 2014, 3ª ed., p. 

165. ISBN: 978-84-15948-66-7.  
3
 Mapa de cobertes del sòl a Catalunya [en línia] http://www.creaf.uab.es/mcsc/ [Consulta: 10 març 

2015]. 

I també a  FLETAS, Miquel; BAYONA, Marta; CERVERA. Teresa. Estructura de la propietat forestal a 

Catalunya. Anàlisi de les dades cadastrals. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Centre de la Propietat 

Forestal, 2012,  16 p.   

http://www.creaf.uab.es/mcsc/
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Catalunya és la comunitat autònoma de l’Estat espanyol amb un major nombre d'arbres, 

més de 2.600 milions, el que equival a uns 350 arbres per cada habitant; a més, a partir 

dels Inventaris Forestals Nacionals realitzats fins a la data, s’ha pogut constatar que la 

superfície arbrada del nostre país augmenta de manera molt accelerada
4
. 

Totes aquestes dades ens porten a ressaltar la importància que en el nostre país gaudeix 

el sòl de naturalesa forestal en general, i els boscos en particular.  

 

2.- La gestió forestal sostenible 

El bosc té vida pròpia i constitueix un ancestral mitjà de riquesa. La seva importància en 

termes econòmics globals va minvar de manera molt important en el darrer segle, quan  

a partir dels anys cinquanta hi va haver un canvi energètic perquè la gent va deixar de 

gastar llenya i carbó i ho va substituir per gas butà o propà. Segons BOADA
5
, fins 

aquell moment el consum de bosc per ciutadà a Catalunya era d'unes cinc tones de fusta 

a l'any; amb l'arribada dels hidrocarburs això canvià, l'economia i el mercat forestal 

s'enfonsaren, les activitats i els terrenys de tradició forestal s'abandonaren d'una manera 

generalitzada i es va produir una forta emigració del camp cap a la ciutat d’aquells que 

solien viure de l’activitat silvicultora tradicional. 

Tot i que molt tímidament, aquesta tendència sembla que comença a canviar. 

Actualment existeixen alguns aspectes que han potenciat de nou l’interés pel sòl 

forestal: l’un, és el seu creixent valor mediambiental; l’altre, el ressorgiment d’un 

interès econòmic per aprofitar la biomassa com una de les energies emergents – malgrat 

que irònicament sigui la més antiga-, com una clara alternativa als hidrocarburs 

d’extracció limitada; i encara un altre és l’interés en alça dels aprofitaments no llenyers i 

la massificació de l’accés al bosc dels seus recol·lectors no professionals.  

Aquest nou paradigma ha propiciat una major preocupació de la societat per la forma en 

com s’ha de fer compatible l’aprofitament dels boscos amb la protecció dels seus valors 

                                                           

4
 VERICAT GRAU, Pau  i altres. Silvicultura i canvi climàtic [en línia]. Barcelona: Departament 

d’Agricultura, Ramaderia i Pesca. 

http://www.gencat.cat/darp/c/formacio/cfeareus/2008_109_El_canvi_climatic/_html/_pon/pon_05/p_05_

2.pdf   [Consulta: 10 març 2015]. 
5
 BOADA, Martí. Boscos de Catalunya. Història i actualitat del món forestal.  Figueres: Brau edicions, 1ª 

edició, abril, 2003, p. 106. ISBN: 84-95946-20-3.  

http://www.gencat.cat/darp/c/formacio/cfeareus/2008_109_El_canvi_climatic/_html/_pon/pon_05/p_05_2.pdf
http://www.gencat.cat/darp/c/formacio/cfeareus/2008_109_El_canvi_climatic/_html/_pon/pon_05/p_05_2.pdf
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mediambientals; una preocupació lògica que al capdavall es concreta en determinar com 

la gestió forestal pot afectar aquests espais naturals.  

La societat també ha anat prenent consciència que els recursos naturals no són il·limitats 

i que malgrat que molts d’ells són de propietat privada, cal conjugar els drets dels 

propietaris amb l’interès públic de fer possible que aquests recursos no s’esgotin.  

Bona part d’aquesta nova consciència col·lectiva sobre el seu valor mediambiental ve 

donada per la importància que tenen els boscos en la lluita contra el canvi climàtic i de 

manera especial contra l’efecte hivernacle del planeta. 

L’efecte hivernacle és un procés natural pel qual l’atmosfera del planeta fa que s’escalfi, 

permetent l’entrada de radiació solar però dificultant l’emissió de calor des de la terra; 

això permet que la vida al planeta sigui viable, ja que altrament la seva temperatura 

mitjana es situaria entorn dels 30 °C inferiors a l'actual. L’activitat humana ha suposat 

l’increment de CO2 atmosfèric i d’altres gasos d’efecte hivernacle que ha propiciat un 

escalfament del planeta superior al normal, amb greus conseqüències climàtiques com 

són el creixement de la desertització de parts del planeta o el desgel dels pols i el 

correlatiu risc d’inundació d’altres parts.  

Tot i que una de les fonts principals d’aquestes emissions nocives és la crema de 

combustibles fòssils, cal tenir present també l’impacte negatiu que hi pot tenir la mala 

gestió forestal i la desforestació dels boscos (SABATÉ
6
).  

Els boscos són ecosistemes terrestres que suporten gran quantitat de carboni a la seva 

estructura ja que contenen el doble de carboni que l’atmosfera terrestre, absorbeixen 

prop del 15% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle del planeta, 

l’emmagatzemen en la seva biomassa i en el sòl, i per tant actuen com embornals tot 

contribuint a l’estabilitat del clima. 

Un bosc primari contribueix directament a la lluita contra el canvi climàtic en tant que 

esdevé un magatzem d’ingents quantitats de carboni. El problema esdevé quan els 

arbres moren o es destrueixen, o quan els boscos es degraden o es produeix la seva 

conversió a altres usos, moment en què una part d'aquest carboni emmagatzemat és 

alliberat a l'atmosfera.  
                                                           

6
 SABATÉ, Santi. “El carboni dels boscos i la seva dinàmica”. Silvicultura, quart trimestre, 2005. Núm. 

49, p. 3-5.  
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Un correcta gestió forestal consistirà en aconseguir que el carboni que s'allibera amb la 

tala dels boscos sigui absorbit per la biomassa de regeneració i que no es produeixi una 

emissió neta de diòxid de carboni a l'atmosfera. La bona gestió dels boscos resulta 

indispensable doncs, en la lluita contra el canvi climàtic. 

En el passat hauríem definit la gestió forestal com l’activitat humana que es remunta als 

principis dels temps i que consistia en aprofitar la producció natural dels boscos, 

extraient la fusta o altres productes derivats (suro, bolets, plantes medicinals, etc.).   

Actualment es posa l’accent en què els usos i els aprofitaments forestals dels que en 

pretenen gaudir els seus propietaris siguin els adequats a aquest medi tan sensible, 

conjugant els interessos públics i privats que hi concorren, controlant la producció 

forestal per tal que aquesta sigui racional i no s’esgoti i evitant que es malmeti la seva 

capacitat productiva i regenerativa. Es tracta doncs d’introduir-hi el concepte de 

sostenibilitat, que segons MARTIN MATEO
7
 consisteix en fer compatible el 

desenvolupament econòmic necessari per a que els nostres congèneres puguin viure 

dignament amb el respecte d’un entorn biofísic adequat. 

I així, definim la gestió forestal sostenible com "l'administració i ús dels boscos i terres 

forestals de forma i intensitat tals que mantinguin la seva biodiversitat, productivitat, 

capacitat de regeneració, vitalitat i el seu potencial per atendre, ara i en el futur, les 

funcions ecològiques, econòmiques i socials rellevants a escala local, nacional i global, 

i que no causin dany a altres ecosistemes"
8
. 

                                                           

7
 MARTIN MATEO, Ramon. Manual de Derecho Ambiental. Madrid: Editorial Trivium, 2ª ed. , 1998. 

p.41. ISBN: 84-7855-705-9 
8
 Aquesta definició  fou adoptada en la Conferència Ministerial per la protecció dels boscos a Europa, 

Hèlsinki, 1993. Per iniciativa de França i Finlàndia, des de 1990 es realitzen una sèrie de Conferències 

Ministerials per a la Protecció dels Boscos a Europa (MCPFE) en les quals hi participen representants de 

tots els països europeus. Aquesta és una iniciativa política d’alt nivell per a la cooperació en matèria 

forestal que té com a objectiu principal la identificació i el tractament dels boscos i de silvicultura en el 

seu àmbit geogràfic i promou la gestió forestal sostenible dels boscos europeus. Des de l'inici de la 

MCPFE , s'han celebrat conferències a Estrasburg (1990), Hèlsinki (1993), Lisboa (1998) i Viena (2003). 

Espanya ha adoptat el conjunt de Criteris i Indicadors Pan-Europeus per a la gestió forestal sostenible de 

la MCPFE celebrada a Viena, basat en la proposta definida a Lisboa. 

Aquesta definició de gestió forestal sostenible la incorporà en el nostre ordenament jurídic l’art. 6 e) de la 

llei 23/2003, de 21 de novembre de montes.  

Aquesta mateixa definició de la gestió forestal sostenible la trobem reproduïda a la COM (2013) 659 final 

(2013): Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, el Consejo, el Comité Económico y Social 

Europeo y el Comité de las Regiones: Una nueva estrategia de la UE en favor de los bosques y del sector 

forestal. Epígraf 3r. Pàgina 5., i a la COM (2010) 66 final (2010): Llibre Verd sobre protecció dels 

boscos i informació forestal a la UE: Preparació dels boscos al Canvi Climàtic. Brussel·les, 1.3.2010. 

Subepígrafs 2.3, pàgines 6-12. 
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Per tant, si sumem a la importància de l’extensió superficial dels boscos al nostre país, 

la seva lenta però inequívoca revalorització econòmica i el creixent interès públic per 

controlar els seus valors mediambientals, hem de concloure com fa DOÑATE
9
 que 

darrera l’ordenació i la gestió d’aquest vast espai forestal hi ha la gestió territorial, 

econòmica i mediambiental d’una de les fonts de riquesa més important del país, cosa 

que fa que la gestió dels boscos sigui un dels elements estratègics de la gestió del 

present i del futur del territori i de la població de Catalunya. 

 

3.- La implicació de les administracions locals 

Històricament la gestió de la forest ha correspost als seus propietaris, que han actuat 

segons costums ancestrals amb una manera de fer equilibrada que els assegurava la seva 

pròpia subsistència; durant molts segles la sostenibilitat en la gestió era fruit de la 

planificació del recursos per part del mateix propietari per assegurar-se la seva pròpia  

pervivència econòmica
10

. 

Però no tota la gestió forestal recau en mans privades, una tipologia de propietat que 

abans que la Constitució Espanyola configurés el caràcter social del dret de propietat 

(art. 33.2 CE), LEGUINA
11

 ja va qualificà de propietat vinculada, ateses les nombroses 

càrregues i deures que la legislació administrativa li imposa.  

El 73% de la superfície forestal catalana és actualment de naturalesa privada, mentre 

que el 27% restant és de naturalesa pública i pertany a entitats com ajuntaments, 

diputacions, consells comarcals, ministeris de l’Estat espanyol o a la pròpia 

Generalitat.
12

   

                                                                                                                                                                          

 
9
 DOÑATE,  Ignasi. “Normativa: els arbres que no deixen veure el bosc”.  Medi ambient, Tecnologia i 

cultura, abril, 1999, núm. 23.    

Es pot consultar també a http://www.gencat.cat/mediamb/revista/rev23-8.htm.  
10

 Del que acabem d’afirmar n’és un exemple el contingut del següent llibre, que descriu com s’han 

gestionat els boscos pels propietaris al llarg dels segles, i quines són les normes consuetudinàries que 

d’aquesta gestió n’han quedat:  “Usos i Costums de bon pagès sobre boscos i arbredes, recollits per 

l’oficina d’estudis jurídics de la Mancomunitat de Catalunya “ Barcelona:  Mancomunitat de Catalunya 

Impremta Casa de la Caritat,  1920, 192 p. 
11

 LEGUINA VILLA, Jesús. “Las facultades dominicales de la propiedad forestal”, p. 451. Revista de 

Derecho Administrativo, núm. 3, 1974, pàgs. 447-472. ISSN 0210-8461 
12

 També tenen la consideració de boscos públics els terrenys forestals on els veïns d’una població tenen 

drets històrics sobre l’aprofitament dels seus recursos i que poden ser comunals (on l’Ajuntament, 

http://www.gencat.cat/mediamb/revista/rev23-8.htm
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És a dir, que quan tractem de la gestió forestal, hem de tenir present que l’administració 

pública també actua com a propietària, malgrat que no totes les administracions tinguin 

competències en la regulació de la gestió forestal.
 

En aquest treball tractarem 

precisament de l’administració que menys competències té i ho farem obviant la seva 

naturalesa de propietària de terrenys forestals, cosa que podria ser objecte d’un altre 

estudi.  

Dels tres nivells en què està organitzada l’Administració espanyola - estatal, autonòmica 

i  local-, les entitats locals constitueixen l’administració considerada usualment de 

proximitat; el municipi és l’entitat bàsica de l’organització territorial de l’Estat més 

propera al territori i als seus ciutadans, la que els hi serveix de via més immediata per a 

la participació en els assumptes públics del seu interès.  

Si d’acord amb allò que postula l’art. 4.3 de la Carta Europea de l’Autonomia Local
13

, 

l’exercici de les competències públiques ha d’incumbir preferentment i de manera 

general a les autoritats més properes als ciutadans, semblaria lògic pensar que les 

competències municipals en relació a l’ordenació i gestió del sòl de naturalesa forestal  

haurien de ser àmplies i intenses, per tractar-se del sòl quantitativament i 

qualitativament més important del seu territori.  

L’objecte d’aquest treball és esbrinar precisament si això és realment així, si els 

municipis tenen competències per incidir en el sòl forestal o de quins instruments poden 

valdre’s per intervenir en la seva gestió sostenible.  

I també analitzarem, ni que sigui de manera indiciària, quina és la utilització que els 

municipis fan dels instruments urbanístics que la legislació posa al seu abast – per petits 

que aquests siguin-, i quins són els objectius que es pretenen i els resultats que se 

n’obtenen. 

 

 

                                                                                                                                                                          

formalment continua constant com a titular i gestor) o boscos del “comú de veïns” (en aquest cas, la 

titularitat i la gestió recau en el comú de veïns). 
13

 La Carta Europea de l’Autonomia Local fou aprovada pel Consell de Ministres del Consell d’Europa a 

Estrasburg el 15 d’octubre de1985, i fou ratificada per Espanya per instrument de 20 de gener de 1988, i 

per tant forma part del nostre ordenament jurídic intern. 
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Capítol I.- Les competències municipals en matèria  

de gestió forestal sostenible 

 

1.- Aspectes generals de la regulació de les competències municipals que 

poden incidir en la gestió forestal sostenible 

En l’anàlisi de quines són les competències municipals que poden incidir en la gestió 

forestal sostenible caldrà desgranar en primer lloc, ni que sigui de manera indiciària, 

què entenem per competències municipals, com les regula la legislació de règim local i 

quin és l’abast que tenen i entre totes les que són atribuïdes als municipis, quines són les 

que al nostre entendre poden tenir una incidència directa en la gestió forestal sostenible. 

Segons una de les definicions més usuals, quan en l’àmbit del dret públic parlem de 

competències estem parlant de la vinculació a un subjecte públic d’unes potestats 

concretes referides a una determinada matèria. 

En el dret positiu comparat existeixen dos sistemes per determinar les competències de 

les administracions públiques: el sistema de competència enumerada, mitjançant la qual  

la llei atribueix a cada administració unes competències concretes i expresses i el 

sistema de clàusula general, pel que la competència es defineix de manera amplia i 

genèrica, a reserva d’una concreció posterior per llei ordinària. 

En el nostre ordenament jurídic, la Constitució Espanyola (CE) va optar pel sistema de 

competència enumerada per determinar les competències que corresponen a l’Estat (art. 

149 CE); i unes altres que de manera indicativa poden correspondre a les comunitats 

autònomes, que per mitjà de la reforma dels seus estatuts d’autonomia les comunitats 

autònomes poden ampliar (art. 148 CE). En canvi, cap competència va ser atribuïda a 

les administracions locals, la tercera de les administracions en què l’Estat es configura 

territorialment, malgrat que la pròpia carta magna els hi reconeixia el principi 

d’autonomia local (art. 140 CE). 
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Autors com PAREJO
14

 sostenen que de conformitat amb l’article 4.1 de la Carta 

Europea de l’Autonomia Local, les entitats locals haurien de disposar d’un elenc de 

competències pròpies, un espai de decisió propi on portar a terme l’autogovern garantit.  

La mateixa opinió sosté SOSA WAGNER
15

 que ho fonamenta en el principi de 

subsidiarietat, segons la qual s’han d’atribuir les competències i responsabilitats 

públiques a les autoritats més properes als ciutadans sempre que es trobin en condicions 

d’exercir-les, tot citant la sentència del TS de 3 d’abril de 1998 [RJ 1998, 3372]. 

La Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local (LBRL), abans de la modificació 

de la que tot seguit parlarem, establia un principi de protecció de l’autonomia local (art. 

2.1), segons la qual les comunitats autònomes i l’Estat havien de garantir als municipis 

el seu dret a participar en els assumptes que afectessin directament el cercle dels seus 

interessos, atribuint-les-hi les competències necessàries per aquesta finalitat.  

Una garantia que, segons SOSA WAGNER
16

, comportava configurar l’autonomia local 

com el dret dels municipis a regular totes les qüestions de la col·lectivitat local en el 

marc de la llei, amb plena responsabilitat, segons decisions pròpies i amb la participació 

d’una representació popular democràticament elegida.  

També PAREJO
17

 considerava que amb aquest principi contingut en l’art. 2.1 LBRL es 

respectava escrupolosament l’art. 4.3 CEAL, ja que conté una formulació acabada en 

positiu del principi de subsidiarietat al que abans hem fet menció. 

Desenvolupant aquest principi general, la LBRL establia quatre grans pilars o àmbits 

competencials
18

.  

El primer d’aquests pilars establia que per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de 

les seves competències, el municipi podia promoure tota classe d’activitats i prestar els 

                                                           

14
 PAREJO ALFONSO, Luciano. “Autonomia Local, régimen local básico, y reformas estatutarias”.  

Revista de Estudios de Administración Local y Autonómica, 2009, núm. 309,  p. 13. 
15

 SOSA WAGNER, Francisco.  Maual de Derecho local. Pamplona: Thomson-Aranzadi, 2005 p. 61 

ISBN: 84-8497-674-715. 

16 SOSA WAGNER, Francisco; DE MIGUEL GARCIA, Pablo. Las competencias de las corporaciones 

locales. Madrid, Instituto de Estudios de Administración Local, 1985,  p. 40 ISBN: 84-7088-406-9. 
17

 PAREJO ALFONSO, Luciano. Lecciones de Derecho Administrativo. Valencia: Tirant lo Blanch, 7ªed. 

2014. p. 262. ISBN 978-84-9086-211-7. 
18

 MARTIN-RETORTILLO, Lorenzo. “Administración Local y Medio Ambiente”.  p. 49. A: ESTEVE 

PARDO, José. Derecho del Medio Ambiente y Administración Local. Barcelona: Diputació de Barcelona, 

1ª ed. , 1996. ISBN: 84-470-0634-4. 
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serveis públics que contribuïssin a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat 

veïnal (art. 25.1). 

Un segon pilar consistia en establir una relació de matèries, la competència sobre les 

quals hom les podria exercir d’acord amb el contingut i abast que els atorgués la 

legislació de l’Estat i la de les comunitats autònomes, a mena de sistema de clàusula 

general (art. 25.2). 

El tercer pilar seria el llistat de serveis mínims que en tot cas havien de prestar els 

Ajuntaments, per si o associat a altres, més o menys extens en funció del seu de nombre 

de població (art. 26), establint també uns supòsits de suplència per part de les 

Diputacions quan els municipis no assolissin aquells mínims (art. 26.3).  Uns serveis 

mínims que segons establí FONT LLOVET
19

, en tot cas suposaven un límit 

infranquejable pel legislador, ja que aquest precepte està formulat directament en termes 

d’obligació  i no només en termes de garantia competencial dels municipis. 

I el quart i el últim, constituït per la possibilitat d’exercir competències delegades per 

part de l’Estat o les comunitats autònomes (art. 27), o de realitzar activitats 

complementàries de les pròpies d’altres administracions públiques (art. 28)
20

.  

En definitiva doncs, s’articulaven dos grans eixos competencials: un format per les 

competències pròpies dels municipis – que els formarien els tres primers pilars que hem 

assenyalat-,  i un altre de competències delegades – el quart pilar-. 

Pel que fa a la relació de matèries concretes sobre les que d’acord amb la legislació 

sectorial dimanant de l’Estat i de les comunitats autònomes, els municipis podien tenir 

competències en relació al sòl forestal, l’art. 25.2. LBRL relacionava les següents: “(...) 

c) Protecció civil, prevenció i extinció d’incendis. d) Ordenació, gestió, execució i  

                                                           

19
 FONT LLOVET, Tomàs. “Las Competencias municipales en España ante la Carta Europea de 

autonomía local“  p. 247  A : Estudios sobre la Carta Europea de Autonomía Local. Barcelona: 

Ajuntament de Barcelona. ISBN:  84-7609-668-2. 
20

 Malgrat que es va recórrer contra la constitucionalitat d’aquest precepte per entendre que podia suposar 

envair les competències que correspondrien a les comunitats autònomes, en la seva sentència núm. 

214/1989, de 21 de desembre el Tribunal Constitucional va interpretar que aquest era una conseqüència 

de la clàusula general de l’art. 25: “En realidad, el art. 28 no viene a ampliar notablemente el ámbito 

competencial de los municipios, tal como queda ya delimitado por el art. 25 de la L.R.B.R.L.. (…) La 

correlación de materias es, por tanto, evidente, si bien este art. 28 se configura como una cláusula 

competencial genérica que, más allá de las competencias que por imperativo de los arts. 2.1.º y 25 de la 

Ley, el legislador sectorial debe reconocer a las entidades municipales, habilita a los municipios para 

que puedan desarrollar actividades complementarías de las propias de otras Administraciones.” 

http://biblio.icab.cat/cgi-bin/abnetopac/O7096/ID7822339f?ACC=133&NAUT=9550&SAUT=Font+i+Llovet,+Tom%00e0s
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disciplina urbanística; (…) i conservació de camins i vies rurals. (..) f) Protecció del 

medi ambient.” 

Per altra part, de la relació dels serveis mínims que havien de portar a terme els 

municipis, també tindria relació amb el sòl forestal el servei de prevenció i extinció 

d’incendis – en els de població superior a 20.000 habitants-, i la protecció del medi 

ambient – en els de més de 50.000-.   

I per últim, en referència a les activitats complementàries, hem de ressaltar que el propi 

article establia que com a tals s’havia d’entendre, en particular i entre d’altres, la 

protecció del medi ambient. 

 

2-  La incidència de la reforma de la Llei de Bases de Règim Local (LRSAL) 

2.1.- Els trets bàsics de la reforma competencial 

L’aprovació de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat 

de l'Administració Local (LRSAL)
21

 que modificà la LBRL,  no sols no ha vingut a 

canviar el sistema de clàusula general, sinó que a més ha reduït significativament les 

matèries sobre les que els municipis poden exercir competències, fet que ha portat a una 

gran part de la doctrina - entre d’altres, PAREJO
22

 i FONT LLOVET  i GALÁN
23

  -, a 

considerar que lluny de millorar el sistema, la reforma l’ha empitjorat greument.   

La reforma – segons FONT LLOVET 
24

- ha suposat capgirar el model de municipi per 

convertir-lo en una mera organització de prestació de serveis públics “concepció 

totalment allunyada de la que presideix l’art. 140 CE, que concep per a ells uns òrgans 

de govern i administració i per tan amb capacitat per establir autònomament criteris i 

prioritats, polítiques pròpies en una part important dels assumptes públics, com exigeix 

la Carta Europea de l’Autonomia Local.”  En definitiva, semblaria que la reforma 

                                                           

21
 Contra aquesta llei a més de la interposició d’un recurs en defensa de l’autonomia local, s’han 

interposat nombrosos recursos d’inconstitucionalitat entre els quals podem esmentar el núm. 2006/2014 

per part de la Generalitat de Catalunya. 
22

 PAREJO ALFONSO, Luciano. “Algunes reflexions sobre l’impacte de la llei 27/2013, de 27 de 

desembre, sobre el model d’autogovern municipal”. Quaderns de Dret Local, 2014, núm. 34,  p. 17. 
23

 FONT LLOVET, Tomàs, i GALÁN GALÁN,  Alfredo. “La reordenación de las competencias 

municipales:¿una mutación constitucional?”.  Anuario de Gobierno Local, 2013, núm. 1,  p. 24.  
24

 FONT LLOVET, Tomàs.   “La reforma local: aspectos constitucionales”. [en línia].  Institut de Dret 

Públic:  http://idpbarcelona.blogspot.com.es/2013/11/la-reforma-local-aspectos_13.html [Consulta 3 març 

2015].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

http://idpbarcelona.blogspot.com.es/2013/11/la-reforma-local-aspectos_13.html
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vindria a confirmar el que prevenia SOSA WAGNER
25

 - i del que ell en discrepava 

obertament-, de que el Tribunal Constitucional en la seva sentència 32/81, de 28 de 

juliol que va analitzar el principi d’autonomia local, havia establert el caràcter 

estrictament administratiu de l’autonomia local, en front del caràcter polític de 

l’autonomia de les comunitats autònomes. 

En qualsevol cas, es va justificar des del Govern estatal la LRSAL per la necessitat 

d’aplicar a l’àmbit local el principi d'estabilitat pressupostària del nou article 135 de la 

Constitució Espanyola – segons la dicció de la reforma constitucional de l’any 2011-. 

Segons l’apartat primer del nou redactat d’aquest precepte “todas las Administraciones 

Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria”, fet 

que es configura com un principi rector que ha de presidir les actuacions de totes les 

administracions públiques, inclosa la local, i que pretén aconseguir la seva 

racionalització i garantir la seva sostenibilitat financera. 

Així mateix, la reforma es sustenta també en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, 

d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, que exigeix noves adaptacions 

de la normativa bàsica en matèria d'administració local per a l’aplicació dels principis 

d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera o eficiència en l'ús dels recursos 

públics locals, tal com amb tota claredat consta a la seva exposició de motius
26

. 

És indicativa de la voluntat del legislador de subsumir tot l’àmbit competencial 

municipal al principi de sostenibilitat financera, la modificació introduïda a l’article 2.1 

de la LBRL, que com abans hem vist en el seu text original assegurava un mínim àmbit 

competencial als Ajuntaments “...atribuyéndoles las competencias que proceda en 

atención a las características de la actividad pública de que se trate y a la capacidad 

de gestión de la entidad local, de conformidad con los principios de descentralización y 

de máxima proximidad de la gestión administrativa a los ciudadanos.”  
                                                           

25
 SOSA WAGNER, Francisco.  Manual de Derecho Local. op. cit. p. 51. 

26
 “Con este propósito se plantea esta reforma que persigue varios objetivos básicos: clarificar las 

competencias municipales para evitar duplicidades con las competencias de otras Administraciones de 

forma que se haga efectivo el principio «una Administración una competencia», racionalizar la 

estructura organizativa de la Administración local de acuerdo con los principios de eficiencia, 

estabilidad y sostenibilidad financiera, garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso y 

favorecer la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas. 

Respecto al objetivo de clarificar las competencias locales y avanzar en el principio «una Administración 

una competencia», se trata de evitar los problemas de solapamientos competenciales entre 

Administraciones hasta ahora existentes.” (exposició de motius de la LRSAL). 
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A partir de la reforma s’ha afegit a aquest precepte un final diferent, resultant que les 

competències s’han d’atribuir “...de conformidad con los principios de 

descentralización, proximidad, eficacia y eficiencia, y con estricta sujeción a la 

normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.” 

En aquest context, un dels objectius principals de la reforma de la legislació de règim 

local ha estat reduir les competències municipals, a través de la modificació dels articles 

2, 7, 25, 26 i 27 de la LBRL, i la supressió de l'article 28 que com hem vist, permetia 

l’activitat complementària respecte les competències d’altres administracions públiques. 

L’article 7 LBRL (en la nova redacció donada per la LRSAL), classifica les 

competències de les entitats locals en tres tipus: competències pròpies, competències 

delegades i competències que no són pròpies ni delegades (altrament conegudes com 

impròpies, perquè així se les designava en un dels avantprojectes de la llei). 

2.2.- Les competències pròpies 

Pel que fa a les competències pròpies dels municipis, aquestes només podran ser 

determinades per llei i s'exerceixen en règim d’autonomia i sota la pròpia 

responsabilitat, atenent sempre a la deguda coordinació en la seva programació i 

execució amb les altres administracions públiques. D’acord amb la nova redacció de  

l’article 25.1 LBRL, s’impedeix qualsevol atribució competencial sobre matèries que no 

estiguin expressament incloses en la relació de matèries del seu segon paràgraf.  És per 

això que quan en el text antic s’establia que els municipis poden promoure “toda clase 

de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las 

necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal”, la reforma hi afegeix “en los 

términos previstos en este articulo”, el que dóna comptes que s’ha procedit a imposar 

una limitació del concepte, que SOUVIRON
27

 qualifica de fèrria. 

Aquest llistat de matèries opera doncs com un llistat tancat, sense possibilitat que com a 

tals competències pròpies es puguin incorporar altres matèries, si no és per via de la 

modificació de la pròpia llei de bases, malgrat que autors com CUESTA28 considerin 

                                                           

27
 SOUVIRÓN MORENILLA, José Maria. “Competències pròpies i serveis mínims obligatoris dels 

municipis en la recent reforma del règim local bàsic”. Quaderns de Dret Local, 2014, núm. 34, p. 81.  
28

 CUESTA REVILLA, José.  “Les competències municipals: una aproximació al seu nou règim jurídic”. 

Quaderns de Dret Local, febrer 2014. núm. 34, p. 98.  
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que mitjançant llei estatal ordinària o autonòmica hom podria atribuir alguna altre 

competència més de les que atribueix la LBRL. 

Per a l'atribució de competències pròpies s’estableix igualment el principi de reserva 

formal de llei i s’imposa al legislador sectorial, estatal o autonòmic, en relació amb la 

concreta competència que atribueixi al municipi, l’obligació d'avaluar la conveniència 

de la implantació de serveis locals atenent als principis de descentralització, eficiència, 

estabilitat i sostenibilitat financera. I per últim, s'estableix la garantia que aquestes lleis 

sectorials hauran de preveure la dotació de recursos necessaris per assegurar la 

suficiència financera dels municipis, sense que en cap cas pugui comportar una major 

despesa de les administracions públiques.  

A l’art. 25.2 LBRL s’ha mantingut el mateix sistema de relacionar una llista tancada de 

matèries respecte les quals els municipis poden exercir competències en els termes de la 

legislació de l’Estat i de les comunitats autònomes.  

La llista de matèries però, s’ha reduït. Així, les matèries en què els municipis poden 

exercir competències que poden incidir en el sòl de naturalesa forestal són les següents: 

a) Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística. (..) f) Policia 

local, protecció civil, prevenció i extinció d’incendis.” 

Del llistat anterior s’ha eliminat la competència sobre la conservació de camins i vies 

rurals i respecte a la protecció del medi ambient, la competència ha quedat limitada al 

medi ambient urbà, amb exclusió per tant de la protecció del medi ambient referit al sòl 

no urbà. Com a conseqüència d’aquesta limitació, també els serveis mínims obligatoris 

que es relacionen en l’art. 26 s’han modificat, limitant-se aquests al “medi ambient 

urbà” en els municipis de població superior a 50.000 habitants, en lloc de la protecció 

genèrica del medi ambient que abans s’hi considerava. 

S’ha mantingut la matèria urbanística, malgrat que molt subtilment s’ha substituït 

“ordenació” per “planejament”, per diferenciar el que és ordenació del territori – que és 

una competència estrictament autonòmica- de la planificació urbanística- en la qual, 

com veurem, els municipis també hi tenen competències. 

I per últim es manté en els mateixos termes la protecció civil, prevenció i extinció de 

incendis, referida a tot el terme municipal i per tant també al sòl forestal, que es manté 

també com a servei obligatori en municipis superiors a 20.000 habitants. 
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És evident doncs que des de l’estricte òptica municipal, amb l’entrada en vigor 

d’aquesta reforma, les competències en matèria d’actuació en el sòl forestal s’haurien 

vist disminuïdes a la mínima expressió, mantenint-se només les competències en 

matèria urbanística i de prevenció i extinció d’incendis. 

2.3.- Les competències delegades 

Complementàriament a l’exercici de les competències pròpies, els municipis podrien 

incidir en el sòl de naturalesa forestal per mitjà de les competències delegades, que són 

aquelles competències que amb tal caràcter els atribueixin explícitament l'Estat i les 

comunitats autònomes mitjançant una disposició normativa (no necessàriament amb 

rang de llei) o un acord de delegació. 

Conceptualment però, aquesta possibilitat no és òptima: el Consell d'Europa
29

 va 

declarar sobre aquesta qüestió que l'atribució de competències delegades als municipis 

representa una lectura reduccionista del principi d'autonomia local establert per la Carta 

Europea d'Autonomia Local.  

El nou apartat 3 de l'article 27 de la LBRL habilita l’administració de l'Estat i a les de 

les comunitats autònomes per delegar determinades competències als municipis, sempre 

que s’evitin duplicitats administratives, es millori la transparència dels serveis públics i 

el servei a la ciutadania i, en general, es contribueixi a la racionalització administrativa  

generant un estalvi net de recursos. Entre les competències que s’enumeren de manera 

expressa com a delegables hi figuren les de "vigilància i control de la contaminació 

ambiental " [apartat a)], i “protecció del medi natural" [apartat b)],  però també totes 

aquelles altres que hom consideri oportunes, ja que l'enumeració que conté l'article 27.3 

no suposa una llista tancada, sinó només indicativa.  

Però aquesta possibilitat de delegació de competències en aquestes matèries no és una 

solució òptima a mig termini pels municipis per poder desenvolupar una estratègia 

pròpia en la gestió forestal sostenible, ja que amb la reforma aprovada la delegació de 

competències se sotmet a requisits molt estrictes i restrictius, de difícil viabilitat. 

                                                           

29
 En efecte, la recomanació del Congrés de   Poders  Locals  i  Regionals   del Consell d’Europa de 

data 19 de març de 2013, dictada en relació amb el compliment de la Carta Europea d’Autonomia Local, 

adverteix que les delegacions de competències als municipis no són un mitjà d’enfortiment de 

l’autonomia local, sinó tot el contrari.  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Efectivament, per tal que es pugui portar a terme una delegació de competències, en 

primer lloc s’ha d’acreditar que contribueixi a millorar l’eficiència de la gestió pública 

eliminant duplicitats administratives i que sigui coherent amb la legislació d’estabilitat 

pressupostària i sostenibilitat financera. En segon lloc, s’estableix que la delegació no 

podrà ser inferior a cinc anys, reservant-se l’administració delegatòria el control 

d’eficiència i assignant mitjans personals, materials i econòmics, sense que això pugui 

comportar una despesa més gran de les administracions públiques. També s’exigeix que 

la delegació vagi acompanyada amb el finançament corresponent, establint-se una 

dotació pressupostària adequada i suficient en els pressupostos de l’administració 

delegant (autonòmica o estatal) per a cada exercici econòmic. I per últim, per ser 

efectiva, serà necessària l’acceptació expressa de la delegació per part de 

l’administració local delegada, sense que es pugui imposar la delegació amb caràcter 

obligatori.  

La dificultat en l’acompliment d’aquests requisits – en especial el de dotació econòmica 

suficient- fa difícil pensar, tal com sosté CASADO
30

, que sigui plausible la utilització 

del mecanisme de delegació de competències per part d’unes comunitats autònomes 

amb importants problemes de contenció del dèficit fiscal i greus retallades 

pressupostàries a un municipis als quals també se’ls ha retallat de manera ostensible el 

seu àmbit competencial propi i els serveis mínims per gestionar.  

A més, l’article 57 bis de la LRSAL preveu una garantia de pagament quan es produeixi 

l'exercici de les competències delegades, però que només és aplicable quan aquestes 

delegacions provinguin de les comunitats autònomes, que hauran d’autoritzar a 

l'administració general de l'Estat a aplicar retencions en les transferències que els 

corresponguin per aplicació del seu sistema de finançament, si es produeixen 

incompliments en el pagament a les administracions locals.  

Per tot plegat, es fa difícil preveure quines delegacions de competències s’arribaran a  

conferir als municipis per part de les comunitats autònomes, acomplint aquest allau de 

requisits.  

                                                           

30
 CASADO CASADO, Lucía. “El Dret Ambiental a Catalunya”. Revista Catalana de Dret Ambiental, 

2014,  Vol. V, núm. I, p. 62.  
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2.4.- Les competències impròpies 

Quedaria per últim la possibilitat que per incidir en la gestió forestal sostenible, els 

municipis acudissin a les competències impròpies –segons les anomenava l’esborrany 

de la llei-, que són aquelles competències diferents de les pròpies i de les delegades, que 

no necessiten ser atribuïdes ni per l'Estat ni per les comunitats autònomes.  

Els requisits per gaudir d’aquestes competències també son molt rigorosos, ja que caldrà 

acreditar que no es posa en risc la sostenibilitat financera del conjunt de la hisenda 

municipal, complint els principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i 

que no s'incorri en un supòsit d'execució simultània del mateix servei públic amb una 

altra administració. En tot cas, l’exercici d’aquestes competències impròpies ho serà en 

els termes que preveu la legislació de l’Estat i de les comunitats autònomes, tot 

garantint que les entitats locals no tornin a assumir competències que no els atribueix la 

llei i per a les quals no tinguin finançament adequat.  

La dificultat d’assumir competències per aquesta via es fa palès en la rigidesa del 

procediment que s'ha de seguir per poder exercir aquestes competències impròpies, 

d’acord amb l'últim incís del paràgraf primer de l'article 7.4 LBRL.  

Per assumir aquestes competències, cal obtenir de manera prèvia i vinculant els 

informes previs de l'administració competent per raó de la matèria, que acreditin la 

inexistència de duplicitats i l’informe favorable de l'administració que tingui atribuïda la 

tutela financera de les noves competències. Tot plegat pressuposa un fort control que 

posa seriosament en dubte el principi d'autonomia local constitucionalment garantit, en 

la mesura en què el marge de discrecionalitat d’aquests informes és amplíssim i podria 

comportar que en lloc de complir la funció de control de legalitat, es convertissin en un 

control d'oportunitat. 

Com a correlatiu de la limitació i excepcionalitat amb què es configuren ara les 

competències impròpies, la LRSAL ha suprimit el contingut de l’anterior article 28 

LBRL, que contenia la possibilitat d’exercir competències complementàries. D’aquesta 

manera, s’elimina també la possibilitat recollida anteriorment en aquest precepte, que 

els municipis puguin realitzar activitats complementàries de les pròpies d’altres 

administracions públiques i, en particular, les relatives a la protecció del medi ambient. 
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Per tant, caldria concloure prima facie que després de l'entrada en vigor de la LRSAL el 

31 de desembre de 2013, malgrat la possibilitat de gaudir de competències delegades o 

impròpies, la realitat imposa que els municipis podran exercir les competències que els 

hagin estat atribuïdes com a pròpies i que, per a incidir en la gestió forestal sostenible, 

aquestes competències s’han vist substancialment reduïdes.    

 

3.- Les competències dels municipis catalans en la gestió forestal sostenible 

després de la reforma 

L’entrada en vigor d’aquesta reforma de la LBRL va generar molta incertesa jurídica en 

el món local però de manera especial a Catalunya, pels dubtes que ofereix el seu encaix 

amb l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (EAC), aprovat per Llei orgànica 6/2006, de 

19 de juliol,  i la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (LMRLC), text refós 

aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 

Cal tenir present que l’article 160 EAC atorga la competència exclusiva a la Generalitat 

per determinar les competències i les potestats pròpies dels municipis i d’altres ens 

locals en els àmbits fixats per l’article 84, pel que hom pot pensar que la nova reforma 

de la LBRL podria estar envaint aquesta competència autonòmica. 

En aquest aspecte, l’article 84 EAC garanteix als municipis un nucli de competències 

pròpies que han d'ésser exercides per aquestes entitats amb plena autonomia, subjecte 

tot plegat només a control de constitucionalitat i de legalitat. D’aquesta manera els 

municipis tenen competències pròpies en els termes que determinin les lleis, sobre les 

matèries següents - entre d’altres i pel que interessa en aquest treball - : l'ordenació i la 

gestió del territori, l'urbanisme i la disciplina urbanística i la conservació i el 

manteniment dels béns de domini públic local [apartat a)], la protecció civil i la 

prevenció d'incendis [apartat f)], la formulació i la gestió de polítiques per a la 

protecció del medi ambient i el desenvolupament sostenible [apartat j)].
31

 

                                                           

31
 En coherència amb aquest precepte estatutari , el Projecte de llei de governs Locals de Catalunya 

estableix en el seu art. 17 que en els termes que disposa l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, els governs 

Locals catalans tindran competències – a més de respecte l’urbanisme- sobre “ la formulació i la gestió de 

polítiques per a la protecció del medi ambient i el desenvolupament sostenible”; i en el seu article 27, en 

l’atribució legal de les competències pròpies, es determina que els municipis, d’acord amb l’Estatut 
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Per altra part, la LMRLC també atorga competències als municipis de manera genèrica 

en els àmbits de la sostenibilitat ambiental i la gestió territorial – amb l’abast que fixa la 

pròpia llei i la legislació sectorial respectiva- i competències pròpies en les matèries de 

protecció civil, prevenció i extinció d’incendis [paràgraf c)], l’ordenació, la gestió, 

l’execució i la disciplina urbanística i la conservació de camins i les vies rurals 

[paràgraf d)],  i la protecció del medi [paràgraf f)]. 

La qüestió plantejada no és pacifica: en definitiva es tracta de determinar si quan la 

legislació bàsica de l’Estat ha reduït les competències pròpies dels municipis, els 

estatuts d’autonomia que com el català o l’andalús reconeixen als municipis 

determinades competències “pròpies” d’abast superior, poden mantenir-les, o han de 

reduir-les i ajustar-les al que estableix la legislació bàsica. 

En aquest sentit, en el tràmit d’aprovació de la LRSAL i en referència a aquest tema, el 

Consell d’Estat va concloure que d’acord amb la nombrosa jurisprudència 

constitucional, si es produís aquesta situació les Comunitats Autònomes haurien de 

reduir l’àmbit material establert en els seus estatuts i ajustar-lo a la llei de bases 

modificada.
32

  

Malgrat que hi ha antecedents sobre aquesta qüestió, GALAN
33

 sosté que aquesta 

qüestió no ha de resoldre-la la legislació estatal sinó el Tribunal Constitucional, al 

dirimir el conflicte que es plantegi, ja que al seu entendre “no corresponde al legislador 

básico de régimen local determinar la relación de sus normas con los estatutos de 

autonomía, como tampoco precisar el contenido y alcance de la competencia 

autonómica sobre esa materia. En caso de conflicto, la solución deberá venir de la 

mano del Tribunal Constitucional, en aplicación de las normas sobre la producción 

jurídica..” 

                                                                                                                                                                          

d’Autonomia de Catalunya i en els termes que determinin les lleis, tindran competències pròpies entre 

altres matèries, també en la de protecció del medi.   
32

   SOUVIRÓN MORENILLA, José Maria. op. cit. p. 90. 
33

  GALAN GALAN, Alfredo. “La aplicación autonómica de la Ley de Racionalización y  Sostenibilidad 

de la Administración Local”. Revista de Estudios de la Administración Local y Autonómica, no 

Extraordinari, gener 2015, fine apartat 4. 

En el mateix sentit: VELASCO CABALLERO, Francisco, “La ley de racionalización y sostenibilidad de 

la Administración local en el sistema de derecho local”. A : DOMINGO ZABALLOS,  Manuel J (coord.).   

Reforma del régimen local: La Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local: 

veintitrés estudios Pamplona: Aranzadi, 2014,   p. 49. ISBN:  84-905-931-59. 
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En el cas de Catalunya aquesta qüestió no és nomes teòrica, atesa l’aparent discordança 

entre la relació de matèries que una norma (LBRL després de la reforma LRSAL) i les 

altres (EAC i LMRLC), atribueixen als municipis.  

Per dilucidar aquesta qüestió, el Govern de la Generalitat va aprovar el Decret Llei 

3/2014, de 17 de juny, pel qual s'estableixen mesures urgents per a l'aplicació a 

Catalunya de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 

l'Administració local, que fou publicat en el DOGC núm. 6647  de 19 de juny de 2014, 

que posteriorment no va ser validat pel Parlament i per tant va quedar derogat
34

. 

Aquesta norma es sustentava en la disposició addicional tercera de la pròpia LRSAL i 

feia una integració d’aquesta norma amb l’Estatut d’Autonomia i les lleis que el 

desenvolupen, tenint en compte el sistema institucional propi. En base a aquesta 

integració, hom establia que si bé les competències pròpies dels municipis només poden 

ser determinades per llei, en aquest sentit tan la llei estatal com la llei autonòmica són 

atributives de competències pròpies al municipi. Aquest argument es recolzava en la 

sentència del Tribunal Constitucional 31/2010, de 28 de juny, que establí que l’article 

84 EAC no desplaça o impedeix l’exercici de la competència estatal en matèria de bases 

de règim local establerta a l’article 149.1.18 de la Constitució, de manera que es 

produeix una superposició entre ambdues previsions, l’estatal bàsica i l’estatutària 

autonòmica, la qual cosa es tradueix en la vigència del que estableix l’article 84 EAC i 

de la normativa del seu desplegament amb rang de llei
35

. 

                                                           

34
 Publicat el Decret Llei, a requeriment del Parlament de Catalunya el Consell de Garanties Estatuàries 

va aprovar el seu Dictamen 16/2014, d’11 de juliol, segons el qual els articles 1.a, 2, 3, 4 i 5, i les 

disposicions addicionals primera, segona, tercera, quarta i vuitena vulneraven l’Estatut d’Autonomia 

perquè afectaven el límit material de l’article 64.1 EAC, amb relació a l’article 2.3 EAC, mentre que els 

articles 1.b, 6, 7 i 8, vulneraven l’article 64.1 EAC, perquè no complien el requisit de l’extraordinària i 

urgent necessitat. Posteriorment, per Resolució 774/X del 29 de juliol de 2014, la Mesa de Parlament va  

constatar i publicar que el Decret Llei 3/2014, de 17 de juny, no havia estat validat pel Parlament en el 

termini que estableix l'article 64.2 EAC, pel que aquest quedà derogat en data 25 de juliol de 2014. 
35

 En un treball comentant la Sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional, GALAN manifesta que 

d’acord a la doctrina que en dimana “ la regulación estatutaria debe respetar «en todo caso» y «como es 

obvio» la competencia estatal en materia de régimen local. Y considera que esta competencia es la que se 

deriva directamente del art. 149.1.18 CE. Por lo tanto, el Tribunal sigue manteniendo la interpretación 

que de este precepto constitucional viene realizando desde 1982. Recuerda así que la materia «régimen 

local» forma parte de la más amplia materia «régimen jurídico de las Administraciones públicas» y que, 

por consiguiente, corresponde al Estado la aprobación de la legislación básica. De todo ello concluye la 

Sentencia que la nueva regulación estatutaria no impide el ejercicio de la competencia estatal en materia 

de régimen local (ex art. 149.1.18 CE), que, de este modo, sigue manteniendo su carácter bifronte (idea 

que se reitera posteriormente, en el FJ 100). La consecuencia, explicitada por el Tribunal, es que el 

Estado puede mantener relaciones directas con los entes locales catalanes. Esto último sin perjuicio de 

que, como recuerda con cita de su propia jurisprudencia anterior (en concreto, el FJ 3 de la STC 
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Aquesta interpretació però, no és pacífica, ja que en la seva sentència 103/2013, de 25 

d’abril, dictada en relació amb la Llei 57/2003 de mesures de modernització del govern 

local, el mateix Tribunal Constitucional es va pronunciar en sentit contrari a allò que 

aquest Decret llei pregonava, i tot analitzant els efectes de l’entrada en vigor de l’Estatut 

d’Autonomia de Catalunya de l’any 2006 que atribueix a la Generalitat competències 

exclusives i compartides en matèria de règim local, va manifestar que això no 

desmereixia la potestat de l’Estat de modificar la legislació bàsica, a la qual en tot cas 

s’han d’acomodar els Estatuts”…debiendo respetar en todo caso las previsiones 

estatutarias, como es obvio, la competencia básica que al Estado corresponde en la 

materia en virtud de la reserva del art. 149.1.18 CE”. 

L’existència del precedent jurisprudencial constitucional al qual hem fet menció i la 

manca d’incidicis en altres sentències posteriors que aquest òrgan pugi tornar ara per ara 

a la doctrina constitucional anterior que permetia una interpretació  integradora de la llei 

de bases amb l’estatut d’autonomia, en el sentit que preconitzava el Decret Llei publicat 

i derogat, fan pensar que prevaldrà la limitació competencial de la llei de bases a la que 

en tot cas els EA s’hauran de contraure.   

En qualsevol però, hem de constrènyer aquest treball a allò que suara és vigent, això és, 

a la possibilitat que els municipis puguin incidir en la regulació i ordenació del sòl de 

naturalesa forestal i en conseqüència a la seva gestió forestal sostenible, exercint les 

competències pròpies que l’actual legislació de bases els atorga després de la reforma 

introduïda per la LRSAL. 

I de les dues competències pròpies ens centrarem amb les referides a l’urbanisme, 

entenent que les referides a la prevenció i extinció d’incendis haurien de ser objecte 

d’un altre treball.  

 

                                                                                                                                                                          

331/1993), los entes locales puedan mantener una «relación más natural e intensa» con la Comunidad 

Autónoma”. 

GALAN GALAN, Alfedo i  GRACIA RETORTILLO, Ricard “Incidencia de la Sentencia 31/2010 del 

Tribunal Constitucional en la regulación del Estatuto de Autonomía de Cataluña sobre los gobiernos 

locales”. Revista Catalana de Dret Públic.  Escola d’Administració Pública de Catalunya, desembre  

2010,  p. 229. 
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Capítol II.- La gestió forestal sostenible a la legislació sectorial 

 

1.- La legislació forestal bàsica 

Com acabem de comentar les entitats locals han d’exercir les competències – siguin 

pròpies, delegades o impròpies- d’acord amb la legislació sectorial estatal o autonòmica. 

Malgrat que ja hem vist que la vigent LBRL no atribueix cap competència als municipis 

en matèria forestal, caldrà examinar si la legislació forestal admet la possibilitat 

d’atribuir competències en aquesta matèria en favor dels municipis. 

La Constitució Espanyola en el seu article 45 reconeix el dret a un medi ambient 

adequat – dins del qual hi considerem els boscos-, ordena als poders públics perquè 

facin el possible per la seva protecció i conservació, i per últim estableix la possibilitat 

d’imposar sancions penals i administratives a qui atempti contra el medi ambient i 

imposa l’obligació de reparar el dany causat.  

Pel que fa a l’àmbit competencial, l’article 149.1.23 CE estableix la competència 

exclusiva de l’Estat en “la legislación básica sobre montes, aprovechamientos 

forestales y vías pecuarias”,  i  l’art. 148.1.8 CE relaciona com una de les competències 

que poden assumir les Comunitats Autònomes la de “montes y aprovechamientos 

forestales”. 

L'Estat va exercir la seva competència per a l'establiment de la legislació bàsica sobre 

espais i aprofitaments forestals i vies pecuàries l'any 2003
36

, tot i que algunes 

comunitats autònomes, com la mateixa Catalunya,  ja  havien regulat anteriorment sobre 

la matèria en virtut de la competència atribuïda per l’EA. 
                                                           

36
 La primera regulació espanyola del bosc va ser l’Ordenanza de Montes, elaborada l’any 1833 per Javier 

de Burgos, sota la influència del Codi forestal francès de 1824. Posteriorment el 1863 es va promulgar la 

Ley de Montes, que amb diferents esmenes, es va tornar a promulgar l’any 1957 i que va ser vigent fins 

l’any 2003.  Citat per MAS SOLENCH,  Josep Ma. Dret Forestal a Catalunya. Lleida: Editorial Dialgro, 

1996. p.23. ISBN: 84-7234-127-5. 
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El marc legal bàsic en matèria forestal el constitueix per tant la Llei 43/2003, de 21 de 

novembre, de Montes (forests), modificada posteriorment per la Llei 10/2006, de 28 

d’abril,
37

  i que actualment es troba novament en fase de modificació 
38

.   

En la seva exposició de motius, la Llei forestal declara que s’inspira en uns principis 

que estan emmarcats en el concepte primer i fonamental de la gestió forestal sostenible, 

a partir del qual se’n poden deduir d’altres, com la multifuncionalitat, la integració de la 

planificació forestal en l’ordenació del territori, la cohesió territorial i la subsidiarietat, 

el foment de les produccions forestals i del desenvolupament rural, la conservació de la 

biodiversitat forestal, la integració de la política forestal en els objectius ambientals 

internacionals, la cooperació entre les administracions i la participació obligada de tots 

els agents socials i econòmics interessats en la presa de decisions sobre el medi forestal. 

Malgrat que són els propietaris de les forests els qui la llei responsabilitza de la seva 

gestió sostenible, el legislador reserva per a l’administració l’impuls i el control 

d’aquesta gestió mitjançant l’ordenació forestal, a través d’instruments com els 

projectes d’ordenació forestal, els plans dasocràtics, els plans tècnics o figures 

equivalents, o les simples autoritzacions administratives quan els particulars no 

disposen d’aquests instruments. 

La llei declara la funció social de les forests, com a font que són de recursos naturals per 

ser proveïdores de múltiples serveis ambientals, entre altres, de protecció del sòl i del 

cicle hidrològic, de fixació del carboni atmosfèric, de dipòsit de la diversitat biològica i 

com a elements fonamentals del paisatge. Això suposa un clar reconeixement legislatiu 

de la funció d'embornal dels boscos i de la seva contribució en la lluita contra els efectes 

negatius  del canvi climàtic, als que abans hem fet esment. 

Amb la reforma de l’any 2006 es va consagrar definitivament com a principi rector de la 

llei la importància de la gestió forestal sostenible en relació a la lluita contra el canvi 

climàtic. La versió originària de la llei ja incloïa com a principi la integració en la 
                                                           

37
 També la Llei 25/2009de 22 de desembre de modificación de diversas leyes para su adaptación a la 

Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, va introduir un apartat cinquè a l’art 

15 de la Llei 43/2003. 
38

 “Proyecto de Ley  por el que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes”. [en línia] 

Boletín Oficial de las Cortes Generales:  23 gener 2015, núm. 128-1, p. 1 a 29.  

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-128-1.PDF [Consulta: 11 

març 2015] 

 

 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-128-1.PDF
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política forestal espanyola dels objectius de l'acció internacional sobre protecció del 

medi ambient, especialment en matèria de desertificació, canvi climàtic i biodiversitat, 

però fou amb la reforma de l’any 2006 que es va incorporar al catàleg de principis el de 

l'adaptació de la forest al canvi climàtic, fomentant una gestió encaminada a la 

resiliència i resistència de les forests a aquest canvi. 

En aquest sentit també és important la consagració a nivell legislatiu del principi de 

precaució, en virtut de la qual quan hi hagi una amenaça de reducció o pèrdua 

substancial de la diversitat biològica, no s’ha d’al·legar la falta de proves científiques 

inequívoques com a raó per ajornar les mesures encaminades a evitar o reduir al mínim 

aquesta amenaça. 

Així mateix, la llei estableix que l'estadística forestal espanyola, ha d'incloure "l'estat de 

protecció i conservació dels principals ecosistemes forestals espanyols i efectes del 

canvi climàtic en els mateixos tinguin comptes, i en especial s’hi inclou l’estat de 

protecció i conservació dels principals ecosistemes forestals espanyols i efectes del 

canvi climàtic en aquest”. 

Pel que fa als incentius de les Administracions públiques per regular les externalitats 

ambientals, hom estableix que caldrà tenir present, entre altres, la fixació de diòxid de 

carboni a les forests com a mesura de contribució en la mitigació del canvi climàtic, en 

funció de la quantitat de carboni fixada en la biomassa forestal de la forest, així com de 

la valorització energètica dels residus forestals i la conservació dels sòls i del règim 

hidrològic a les forests com a mesura de lluita contra la desertificació, en funció del 

grau en què la coberta vegetal i les pràctiques silvícoles contribueixin a reduir la pèrdua 

o degradació del sòl i dels recursos hídrics superficials i subterranis. 

Per últim, és important donar rellevància als efectes de destacar el compromís de les 

administracions públiques de vincular la gestió forestal amb els objectius de lluita 

contra el canvi climàtic, la disposició addicional setena de la Llei 43/2003, que sota 

l’epígraf “Canvi climàtic”, declara que “(...) les administracions públiques han 

d’elaborar, en l’àmbit del Conveni Marc de les Nacions Unides sobre Canvi Climàtic, 

un estudi sobre les necessitats d’adaptació del territori forestal espanyol al canvi 

climàtic, incloent-hi una anàlisi dels mètodes d’ordenació i tractaments silvícoles més 

adequats per a l’adaptació esmentada.” 
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Pel que fa a la distribució de les competències forestals entre les diferents 

administracions, en l’exposició de motius la llei bàsica estatal designa a les 

administracions autonòmiques com les responsables i competents en matèria forestal, 

d’acord amb la Constitució i els estatuts d’autonomia. Pel que fa a les administracions 

locals, si bé exposa que s’ha optat per la col·laboració i cooperació entre les 

administracions per a un millor benefici d’un medi forestal que no coneix fronteres 

administratives, i es subratlla fins i tot la importància que hauria de tenir en l’execució 

de la política forestal, aquest paper es contrau a la condició de les administracions locals 

com a propietàries forestals, en base a quina condició “(...) se’ls concedeix una 

participació més gran en l’adopció de decisions que incideixen directament sobre les 

seves pròpies forests, amb la qual cosa es reconeix el seu paper com a principals 

propietaris forestals públics a Espanya i la seva contribució a la conservació d’uns 

recursos naturals que beneficien tota la societat”. 

I és en aquest sentit, que quan a l’article 9è. la llei enumera les competències que 

s’atribueixen a les entitats locals, totes elles – menys una de residual final-, ho són 

referides a la seva condició de propietàries forestals i respecte a les finques públiques de 

la seva titularitat:  

“(...) les Entitats Locals, en el marc de la legislació bàsica de l’Estat i de la legislació 

de les Comunitats Autònomes, exerceixen les competències següents: 

 a) La gestió de les forests de la seva titularitat no incloses al Catàleg de forests 

d’utilitat pública. 

 b) La gestió de les forests catalogades de la seva titularitat quan així ho disposi la 

legislació forestal de la comunitat autònoma.  

c) La disposició del rendiment econòmic dels aprofitaments forestals de totes les forests 

de la seva titularitat, sense perjudici del que disposa l’article 38 en relació amb el fons 

de millores de forests catalogades o, si s’escau, del que disposa la normativa 

autonòmica.  

d) L’emissió d’informe preceptiu en el procediment d’elaboració dels instruments de 

gestió relatius a les forests de la seva titularitat inclosos al Catàleg de forests d’utilitat 

pública.  

e) L’emissió d’altres informes preceptius que preveu aquesta Llei, relatius a les forests 

de la seva titularitat.  

f) Les altres que, en la matèria objecte d’aquesta Llei, els atribueixi, de manera 

expressa, la legislació forestal de la Comunitat Autònoma o altres lleis que siguin 

aplicables.”  

 

És evident doncs que la legislació forestal bàsica no atorga cap competència a les 

entitats locals, ni respecte el disseny de les polítiques de gestió forestal, ni respecte la 

seva execució.  
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Aquesta omissió voluntària dels municipis en el repartiment de les competències en 

matèria forestal, per la majoria de la doctrina
39

 obeeix a la tradició legislativa estatal, 

que sempre els havia negat capacitat per l’administració dels boscos.  

Aquesta situació GOMEZ BARAHONDA
40

 la resumeix de la següent manera: “Por 

sorprendente que pueda parecer, la nueva Ley de Montes no prevé ninguna 

competencia específica en favor de la Administración local en cuanto administración 

territorial representativa de los intereses generales, continuando de este modo con una 

tradición histórica en nuestro derecho forestal que resulta difícilmente admisible en el 

nuevo marco constitucional.” 

Opinió que comparteix amb una similar contundència ESTEVE
41

, quan considera que 

de “uno de los fenómenos mas cuestionables en el tratamiento jurídico de los montes y 

masas forestales es el del alejamiento extrañamente, de las instancias de decisión y 

gestión respecto de la realidad material que es objeto de la misma”.  

Però no sols la llei no els atorga cap competència concreta que no sigui referida a la 

seva condició de propietàries, sinó que a més en tot el seu articulat només menciona  

tres vegades a les entitats locals sense tenir en compte aquesta condició: quan els dóna 

tràmit d’audiència en els expedients d’aprovació dels boscos protectors, una tipologia de 

boscos amb especial grau de protecció (art. 24); també en els expedients d’aprovació 

dels Plans d’Ordenació dels Recursos Forestals, uns plans de planificació forestal de 
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 DIEZ SÁNCHEZ, Juan José, VALENCIA MARTIN, German “La distribución de competencias entre 

el Estado y las Comunidades Autónomas en la Ley de Montes y la Administración forestal”, p. 273,  A: 

CALVO SANCHEZ, LUIS (coord). Comentarios sistemáticos a la Ley 43/2003, de 21 de noviembre de 

montes: estudios de derecho forestal estatal y autonómico. Pamplona: Editorial Thomson Civitas, 2005. 

ISBN 84-4702314-1. 

En el mateix sentit,  MARTIN MATEO, Ramon. Tratado de Derecho Ambiental. Madrid, Ed. Trivium. 

1997, Vol. II. p.491.   ISBN  84-7855948-5.   

També DE VICENTE DOMINGO, Ricardo. Espacios forestales (Su ordenación jurídica como recurso 

natural). Madrid, Ed. Civitas. 1995,  p. 108. ISBN 97-88447006-120.    

I també  MENÉNDEZ SEBASTIÁN, Eva Mª  i BUSTILLO BOLADO, Roberto O. “Las competencias 

locales en materia forestal”. p. 222. A: PARADA VÁZQUEZ, Ramon i FERNANDEZ RODRIGUEZ, 

Carmen (direc). Las competencias locales. Madrid: Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A., 2007, 679 p. 

ISBN: 978-84-9768-494-1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
40

 GÓMEZ BARAHONDA, Alberto. “La Admistración local en la nueva ley de montes”. p. 286. A : 

CALVO SANCHEZ, LUIS (coord) Comentarios sistemáticos a la Ley 43/2003, de 21 de noviembre de 

montes: estudios de derecho forestal estatal y autonómico. Pamplona: Editorial Thomson Civitas, 2005. 

ISBN 84-4702314-1. 
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 ESTEVE PARDO, José. Realidad y prespectivas de la ordenación jurídica de los montes (función 

ecologica y explotacion racional) . Madrid: Ed. Civitas, Generalitat de Catalunya, 1995, p. 181. 

ISBN: 9788447006083 
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caràcter inferior al Pla Forestal Espanyol (art. 31.7)
42

; o finalment quan estableix que les 

entitats locals juntament amb les forces i cossos de seguretat de l’Estat i les institucions 

autonòmiques, intervindran en la protecció i extinció d’incendis forestals (art. 44.4). I 

res més. 

 

2.- La legislació forestal catalana 

Exercint la facultat prevista a l’art. 148.1 CE, a Catalunya l’Estatut d’Autonomia 

aprovat l’any 1979 va assumir com a competència exclusiva de la Generalitat de 

Catalunya la dels “monts, aprofitaments i serveis forestals, vies pecuàries i pastures, 

espais naturals protegits i tractament especial de zones de forest, d'acord amb allò que 

disposa el número 23 de l'apartat 1 de l'article 149 de la Constitució” (art. 9.10 EAC). 

Posteriorment, a l’Estatut d’Autonomia aprovat l’any 2006, a l’article 116 es va  regular 

el marc competencial en matèria d'agricultura, ramaderia i pesca, que en concordança 

amb l'article 111, atribueix a la Generalitat, en l'àmbit de les competències compartides i 

d'una manera íntegra, la potestat legislativa, la reglamentària i la funció executiva 

mitjançant les quals pot establir polítiques pròpies respecte la forest: en concret, l'article 

116.2 estableix que correspon a la Generalitat de Catalunya la competència compartida 

de la regulació i el règim d'intervenció administrativa i d’usos de la forest, dels 

aprofitaments i els serveis forestals. 

A Catalunya, desenvolupant la legislació bàsica estatal– malgrat haver estat aprovada 

amb anterioritat-, el marc normatiu sectorial el constitueix la Llei 6/1988, de 30 de 

març, forestal de Catalunya, modificada pel Decret legislatiu 10/1994, de 26 de juliol
43

. 

És veritat que a l’articulat d’aqueta llei no s’esmenta el concepte de gestió forestal 

sostenible, però aquest hi és implícit, ja que defineix com a objecte de la llei 

l’ordenament dels terrenys forestals de Catalunya per assegurar-ne la conservació i 

garantir la producció de primeres matèries, aprofitar adequadament els recursos naturals 

renovables i mantenir les condicions que permeten un ús recreatiu i cultural d’aquests 

                                                           

42
 El Pla forestal espanyol és un instrument de planificació a llarg termini de la política forestal, que 

desenvolupa l’Estratègia forestal espanyola, i es revisa cada deu anys. L’elabora el Ministerio de Medio 

Ambiente amb la participació de les comunitats autònomes, tenint en compte els seus plans forestals.  
43

 Aquesta reforma consistí en adaptar la llei forestal a la llei 30/1992, i en concret a la nova regulació 

sobre l’acte pressumpte i els principis de la potestat sancionadora. 
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terrenys. I també constitueix el seu objecte  “promoure i millorar en forma sostinguda 

la funció socioeconòmica de les masses forestals, fent-ho compatible amb la protecció 

del medi físic, (...). Promoure una silvicultura adequada i les activitats de primera 

transformació dels productes del bosc [...] Millorar la rendibilitat de les masses 

boscoses...". I per últim, s’estableix que l’ús dels terrenys forestals han de garantir la 

disponibilitat futura dels recursos naturals renovables i la conservació dinàmica dels 

medi forestal (art. 20).   

Malgrat que recentment s’ha aprovat la modificació de la llei mitjançant la Llei 2/2014, 

de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, 

aquesta petita reforma no ha servit per introduir en el seu articulat els principis de la 

gestió forestal sostenible com ho ha va fer la legislació bàsica. 

En qualsevol cas, la manca d’una menció expressa en la llei del concepte de  

desenvolupament sostenible, no desmereix que sigui precisament sota aquest principi 

que s’hagi d’aplicar la norma. Així ho expressa  BUSTILLO
44

, quan sosté que a 

l’empara dels art. 45 i 130 CE, el desenvolupament sostenible es configura com un 

principi jurídic constitucional, que determina que tots els poders públics “ a la hora de 

interpretar y aplicar las normas jurídicas en sus resoluciones, deben tener en cuenta el 

equilibrio de intereses que tal principio exige, con independencia de que el “desarrollo 

sostenible” como tal esté invocado o no de forma expresa en el bloque normativo 

interpretado y aplicado”. 

De la mateixa manera que ho fa la llei de bases, la llei catalana també estableix la 

responsabilitat dels propietaris en la gestió dels forests – públics i privats-, sota el 

control i l’ordenació general de l’administració. En aquest sentit, s’institueix que per a 

la gestió correcta dels terrenys forestals s’hagin de redactar els Projectes d’Ordenació o 

els Plans Tècnics de Gestió i Millora Forestals corresponents, que si bé no són 

obligatoris quan es tracta dels particulars, sí que són preceptius per a l’obtenció d’ajudes 

públiques, i no eximeixen, en cas de no tenir-ne, de l’obtenció d’autorització 

administrativa prèvia abans de realitzar tales d’arbres. 

                                                           

44
 BUSTILLO BOLADO, Roberto O. “El desarrollo sostenible como concepto jurídico y como principio 

constitucional”, p. 43  A: BUSTILLO BOLADO, Roberto O. i GOMEZ MANRESA Maria Fuentsanta. 

Desarrollo sostenible: análisis jurisprudencial y de políticas públicas. Pamplona: Ed. Aranzadi, 2014. 

ISBN 978-84-9059-720-0. 
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En la legislació forestal catalana, l’omissió dels municipis en la gestió de les polítiques 

forestals es reprodueix novament, i més enllà de referir-se a les entitats locals per la 

seva condició de propietàries de terrenys forestals públics, tan sols se les menciona 

atorgant-los-hi tràmit d’audiència en expedients com el de declaració de boscos 

protectors (art. 11.1), peticions de rompudes (art. 23.2) o plans tècnics redactats d’ofici 

pel Departament en terrenys de titularitat pública del seu terme (art. 53); o també per 

venir obligades a disposar d’un pla de prevenció d’incendis forestals quan es trobin 

situades en zones d’alt risc d’incendis forestals (art. 40); o per poder instar de la 

Generalitat  la declaració de zona d’actuació urgent en terrenys forestals del seu terme 

(art. 43); o com a destinatàries de la simple comunicació que un cop aprovats, el 

Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca els ha de fer respecte a determinades 

actuacions que tinguin a veure amb el seu àmbit territorial, com són les autoritzacions 

d’aprofitaments; o de ser notificades de l’aprovació dels instruments d’ordenació i 

planejament tècnics i de la declaració de zones d’actuació urgent o d’alt risc d’incendi  

(art. 59); o finalment per la facultat que se’ls confereix per ordenar la retirada de 

material dels aprofitaments forestals, si el Departament considera que hi ha situació 

d’alt risc (art. 63). 

Cal mencionar que si bé aquesta llei estableix a l’article 60 la possibilitat de delegació 

en les entitats locals de la facultat de fer reconeixements i inspeccions durant la 

realització dels aprofitaments forestals per part dels propietaris, fins i tot per mitjà de 

l’Ordre AAM/246/2013, de 14 d’octubre, pel qual es regulen els instruments 

d’ordenació forestal, aquesta possibilitat s’ha limitat a les finques de titularitat pública. 

Per tant, queda clar que ni en la tramitació i aprovació dels instruments d’ordenació i 

gestió dels terrenys forestals que promouen els propietaris i aprova l’administració 

autonòmica, ni en l’autorització dels aprofitaments per part d’aquells propietaris que no 

tenen aprovats aquests instruments que també atorga l’administració autonòmica, els 

municipis no hi tenen cap participació.
45

  

                                                           

45
 Ni que sigui de manera anecdòtica, hem de fer referència que la legislació forestal atribueix la presència  

d’un representant de cadascuna de les dues associacions municipalistes, a l’òrgan consultiu - que no el 

Consell Rector-, del Centre de la Propietat Forestal, un centre que té per funció regular i ordenar la gestió 

forestal i promoure la conservació, el desenvolupament sostenible i la millora dels boscos i dels terrenys 

forestals de titularitat privada. 
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No la tenen tampoc ni en l’elaboració o aprovació dels Pla General de Política Forestal, 

que aprova el Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya i que és l’instrument 

general que classifica els terrenys forestals i en determina l’ús (art. 7) –qüestió que 

tractarem en el capítol següent-, ni tampoc en els Plans de Producció Forestal, que 

aprova el Departament corresponent i que són els instruments que determinen les línees 

generals bàsiques per millorar la gestió dels boscos (art. 9).  

Ni tampoc tenen cap competència en l’aprovació dels diferents projectes de planificació 

forestal que es refereixin a terrenys del seu àmbit territorial: ni respecte els Projectes  

d’Ordenació Forestal (POF), d’aplicació a finques forestals de titularitat pública 

superiors o iguals a les 250 hectàrees; ni respecte als Plans tècnics de gestió i millora 

forestal (PTGMF), en finques forestals superiors a 25 ha.; ni tampoc respecte als Plans 

simples de gestió forestal (PSGF), d’aplicació a les finques inferiors a 25 ha.
46

 La llei 

forestal catalana tan sols estableix que els municipis seran notificats de l’aprovació 

d’aquests instruments de gestió, però res més. 

 

Quadre1: Relació entre els instruments de planificació i ordenació territorial i urbanístic i els d'ordenació forestal. 

Font: Pla general de política forestal p. 18 

http://agricultura.gencat.cat/web/.content/mn_medi_natural/mn08_gestio_forestal/documents/planificacio/fitxers_esta

tics/01_annex_01_memoria_informativa.pdf 
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 Aquests instruments d’ordenació forestal venen regulats a l’Ordre AAM/246/2013, de 14 d’octubre.  
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L’única excepció la constitueix el nou instrument d’ordenació que ha introduït la Llei 

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

públic, en modificar l’article 16 de la llei forestal: els projectes d’ordenació forestal 

d’àmbit municipal o supramunicipal que poden promoure les entitats locals i que 

s’aproven per resolució del director general competent en matèria forestal.  

Res s’esmenta en el nou precepte però, sobre quins efectes tindran aquests plans 

municipals respecte als projectes de planificació forestal ja aprovats, ni en quina 

situació queden els terrenys sense projecte de planificació que no s’hi adhereixin. Ni 

quines seran les facultats per controlar l’acompliment de les previsions d’aquests plans 

respecte els projectes de propietaris que s’aprovin posteriorment, o si de la seva 

aprovació en resultarà alguna competència municipal en llur gestió futura. A expenses 

del desenvolupament reglamentari d’aquesta nova figura, la llei tan sols menciona que 

feta l’ordenació d’un àmbit territorial municipal, els propietaris de terrenys forestals 

d’àmbits territorials inclosos s’hi poden adherir. 

En qualsevol cas però, aquest sembla un mínim instrument, un primer pas, per la 

intervenció de les entitats locals en la gestió forestal.  

 

3.- La regulació dels aprofitaments no fusters 

Queda per últim fer una menció ni que sigui de passada, al contingut d’allò que 

considerem gestió dels aprofitaments forestals no fusters, per visualitzar novament 

també des de aquesta perspectiva, la poca incidència competencial que la legislació 

forestal reserva als municipis.  

És cert que quan es parla de gestionar el bosc, l’activitat econòmica més recurrent és 

l’aprofitament fuster, el que resulta de la tala i venda dels arbres com a fusta (deixem de 

banda el carbó vegetal, element productiu derivat de la fusta, ja en franca extinció). 

També com aprofitament fuster considerem la producció de biomassa forestal, com a 

alternativa energètica, que engloba tots els productes i restes que provenen dels treballs 

de manteniment i millora de les masses forestals, de les tallades de peus fusters per a ús 

comercial i dels subproductes generats per les indústries de transformació de la fusta 

(serradures, escorces, estelles, encenalls, etc.). Aquesta biomassa, que al llarg dels anys 
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s’ha comercialitzat com a llenya, actualment ho fa en forma d’estella, o de pèl·let o 

briqueta (biomassa forestal triturada, assecada i comprimida en forma de grànuls).  

Però els aprofitaments forestals no es limiten a la fusta dels arbres, sinó que hi ha altres 

aprofitaments que suposen una activitat econòmica cada cop més en alça. Es tracta dels 

aprofitament no fusters com les escorces (suro), i la recol·lecció de pinyons, plantes 

aromàtiques, bolets, tòfones i altres....  

La llei forestal catalana en fa esment a l’article 46 quan estableix que poden ser objecte 

d’aprofitament forestal, a més de les fustes i les llenyes, “..les escorces, les pastures, els 

fruits, les resines, les plantes aromàtiques, les plantes medicinals, els bolets (incloses 

les tòfones), els productes apícoles i, en general, altres productes propis dels terrenys 

forestals”. A més la mateixa llei estableix que el departament corresponent de la 

Generalitat pot regular aquests aprofitaments no fusters i que es podrà establir 

sotmetre’ls a llicència “..si poden malmetre l’equilibri de l’ecosistema forestal o la 

persistència de les espècies, o si sobrepassen les quantitats fixades pel departament" 

(article 49.2). 

Només volem centrar-nos en un fet prou eloqüent, i és que el desenvolupament 

normatiu d’aquests aprofitaments no fusters també s’ha realitzat a partir de la 

competència genèrica que l’administració autonòmica té sobre la matèria, amb exclusió 

en els procediment d’autorització i fiscalització posterior, dels propis municipis on es 

realitzen concretament aquestes activitats. 

Així ens referim per exemple a la recol·lecció de la tòfona, un fong subterrani que creix 

associat a les arrels d’algunes espècies d’arbres, principalment l’alzina. La seva 

recol·lecció al bosc està regulada per l’Ordre de 15 de juliol de 1991, de regulació del 

sector tofoner, modificada per l’Ordre MAH/328/2005, de 13 de juliol, que exigeix 

l’obtenció d’una llicència específica que atorga l’administració autonòmica, sense cap 

atribució competencial als municipis.  

Passa el mateix amb la lleva del suro, que regula i fiscalitza també l’administració 

autonòmica amb nul·la intervenció municipal, mitjançant l’Ordre d’11 de maig de 

1988, sobre la regulació de l’obtenció del suro i del pelagrí i de la millora de les 

suredes, modificada per les Ordres de 7 de març de 1991 i 19 d'abril de 1999. 
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O la recol·lecció de pinyes, per la qual cosa es precisa també d’una llicència que atorga 

l’autoritat autonòmica, segons resulta de l’Ordre de 18 de juliol de 1991, per la qual 

s’ordena el sector de la recollida i comercialització de pinya del pi pinyer, modificada 

per  Ordre de 5 de juliol de 1995. 

O finalment, i per ser més recent, la recol·lecció de bolets, una de les activitats més 

populars als boscos de Catalunya.  

La Ley de Montes, en la seva regulació donada per la modificació de l’any 2003,  

estableix que els aprofitaments micològics tenen caràcter d’aprofitament forestal (article 

6) i que com a tal "el titular de la forest és en tots els casos el propietari dels recursos 

forestals produïts a la seva forest, inclosos els fruits espontanis, i té dret al seu 

aprofitament de conformitat amb el que estableixen aquesta Llei i la normativa 

autonòmica." (article 36.1). 

La Llei forestal de Catalunya no conté cap precepte concret sobre la regulació dels 

aprofitaments de bolets, llevat, com hem vist, de la seva menció genèrica a  l’art. 46 de 

la llei, quan identifica els bolets i les tòfones com un recurs objecte d’aprofitament dels  

boscos, el qual pot fins i tot ser sotmès a llicència. 

La massificació i popularització d’aquesta activitat i les tensions creades entre els 

usuaris i els propietaris, ha portar a la Generalitat de Catalunya a iniciar la seva 

regulació mitjançant l’Ordre AAM/254/2012, de 31 d’agost, d’aprovació del Pla pilot 

de recol·lecció de bolets dins l’àmbit del paratge natural d'interès nacional de Poblet i 

de la seva zona d’influència, i de creació del preu públic vinculat al Pla pilot, prova 

pilot que s’ha estès en tres zones de recol·lecció reservada de bolets en boscos de 

titularitat pública: Massís de l'Orri (Pallars Sobirà i Alt Urgell), Setcases (Ripollès) i els 

Ports (Baix Ebre i Montsià).  

Tot plegat rebla en la nostra afirmació anterior que l’àmbit competencial que la 

legislació forestal reserva a les administracions locals és per tant escassa, quasi nul·la. 

En aquest sentit participem de l’opinió de SARASIBAR
47

 quan sosté que s’hauria 

d’haver previst un nucli mínim competencial forestal per garantir l’autonomia local en 

una matèria d’aquesta sensibilitat i importància.  
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Un mínim àmbit competencial que GÓMEZ BARAHONA
48

 considera que en qualsevol 

cas haurien de tenir els municipis, basant-se en el dret que tenen a participar en els 

assumptes que afecten directament als seus interessos – segons el redactat de l’antic art. 

2.1 LRBL, que abans hem tingut ocasió de comentar-, interès que en qualsevol cas 

tenen “en la consecución, mejora, y óptimo aprovechamiento del patrimonio forestal 

radicado en su ámbito territorial, al constituir los bosques parte de su desarrollo 

sostenible, ordenación de su territorio, elemento económico, social y cultural, etc ..”. 

Opinions aquestes que malgrat tot, no han tingut la seva acollida en les diferents 

reformes legislatives que s’han realitzat.   
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Capítol III.- Els instruments d’ordenació territorial i urbanístics 

que vinculen la competència municipal 

 

1.- Els instruments supramunicipals d’ordenació del territori 

Abans d’entrar a examinar els instruments essencialment urbanístics a través dels quals 

els municipis poden incidir en l’ordenació i gestió del sòl de naturalesa forestal, hem de 

fer menció als instruments de planejament territorial, que tot i no ser de competència 

municipal ni ser conceptualment d’ordenació urbanística, guarden íntima relació entre 

ells, tot i ser disciplines diferents. 

En el marc de la distribució competencial, la Constitució Espanyola també diferencia 

l’ordenació del territori de l’ urbanisme, en quines dues matèries atorga competències a 

les Comunitats Autònomes (art. 148.1.3 CE). 

Les diferències i la interdependència entre ambdós instruments són clares: l’ordenació 

del territori “s’identifica amb una visió macro de l’organització de l’espai, a causa del 

seu caràcter integrador d’accions disperses que incideixen sobre el territori”, mentre 

que a l’ urbanisme “li correspondria una visió micro, centrada en l’àmbit municipal, 

essent el seu objecte principal la ciutat i les seves zones d’influència (per això s’ocupa 

també del sòl que no es pot urbanitzar)”.
 49

 

La planificació global del territori fou definida per la Carta Europea d’Ordenació del 

Territori aprovada en la Conferència Europea de Ministres responsables de Política 

Regional i l’Ordenació del Territori el 20 de maig de 1983,  com “l’expressió espacial 

de les polítiques econòmica, social, cultural, i ecològica de tota la societat”, fet que per 

tant va mes enllà d’una concepció merament d’ordenació urbanística del sòl. 
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Dues són les finalitats essencials dels instruments d’ordenació territorial, segons 

GONZÁLEZ-VARAS
50

: proporcionar una expansió en l’espai de la política econòmica, 

cultural, social i ecològica de tota la societat i l’articulació dels instruments de 

planejament urbanístic i de planificació sectorial.  

En exercici d’aquesta competència respecte a l’ordenació del territori, el Parlament de 

Catalunya va aprovar la Llei 23/1983, de política territorial (LPT), que en la seva 

exposició de motius la justificava “...com un instrument per combatre els desequilibris 

territorials sorgits com a conseqüència del fet que el desenvolupament econòmic 

modern ha anat lligat a tot tipus de  canvis profunds en la distribució de la població i 

de les activitats en el territori, fruit dels quals ha estat possible el creixement de  les  

zones del litoral i del pre-litoral, que han comportat un correlatiu procés de 

despoblament d'una gran part de la Catalunya interior i de manera especial aquells 

territoris l’economia dels quals es sustentava en els treballs agrícoles, pecuaris i 

forestals”.  

L’objecte de la llei és dissenyar uns instruments relacionats jeràrquicament entre ells, 

que tot seguit descriurem, per fer front a aquests desequilibris territorials, fent possible 

un redreçament dels de llarga tradició forestal, que han estat on s’ha produït de manera 

més important el despoblament com a conseqüència de la pèrdua al llarg dels anys del 

seu valor productiu i de la manca d’altres recursos econòmics que en garantissin la seva 

supervivència.          

Segons el que estableix la llei, és a l'Administració de  la Generalitat a qui correspon  

prendre  les mesures necessàries per assegurar la utilització adequada del territori i 

promoure el desenvolupament socioeconòmic amb criteris d'equilibris social i 

territorial. Correspon a cada Departament de la Generalitat l’execució de les previsions 

dels diferents instruments que la llei crea, tot portant a terme les inversions i les 

actuacions de la seva competència que corresponguin per a l'execució dels plans 

territorials.  
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Per tant, en aquesta primera estratègia per fomentar els valors del sòl forestal, els 

municipis no hi tenen cap rol destacat, ni en la definició de les polítiques de reequilibri 

territorial, ni aparentment en l’execució de les inversions que les han de portar a terme. 

La llei només ha dotat els municipis d’un cert protagonisme en la gestió de les 

polítiques que resulten de l’ordenació territorial, en dos aspectes concrets: el primer, la 

coordinació que s’hi preveu entre els plans i els programes de col·laboració de la 

Generalitat amb les entitats locals; i el segon, la previsió que certes polítiques de 

reequilibri del territori i de foment de les activitats menys afavorides com la forestal, les 

portin a terme les pròpies entitats locals afectades.  

Segons BARRERA
51

 aquesta participació dels municipis hauria de ser indispensable per 

garantir el desenvolupament de qualsevol estratègia territorial que s’orienti a un ús 

sostenible dels recursos naturals, fent possible “(…) que los gobiernos locales tiendan 

cada vez mas, en mayor medida, hacia la articulación de políticas específicas de 

conservación de la biodiversidad y uso sostenible de los recursos naturales, y que 

vayan incorporando a sus políticas sectoriales estos elementos como factores 

importantes en la toma de decisiones”. 

1.1.- El Pla Territorial General 

En execució de les previsions d’aquesta llei de política territorial, la Llei 1/1995, de 16 

de març aprovà el Pla territorial general de Catalunya, que té per àmbit d'aplicació tot 

el territori de Catalunya i és l’instrument que defineix  els  objectius d'equilibri  

territorial d'interès general i les   accions   que cal emprendre  per  a  crear  les  

condicions adequades per a atreure  l'activitat  econòmica  als  diferents espais  

territorials.                                          

La competència per formular aquest instrument és de l’Administració de la Generalitat 

de Catalunya i llur aprovació del Parlament i es reserva a les entitats locals tan la 

potestat de “participar en l'assoliment dels objectius d'aquesta Llei mitjançant l'exercici 

de les  competències que els són pròpies” (art. 2.2), com la de “portar a terme les  

inversions i les actuacions  corresponents  en  l'àmbit  de  les  seves competències” (art. 

20.2). Quines són aquestes competències i quins els recursos que corresponen, la llei no 
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les defineix, i per tant seran els instruments d’ordenació que els desenvolupin i els plans 

i programes que en derivin, els que hauran de determinar-ne el seu abast. 

El Pla preveu una redistribució de la població (amb el projecte d’assolir la xifra de 

7.500.000 habitants l’any 2026 i una desconcentració de població i activitats des de 

l’àmbit metropolità de Barcelona vers la resta de Catalunya); un esquema 

d’emplaçament de les grans infraestructures de comunicació, de sanejament i 

energètiques; unes normes de protecció dels espais oberts i dels equipaments i unes 

directrius per als plans territorials parcials i sectorials.  

Pel que fa als territoris de naturalesa forestal, hom preveu, entre d’altres, “la 

determinació dels espais i  dels  elements  naturals  que  cal  conservar per raó d'interès 

general referida a tot  el territori” i “la  definició  de  les  terres d'ús agrícola o forestal 

d'especial interès que cal conservar o ampliar per les seves característiques d'extensió, 

de situació i de fertilitat“ [art. 5 apartats c).i d)].  

Ara bé, el pla només marca les línees estratègiques, les quals s’han precisar en el 

planejament territorial i urbanístic que el desenvolupa. 

Si bé és cert que a la memòria del Pla Territorial general no es planteja una política 

territorial específica per al conjunt dels terrenys forestals, sí que en canvi ho fa pels que 

considera com d’especial interès forestal, com són els situats a la capçalera de les xarxes 

hidrogràfiques i amb masses forestals arbrades; els situats a les ribes dels rius, rieres i 

torrents i aquells pròxims a poblacions, la funció dels quals respon a criteris d’esbarjo i 

de protecció del paisatge. 

L’objectiu que fixa el Pla Territorial General per aquests terrenys d’especial interès 

forestal és conservar i mantenir la superfície forestal, per la seva productivitat, pels seus 

valors ecològics i paisatgístics i pel seu ús com a espais d’esbarjo, per la qual cosa es 

preveu la necessitat de redactar un pla territorial sectorial forestal
52

. 
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1.2.- Els Plans Territorials Parcials i els Plans Directors Territorials 

En un àmbit inferior i vinculats al Pla Territorial General, els Plans Territorials 

Parcials concreten i defineixen els objectius d'equilibri territorial respecte una part 

concreta del territori, que pot ser d’una o de vàries comarques agrupades; entre els seus 

objectius hi figuren novament entre d’altres “l'assenyalament dels espais d'interès 

natural” i  “la  definició  de  les  terres d'ús agrícola o forestal d'especial interès que 

cal conservar o ampliar per les seves característiques d'extensió, de situació i de 

fertilitat” [art. 13 apartats b) i c)].   

 

Quadre 2: Instruments d'ordenació territorial.  

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat.  

http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/05_plans/01_planificacio_territorial/plans_territorials_nou/pla_territorial

_general 

 

El procediment d'elaboració, tramitació i aprovació dels plans territorials parcials fou 

regulat pel Reglament aprovat pel Decret 142/2005, de 12 de juliol, corresponent  a 

l'aprovació inicial i provisional al Departament de Política Territorial o a les entitats 

locals  que  l'han  elaborat, i l'aprovació  definitiva al Consell Executiu.  

L'acord de formulació de plans territorials parcials ha d'ésser adoptat pel Consell  

Executiu a proposta dels Departament de Política Territorial i Obres Públiques 

(actualment Territori i Sostenibilitat) o de les entitats locals que es trobin incloses en  un 

dels àmbits definits pel Pla Territorial General, sempre que tinguin com a mínim l'acord 

dels dos terços dels municipis afectats i que representin els dos terços de la població de 
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l'àmbit. Mes enllà de qui els formuli, en la seva tramitació s'hi ha de garantir la 

participació  dels  Departaments  de la Generalitat i de les entitats locals afectades.   

Cal mencionar però, que malgrat aquesta possibilitat d’iniciativa municipal, cap dels set 

plans territorials parcials aprovats
53

 que abasten tot el territori, no s’ha formulat a 

iniciativa d’entitats locals.                 

Per destacar la incidència d’aquests instruments respecte a la competència municipal 

urbanística, cal fer expressa menció que les normes dels Plans Territorials Parcials  

relatives al sistema d’espais oberts (que comprèn el sòl no urbanitzable) són d’aplicació 

directa i executiva a partir de l’entrada en vigor d’aquest instrument,
54

 i que aquestes 

normes prevalen sobre les normes de planejament territorial sectorial i urbanístic 

municipal vigents en aquells aspectes en què siguin més restrictives amb relació a les 

possibles obres, edificacions i implantació d’activitats que poguessin afectar els valors 

de l’espai que en motiven la protecció. És a dir, que l’exercici de la competència 

municipal urbanística pot ser alterada per part d’aquest instrument d’ordenació 

territorial sense necessitar d’haver d’adaptar l’instrument de planejament municipal. 

 

Per últim, cal mencionar que per desenvolupar aquest planejament i amb un rang 

inferior, la Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives 

(article 86), que modificà la Llei 23/1983, de 21 de novembre, de política territorial va 

crear els Plans Directors Territorials; en aquest cas, el seu àmbit és inferior als àmbits 

de planificació dels plans territorials parcials –als quals s’han d’adaptar i amb què han 

de ser coherents- i com a mínim ha de tenir caràcter supramunicipal, si bé fins i tot 

poden comprendre municipis pertanyents a diferents àmbits funcionals territorials.
55
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Govern 77/2010, de 20 d’abril,  (DOGC núm. 5627 de  12 de maig de 2010). 
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A data d’avui només se n’han aprovat dos, el de l’Alt Penedès i el de l’Empordà.  Departament de 

Territori i Sostenibilitat [en línia]. 
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tors_territorials/ [Consulta: 12 març de 2015]. 
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1.3.- Els Plans Territorials Sectorials: el Pla d’espais d’interès natural i el Pla 

general de política forestal 

Per últim tenim els Plans Territorials Sectorials, que es defineixen com uns 

instruments de planificació d’àmbits sectorials concrets però que abasten tot el territori 

de Catalunya, l’aprovació del qual correspon al Consell Executiu a proposta de cada 

Departament (per Decret o per acord de l’Executiu). 

En la Llei 1/1995 de 16 de març mencionada anteriorment, s’estableix que serà objecte 

dels plans territorials sectorials:  a) fomentar el desenvolupament sostenible del país; b) 

respectar les terres d'ús forestal d'especial interès, ja sigui per llur extensió, per llur 

ubicació o per llur fertilitat; c) incentivar l'ús eficient dels recursos energètics i 

hidràulics; d) salvaguardar els espais naturals d'especial interès i e) afavorir el mínim 

impacte ambiental de les actuacions amb incidència territorial. 

A l’efecte que ens interessa en aquest treball, hem de destacar l’aprovació com a plans 

territorials sectorials, entre d’altres, del Pla d'espais d'interès natural (PEIN), i del Pla 

general de política forestal 2014/2024, que constitueixen dos instruments d’ordenació 

territorial que també vinculen i delimiten a l’administració municipal a l’hora d’exercir 

les seves competències urbanístiques respecte el sòl de naturalesa forestal. 

1.3.1.- El Pla d'espais d'interès natural (PEIN) 

Si bé ja estava regulat a la Llei 12/1985, de 13 de juny d’espais naturals, el Pla d'espais 

d'interès natural (PEIN), fou aprovat com a Pla Territorial Sectorial pel Decret 

328/1992 de 14 de desembre, i és l'instrument de planificació de nivell superior que 

estructura el sistema d'espais protegits de Catalunya i integra aquest sistema dins del 

conjunt del territori.  

Els objectius fonamentals del PEIN són dos: a) establir un sistema d’espais naturals 

protegits representatiu de la riquesa paisatgística i la diversitat biològica del territori de 

Catalunya i b) donar una protecció bàsica a aquests espais. 

Malgrat el caràcter restrictiu i proteccionista del PEIN, en la seva normativa (art. 1.2), 

es preveu que s’hi potenciaran els usos i les activitats forestals, que qualifica de  

principals fonts de vida de la majoria d'habitants dels municipis que hi són inclosos,  

quins efectes “s'impulsarà el desenvolupament dels territoris de la zona per tal d'evitar 



49 
 

el despoblament rural, i es promouran les activitats descontaminants del medi. A aquest 

efecte es prendran les mesures oportunes per assegurar el manteniment d'aquestes 

activitats tradicionals en les seves condicions actuals i de forma compatible amb la 

protecció dels espais inclosos al Pla.” 

D’acord amb els articles 13 de les normes del PEIN i  18 de la Llei d’espais naturals, en 

els espais inclosos en el PEIN s'aplica el règim del sòl no urbanitzable i per tant els hi 

són d’aplicació totes les limitacions que per els usos i les edificacions estableix la 

legislació urbanística per aquesta classe de sòl, i sens perjudici de les limitacions 

addicionals que pugui establir el planejament urbanístic municipal o la legislació 

sectorial. 

Segons el seu art. 13.4, els plans urbanístics l'àmbit d'ordenació dels quals afecti espais 

inclosos en el Pla hauran d'incorporar les seves determinacions i justificar degudament 

el compliment de les condicions a què fa referència aquest article, que s'estimen 

mínimes. 

Tanmateix, cal tenir en compte que el règim general establert del PEIN pot ser objecte 

de restriccions addicionals segons els requeriments de protecció propis de cada espai, 

mitjançant l'aprovació d’un pla especial de protecció del medi natural i del paisatge 

específic per a un espai concret o mitjançant les normes particulars dels espais de 

protecció especial (ENPE).   

A Catalunya, aproximadament el 30% del territori forma part de la xarxa d'espais 

naturals protegits, que és representativa de tots els tipus de sistemes naturals del país: hi 

ha un total de 164 espais d’interès natural inclosos en el PEIN, que ocupen una 

superfície d’1.065.850,55 ha
56

. 

Alguns d'aquests espais del PEIN es troben a més, sota una altra figura de protecció o 

definits per uns objectius específics com són els espais naturals de protecció especial 

(ENPE), que han estat declarats sota alguna de les figures de protecció definides en la 

Llei d'espais naturals: parcs nacionals, paratges naturals d'interès nacional, reserves 
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naturals i parcs naturals
57

. El seu nivell de protecció és més elevat i es troben dotats 

d'instruments jurídics i de gestió propis. 

 

Quadre 3: Sistema d'espais naturals protegits. Font: Departament de Territori i Sostenibilitat. 

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/senp_catalunya/el_sistema/el_pla_despais_

dinteres_natural_de_catalunya/ 

També cal destacar els espais naturals protegits, ja siguin de protecció especial o no, que 

a més formen part de la Xarxa Natura 2000. Es tracta d'una xarxa d'espais naturals 

europeus designats d'acord amb les directives europees i que tenen per objectiu assolir 

la protecció d'hàbitats i espècies d'interès comunitari en l'àmbit europeu. Els espais 

catalans que formen part de la Xarxa Natura 2000 ocupen un total d’1.062.365 ha., de 

les quals 977.224 són terrestres i 85.141 marines. La superfície forestal catalana inclosa 

a la Xarxa Natura 2000 és de 845.989 ha. (40,6% de la superfície forestal catalana), de 

les quals aproximadament 514.329 ha. són arbrades (24,69% de la superfície forestal 

catalana). 
58

 

Aquesta xarxa està integrada per dos tipus d’espais: les zones d’especial conservació 

(ZEC), espais que contenen hàbitats d’interès europeu o important per a la conservació 

de determinades espècies i les zones d’especial protecció per les aus (ZEPA), 

                                                           

57
 Actualment, al territori català hi ha un total de 73 ENPES distribuïts en Parc nacional (1), Parcs 

naturals (13), Reserves naturals (52) i Paratges naturals d’interès nacional (7). Departament de Territori i 

Sostenibilitat [en línia].   

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/senp_catalunya/el_sistema/els_

espais_naturals_de_proteccio_especial/  [Consulta : 12  març 2015]. 
58

 Departament de Territori i Sostenibilitat [en línia]. 

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/senp_catalunya/el_sistema/xarx

a_natura_2000  [Consulta : 12  març 2015]. 

 

 

http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/senp_catalunya/el_sistema/els_espais_naturals_de_proteccio_especial/
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/senp_catalunya/el_sistema/els_espais_naturals_de_proteccio_especial/
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/senp_catalunya/el_sistema/xarxa_natura_2000
http://mediambient.gencat.cat/ca/05_ambits_dactuacio/patrimoni_natural/senp_catalunya/el_sistema/xarxa_natura_2000
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necessàries per a la conservació d’algunes espècies d’aus. A Catalunya, aquests espais 

es protegeixen mitjançant la seva inclusió en el Pla d’espais d’interès natural.  

I per últim, hi afegim els Paratges Naturals d’Interès Nacional (PNIN), figura de 

protecció menor establerta a la Llei d’espais naturals. Són espais o elements naturals 

d’àmbit mitjà o reduït que tenen característiques singulars pel seu interès científic, 

paisatgístic i educatiu. A Catalunya són set els PNIN, amb una superfície total de 

100.522,56 ha. Els Paratges Naturals d’Interès Nacional, s’aproven per llei i estableixen 

limitacions en els usos tradicionals agrícoles, ramaders i silvícoles per la 

comptabilització dels objectius concrets de protecció, a través de l’aprovació dels Plans 

Especials de cadascun dels espais delimitats. 

La llei atribueix la competència per a l’execució i seguiment dels plans als departaments 

amb competències sobre el territori, el medi ambient i l’agricultura de la Generalitat, 

amb total omissió en la participació en aquesta gestió dels ens locals. 

1.3.2.- El Pla general de política forestal 2014/2024 

El segon dels plans territorials sectorials que tenen una incidència cabdal en l’exercici 

de les competències urbanístiques municipals en el sòl forestal, és sens dubte el  Pla 

general de política forestal 2014/2024,  que fou aprovat per acord de govern de 19 de 

juny de 2014, amb rang de pla territorial sectorial. 

Aquest pla té per objecte establir les directrius tècniques per a l'execució d'una política 

forestal integral en el conjunt del territori de Catalunya, d'acord amb el que disposa 

l'article 7.1 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, en el marc dels 

objectius i determinacions de la llei esmentada i de la legislació estatal bàsica en la 

matèria. No és tant un instrument d’ordenació territorial o de protecció ambiental, sinó 

un instrument de reactivació econòmica dels espais forestals.  

Té com objectius promoure la gestió activa dels terrenys forestals, com una necessitat 

per potenciar llurs funcions socioeconòmiques i ambientals i fomentar la conservació de 

la biodiversitat; recolzar la propietat i la indústria forestal com a principals agents del 

sector econòmic; millorar la percepció social de la gestió forestal sostenible i promoure 

l'ús de llurs productes; promoure el desenvolupament, la innovació, la transferència de 

tecnologia i la tecnificació dels processos productius del sector forestal; promoure una 
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planificació eficient dels terrenys forestals i potenciar la coordinació i incorporació dels 

valors econòmics i ambientals forestals en altres planificacions sectorials per fomentar 

sinergies. 

Aquest pla classifica els terrenys forestals en tres categories: la primera, els terrenys 

forestals d’especial interès, que són aquells que tenen un grau de protecció altament 

restrictiu de les seves possibilitats de canvi d’ús; la segona, els terrenys forestals d’alt 

valor, que són aquells on es donen un valors condicionants o circumstàncies que 

motiven una regulació que ha de garantir el manteniment o millora dels valors que 

determinen la seva classificació i la tercera i última, els terrenys forestals ordinaris que 

són aquells que no són de cap de les dues categories anteriors. Tots aquests terrenys 

queden subjectes a la tutela de l’administració forestal, qui vetllarà pel seu ús racional. 

En definitiva doncs, aquest instrument té una incidència clara en la gestió forestal, ja 

que suposa una regulació específica dels territoris forestals, fet que al capdavall, 

predetermina l’exercici de la potestat municipal a l’hora de dissenyar el planejament 

general i en especial en la seva incidència en el sòl d’aquesta naturalesa. 

El desenvolupament d’aquest Pla General de Política Forestal es realitza per mitjà dels 

Plans d’Ordenació de Recursos Forestals (PORF), que són els instruments d’ordenació 

que concreten les directrius i els seus objectius, que malgrat que el seu contingut és 

obligatori i executiu en matèries regulades per la llei, té caràcter indicatiu respecte a 

altres actuacions, plans o programes sectorials. 

I en execució d’aquests instruments de desenvolupament, es redacten els Projectes 

d‘ordenació forestal (o agroforestal) d’àmbit municipal/supramunicipal – als quals hem 

fet referència en examinar la legislació sectorial forestal en l’anterior capítol-, que són  

els que determinen els usos dels terrenys rústics forestals en els plans urbanístics del 

mateix àmbit, i per tant els que es coordinen amb el planejament municipal, i en 

execució dels quals els propietaris promouen i l’Administració autonòmica aprova els 

instruments d’ordenació forestal a nivell de finca, com són els Plans d’Ordenació, els 

Plans tècnics de Gestió i Millora Forestal i els Plans Simples de Gestió Forestal. 
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2.- Els instruments urbanístics no municipals 

2.1.- Els plans directors urbanístics 

Al capdamunt de la piràmide on de manera jeràrquica es relacionen els instruments de 

planificació urbanística general hi trobem els Plans Directors Urbanístics, una figura 

que malgrat que ve regulada per la legislació urbanística i que alguns d’aquests plans 

fins i tot actuen de manera  detallada en determinats àmbit d’actuació urbanística com la 

classificació del sòl “tenen una vocació inequívocament supramunicial, com ho 

manifesten les determinacions  genèriques que han de preveure (art. 56 TRLUC),  i el 

procés per a la seva formulació i aprovació” (GIFREU)
 59

. 

Els plans directors urbanístics són els que estableixen amb caràcter global, entre d’altres 

qüestions, mesures de protecció del sòl no urbanitzable i criteris per a l'estructuració 

orgànica d'aquest sòl, de conformitat amb el planejament territorial i atenent les 

exigències del desenvolupament regional. En aquest sentit poden establir 

determinacions per ésser executades directament o bé, per ésser desenvolupades 

mitjançant plans especials urbanístics. D’acord amb el principi de jerarquia normativa, 

el planejament que resulti afectat per les determinacions d'un pla director urbanístic s'hi 

ha d'adaptar en els terminis que estableixi. 

Si bé els plans directors urbanístics són formulats pels òrgans de la pròpia 

Administració de la Generalitat de Catalunya i correspon al conseller o consellera de 

Política Territorial i Obres Públiques (ara, Territori i Sostenibilitat) d'acordar-ne 

l'aprovació inicial i la definitiva; en canvi en la seva tramitació hi poden participar els 

ajuntaments afectats, fet que segons la jurisprudència és una garantia de la preservació 

del principi d’autonomia municipal. 

Una controvèrsia que va ser resolta per la jurisprudència fou la de si els plans directors 

podien classificar sòl d’una manera diferent a la que ho feien els plans generals 

preexistents, per tal de preservar-ne uns valors ambientals que els plans generals 

municipals no havien contemplat,  reclassificant sòl urbanitzable en sòl no urbanitzable, 

per exemple. Aquesta qüestió va ser resolta en sentit afirmatiu per les successives 

sentències de l’Alt Tribunal en aplicar el principi de jerarquia normativa, tot considerant 

el major rang del pla director respecte els plans generals, i pel fet que en el procés de la 

                                                           

59
 op. cit. p. 317. 
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seva elaboració, la llei reserva als ajuntaments el dret a participar-hi amb un tràmit 

d’audiència específic – per totes, sentència del Tribunal Suprem de  28 desembre de 

2012 (RJ 2012\11223). 

2.2.- El PDUSC-1 i el PDUSC-2 

Entre els plans directors aprovats fins avui, per la incidència que hagin pogut tenir en la 

preservació dels valors forestals del territori, cal destacar els dos plans de protecció del 

litoral català, el Pla Director Urbanístic del Sector Costaner (PDUSC-1), que afectà el 

sòl classificat com a no urbanitzable i urbanitzable no delimitat, i el Pla Director 

Urbanístic dels àmbits del sistema costaner integrats per sectors de sòl urbanitzable 

sense pla parcial aprovat (PDUSC-2), que tenia per objecte protegir de manera especial 

aquesta franja de territori costanera, establint un règim més estricte pel sòl no 

urbanitzable i fins tot, reclassificant sòl urbanitzable com a no urbanitzable.  

Ambdós plans directors, que van néixer com a complementaris entre ells i que avui han 

estat unificats,
60

 descrivien entre els seus ambiciosos objectius de protecció del sòl 

costaner, de manera particular “(...) protegir els valors dels espais costaners: 

ambientals, paisatgístics, culturals, científics, agrícoles, forestals, ramaders o per raó 

de llurs riqueses naturals”, constituint-se per tant també, encara que no de manera 

exclusiva, en un instrument de protecció per seu valor mediambiental dels sòls de 

naturalesa forestal enclavats en el sistema costaner. 

Una classificació aquesta que, com hem dit, vincula també i de manera molt especial, 

els plans d’ordenació d’iniciativa municipal, tal com estableix l’art. 24 de la seva 

normativa refosa: “el planejament territorial i el planejament urbanístic, general i 

derivat, que es formuli podrà concretar i desenvolupar l’ordenació dels usos i activitats 

admesos per aquestes normes, atenent a les característiques concretes de cada territori, 

i podrà establir normes més restrictives respecte de les determinades en aquest 

document i en el PDUSC-1 i 2”. 
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 Per resolució del conseller de Territori i Sostenibilitat de data 1 d’agost de 2014, s’ha procedit a la 

modificació i unificació de les normes urbanístiques d’ambdós instruments ( edicte publicat al DOGC 

núm. 6722 de 7 d’octubre de 2014).  
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Capítol IV.- Els instruments urbanístics de competència municipal 

 

1.- El planejament urbanístic general  

1.1.- La competència urbanística municipal 

Com ja s’ha exposat anteriorment, una de les matèries de les quals els municipis 

gaudeixen competències d’acord amb la legislació sectorial, és la de l’ordenació (o 

planejament, segons la reforma), gestió i disciplina urbanística [art. 25.2.a LBRL, art. 

84..2a) EAC, i art. 66.3.d) LMRLC], la qual, com hem vist, constitueix l’àmbit on de 

manera quasi exclusiva els municipis podran incidir en la gestió forestal sostenible en el 

seu territori. 

Aquesta competència però, els municipis ni l’exerceixen en exclusiva, ni amb plenitud 

de facultats, sinó conjuntament amb la Generalitat sota els principis d'autonomia per a la 

gestió dels interessos respectius, de proporcionalitat i de subsidiarietat. La competència 

municipal comprèn tant les potestats que se li atribueixen expressament, com totes 

aquelles facultats de naturalesa local que no hagin estat expressament atribuïdes per la 

Llei d’Urbanisme a altres organismes. Així ha vingut a referendar-ho la doctrina 

jurisprudencial - entre moltes altres, la sentència del Tribunal Suprem de 7 març 2014 

(RJ 2014\210)-.  

Per altra part, cal tenir present que malgrat que els municipis poden exercir 

competències en aquesta matèria, quan es tracta de l’aprovació del planejament 

urbanístic – excepció feta dels plans directors urbanístics, de competència exclusiva 

autonòmica-, es produeix per mitjà d’una estructura bifàsica, fet que suposa que més 

enllà de l’aprovació de l’instrument d’ordenació per part de l’ens municipal que el 

formula, ha de produir-se també de manera necessària l’aprovació definitiva per part de 

la Generalitat – o l’informe favorable vinculant en els supòsits de tramitació de 

planejament derivat-.  Aquesta és la manera que ha previst el nostre sistema legal per 
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assegurar la inserció coherent del planejament municipal en el context territorial més 

ampli del que aquest forma part (FERNÁNDEZ
61

).  

Malgrat aquesta restricció en l’exercici en plenitud de potestat de les seves 

competències per part dels municipis, en la seva sentència 51/2004, de 13 de abril el 

Tribunal Constitucional va destacar el paper fonamental que els correspon en 

l’ordenació urbanística del seu territori: “...la decisión sobre la configuración del 

asentamiento urbano municipal en que consiste el Plan de urbanismo (marco regulador 

del espacio físico de la convivencia de los vecinos) es una tarea comprendida 

prioritariamente en el ámbito de los intereses del municipio, y sobre aquélla decisión se 

proyecta, por tanto, de forma especialmente intensa las exigencias de la autonomía 

municipal”. 

I tot i que va reconèixer la implicació de les altres Administracions Públiques pels 

diversos interessos que es projecten en el territori municipal, la mateixa sentència 

deixava clar que aquesta situació “…no ha de oscurecer el principio de que la 

ordenación urbanística del territorio municipal es tarea que fundamentalmente 

corresponde al municipio, y que la intervención de otras Administraciones se justifica 

sólo en la medida en que concurran intereses de carácter supramunicipal o controles 

de legalidad que, de conformidad con el bloque de la constitucionalidad, se atribuyen a 

las Administraciones supraordenadas sobre las inferiores”. 

En exercici d’aquesta competència, la planificació urbanística del territori es porta a 

terme mitjançant el planejament urbanístic general, que és integrat pels plans directors 

urbanístics, pels plans d'ordenació urbanística municipal i per les normes de 

planejament urbanístic, i que amb coherència amb el planejament territorial té assignada 

la missió d’establir unes directrius o ordenació bàsica de l’espai, amb l’objecte de ser 

desenvolupat posteriorment amb precisió i detall pels planejament de rang inferior 

(GIFREU).
 62

 Tal com veurem més endavant, aquest planejament general pot ser 

desenvolupat, quan es tracta del sòl no urbanitzable de naturalesa forestal, mitjançat els 

plans especials. 
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 FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. “Estudios de Derecho Urbanístico” , en  Urbanización y Edificación, 

Monografias Aranzadi. Pamplona: Editorial Aranzadi,  2001, núm. 2,   p.29. ISBN: 84-8410-642. 
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La competència municipal en matèria urbanística s’ha de desenvolupar, com també s’ha 

dit, d’acord amb les lleis sectorials i amb audiència i participació d’aquelles 

administracions – autonòmiques o estatals- que tenen competències concurrents en 

l’urbanisme, fet que en el fons suposa la coordinació en un únic instrument d’ordenació, 

d’una pluralitat d’interessos sectorials. 

1.2.- Els principis informadors de l’actuació urbanística 

L’administració local no pot exercir la seva competència d’ordenació urbanística del seu 

territori ni de manera arbitrària, ni amb una discrecionalitat sense límits. 

En aquest sentit, el propi Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat per Decret 

legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, (TRLUC) estableix els principis generals de l’actuació 

urbanística, entre els quals destaca el desenvolupament urbanístic sostenible, que es 

defineix com la utilització racional del territori i el medi ambient i comporta vincular les 

necessitats de creixement del sòl urbà amb la preservació dels recursos naturals i dels 

valors paisatgístics i arqueològics.  

En coherència amb aquest principi de sostenibilitat, la llei ha previst que quan 

l’administració local exerceix la seva competència de planificar el territori, ha de fer-ho 

segons unes directrius d’obligat compliment, per tal que així es puguin assolir, en 

benefici de la seguretat i el benestar de les persones, uns nivells adequats de qualitat de 

vida, de sostenibilitat ambiental i de preservació enfront dels riscs naturals i tecnològics. 

Com tot seguit veurem, aquestes directrius tenen la seva màxima expressió en la 

planificació i ordenació del sòl no urbanitzable i, per tant, en el de naturalesa forestal. 

Val a dir que aquesta potestat pública de protegir, ordenar i donar contingut al sòl de 

naturalesa forestal la jurisprudència venia qualificant-la usualment com una potestat 

discrecional, ja que hom podia protegir urbanísticament uns terrenys forestals només pel 

fet que es declarés l’interès forestal de la seva preservació en el mateix instrument de 

planificació.
 
 

Aquesta situació va modificar-se a partir de l’entrada en vigor de la Ley de Suelo  

6/1998 de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones (LRSV), quan en el seu 

art. 9.1. va establir unes determinades circumstàncies en base a les quals els terrenys 

han de ser classificats necessàriament com a sòl no urbanitzable; en aquest supòsit 

aquesta potestat es considera com a reglada.  
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D’aquesta manera per exemple, davant uns terrenys que tinguin un determinat valor 

forestal i sigui necessari preservar-ne aquest valor, el planificador estarà obligat a 

classificar-los preceptivament com a sòl no urbanitzable per evitar-ne la seva 

transformació. 

És a dir, que es produeixen dues situacions diferents i identificables. La primera seria 

l’existència de certa discrecionalitat en l’exercici de la potestat de planificació 

urbanística en els sòls que hom considera com a sòl no urbanitzable d’ús comú, per 

tractar-se d’un sòl que no precisa d’una especial protecció, però que hom exclou del 

desenvolupament urbà i el manté en el seu caràcter originari de sòl no urbanitzable, 

àdhuc forestal. La segona, el caràcter reglat de la potestat en aquells supòsits en què uns 

terrenys tinguin reconeguts objectivament els valors mediambientals que en fan exigible 

la seva preservació mitjançant la corresponent classificació. 

En aquest sentit, és exemplar la sentència del Tribunal Suprem de  13 de maig de  2011 

(RJ 2011\3282):   

“En el esquema de la normativa estatal básica, interpretada por la jurisprudencia en 

los términos que acabamos de exponer, no hay duda de que la clasificación del terreno 

como suelo urbanizable tiene carácter reglado cuando concurran las circunstancias a 

que se refiere el artículo 9.1ª de la Ley 6/1998 (es decir, cuando se trate de terrenos 

"que deban incluirse en esta clase por estar sometidos a algún régimen especial de 

protección incompatible con su transformación de acuerdo con los planes de 

ordenación territorial o la legislación sectorial en razón de sus valores paisajísticos, 

históricos, arqueológicos, científicos, ambientales o culturales, de riesgos naturales 

acreditados en el planeamiento sectorial, o en función de su sujeción a limitaciones o 

servidumbres para la protección del dominio público"). Pero, aun no concurriendo esa 

sujeción formal a un régimen de especial protección, también es procedente la 

consideración de los terrenos como suelo no urbanizable cuando tal clasificación sea 

necesaria para salvaguardar aquellos valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, 

científicos, ambientales o culturales a los que alude el artículo 9.1 (artículo 9.2ª de la 

Ley 6/1998 , primer inciso). En este segundo caso la consideración de suelo no 

urbanizable no será una consecuencia directa y automática derivada del hecho de estar 

sujeto el terreno a algún régimen especial de protección -supuesto del artículo 9.1ª - 

sino que requerirá una ponderación de los valores y circunstancias concurrentes, lo 

que inevitablemente comporta un cierto margen de apreciación; pero la clasificación 

como suelo no urbanizable no es aquí discrecional  sino reglada, de modo que, si se 

constata que concurren tales valores, será preceptivo asignar al terreno tal 

clasificación”. 

L’article 39 de la llei forestal bàsica estableix que quan afecti la qualificació de terrenys 

forestals, els instruments de planejament urbanístic requereixen l’informe de 
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l’administració forestal competent, el qual és vinculant si es tracta de forests catalogats 

o protectors. 

Per la seva banda, l’article 22è de la Llei forestal de Catalunya estableix que els 

terrenys forestals no afectats pels processos de consolidació i d’expansió d’estructures 

urbanes preexistents i que no formen part d’una explotació agrària han d’ésser 

qualificats pels instruments de planejament com a sòl no urbanitzable i els terrenys 

forestals declarats d’utilitat pública o protectors, com a sòl no urbanitzable d’especial 

protecció. 

I és en aquesta mateixa línea de preservar urbanísticament el sòl pels seus valors 

naturals, siguin o no forestals, que la legislació d’urbanisme ha introduït una innovadora 

clàusula de salvaguarda: quan es produeix la pèrdua dels valors forestals o paisatgístics 

d’uns terrenys com a conseqüència d'un incendi, aquesta situació no pot fonamentar en 

cap cas la pèrdua de la seva condició originària de sòl no urbanitzable i justificar la 

modificació de la seva classificació, per evitar així els incendis forestals provocats, que 

en un passat no massa llunyà van estar relacionats a activitats especulatives del sòl per 

afavorir-ne la seva transformació. 

Com veurem al llarg d’aquest treball, mes enllà de l’existència d’una clara potestat de 

planificació urbanística per part dels municipis, caldrà valorar de quina manera els 

instruments urbanístics poden realment incidir en la gestió forestal sostenible, ja que  

com sosté GARCIA RUBIO
63

, ambdues legislacions – la urbanística i la forestal- 

històricament pateixen una descoordinació molt important, malgrat que les dues regulin 

el territori, l’una de manera global i l’altra de manera sectorial. 

 

2.- Els Plans d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) 

En el capítol anterior hem tractat dels instruments d’ordenació i de l’instrument 

urbanístic la competència en la redacció dels quals no correspon als ens locals sinó a la  

comunitat autònoma.  
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ISSN 1139-4978. 
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Pel principi de jerarquia normativa, tots i cadascun d’aquests instruments d’ordenació 

de competència autonòmica, van configurant el contingut i l’abast de la competència 

d’ordenació urbanística per part del municipi, en la mesura en què, com hem vist, tots i 

cadascun d’aquests instruments dissenyen i concreten les directrius de protecció del sòl 

forestal, d’acord amb els seus valors mediambientals. Anem a analitzar tot seguit, quin 

és el marge que tenen els ens municipals quan procedeixen a exercir les competències 

en matèria urbanística per incidir en aquests tipus de sòl. 

 

Quadre 4: Relació jeràrquica dels instruments d'ordenació territorial i els de planejament urbanístics.  

Font: Departament de Territori i Sostenibilitat. 

http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/05_plans/01_planificacio_territorial/plans_territorials_nou/pla_territorial

_general 

 

L’instrument de planejament urbanístic municipal per antonomàsia és el Pla General 

d’Ordenació Urbanística (POUM), que és l'instrument d'ordenació urbanística integral 

del territori, que pot abastar un terme municipal o més d'un i està vinculat efectivament 

als plans d’ordenació territorials als quals hem fet esment. 

Per la seva naturalesa, els POUM constitueixen els instruments d’ordenació on 

s’evidencia d’una manera més directa l’exercici de la competència municipal en matèria 

urbanística. Per mitjà d’aquests instruments l’Administració local ordena i planifica el 

territori i d’una manera especial, incideix d’una manera concreta en la protecció i 

ordenació del sòl forestal del seu terme municipal - sens perjudici que mercès al caràcter 

bifàsic del procediment, l’aprovació d’aquest instrument correspongui a l’Administració 

autonòmica i per tant també la possibilitat de ratificar o dissentir de  la seva protecció o 

de la manera de regular-la tal com l’hagi planificat l’ens local.. 
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Aquest plans són els que classifiquen el sòl amb vista a l'establiment del règim jurídic 

corresponent i els que estableixen les determinacions que corresponen a cada classe de 

sòl per aconseguir la plena efectivitat del règim respectiu. 

En definitiva, els POUM són els que donen contingut al dret de propietari dels terrenys 

forestals, atenent que els seus propietaris tindran el dret d'ús, de gaudi i de disposició de 

llurs propietats d'acord amb la naturalesa rústica i forestal dels terrenys, sempre sota els 

imperatius derivats del principi d'utilització racional dels recursos naturals i dins els 

límits establerts per la llei d’urbanisme, per la legislació sectorial, pel planejament 

urbanístic i per altre legislació que sigui aplicable a aquesta classe de sòl. 

Amb l’objectiu de preservar els valors mediambientals del sòl no urbanitzable i per 

inclusió els valors del sòl forestal, d’acord a la legislació urbanística els objectius del 

POUM serien els següents: (a) protegir-lo dels processos de parcel·lació urbanística; (b) 

preservar i promocionar la millora de les explotacions forestals; (c) protegir els elements 

naturals més destacats per preservar-ne els valors ecològics i paisatgístic; (d) establir un 

règim d’usos del sòl d’acord amb la naturalesa de cada tipologia de terreny, establint 

diferents zones i sistemes i establint la seva respectiva regulació normativa; (e) regular 

les activitats o equipaments públics que es puguin admetre a cada zona; i (f) fixar les 

condicions, paràmetres i característiques de les edificacions destinades a les 

explotacions forestals o les d’altres tipus que puguin tenir lloc en el sòl no urbanitzable 

sense malmetre els seus valors i regular els infraestructures al servei d’aquests usos. 

Ara bé, la pròpia legislació urbanística és molt detallista quan tracta d’aquest tipus de 

sòl i el regula amb tan de detall, que deixa un marge escàs a les entitats locals per 

incidir-hi de manera efectiva i pel que en el millor dels casos la seva intervenció es 

limita a incrementar el nivell de protecció d’aquest sòl. 

En aquest sentit, analitzem suscintament alguns d’aquests objectius de la legislació 

urbanística respecte el sòl no urbanitzable de naturalesa forestal, per comprendre com la 

normativa urbanística ja el regula amb suficient detall, i comprendre l’abast residual de 

la competència municipal al respecte: 

(a) protegir el sòl dels processos de parcel·lació urbanística;  

Pel que fa a la parcel·lació urbanística, és la mateixa llei urbanística la que regula les 

divisions de les finques en el sòl no urbanitzable forestal, en el sentit que aquestes 
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només es poden dividir sempre que la superfície dels lots resultants sigui igual o 

superior a la unitat mínima forestal (fixada en 25 hectàrees per mitjà del Decret 35/1990 

de 23 de gener pel qual es fixa la unitat mínima forestal), o que si no assoleixen la 

superfície mínima forestal exigida s’agrupin immediatament amb terrenys contigus per 

constituir finques de superfície igual o superior a la unitat mínima de conreu o forestal 

corresponent. 

(b) preservar i promocionar la millora de les explotacions forestals;  

Pel que fa a la preservació i millora de les explotacions forestals, aspecte en què els 

municipis podrien incidir més en la gestió forestal sostenible, cal tenir present que com 

veurem en l’apartat següent, en el comú dels planejaments consultats es remeten en la 

seva integritat a la legislació sectorial forestal, que és la que, com hem vist, regula els 

instruments d’ordenació forestal de les finques, i els procediments per a la seva 

aprovació. En la pràctica, i pel que fa a la gestió forestal, els POUM estableixen la 

necessitat d’una llicència municipal vinculada a l’autorització sectorial i poca cosa més, 

fet que com veurem no deixa de suposar una duplicitat administrativa totalment 

innecessària. 

(d) establir un règim d’usos del sòl d’acord amb la naturalesa de cada tipologia de 

terreny, establint diferents zones i sistemes i establint la seva respectiva regulació 

normativa;  

El POUM regula cadascuna de les zones atorgant-los-hi diferents qualificacions, en 

coherència amb el diferent grau de conservació i protecció pretès per a cadascuna 

d’elles i a més, protegeix aquells elements naturals singulars que existeixen en el seu 

territori. 

Així, a tall d’exemple de com l’administració municipal protegeix i actua en el sòl 

forestal per mitjà del planejament general, el POUM de Cardedeu
64

 estableix dins el sòl 

no urbanitzable tres zones diferenciades, algunes d’elles amb subzones, cadascuna de 

les quals té un grau de protecció diferent segons els seus valors mediambientals:  

 

“a) Zona d’interès per la connexió ecològica (clau ICE) que tenen un alt valor natural 
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com a connectors d’espais naturals en l’estructura dels PEIN;   

b) Zona agroforestal d’interès per al manteniment de la biodiversitat (clau IMB) que 

inclou els àmbits territorials d’especial valor situades a la part oest del municipi, tant 

per la presència de bosc com per la seva estructura en mosaic, la seva diversitat de 

sistemes naturals, semi naturals i agrícoles i forestals, així com pel seu elevat interès 

paisatgístic, i a on no serà permès transformar usos forestals en agrícoles.  

Es creen dues subzones:  

 • subzona d’especial interès agrícola (clau IMB-a) constituït per les zones on existeixen 

usos agrícoles, tot i que en algunes àrees estan constituïdes per un mosaic de conreus, 

vivers, erms, fenassars, conreus abandonats, etc.; representen un element de gran 

interès per a la conservació de la fauna i de la flora mediterrània d’espais oberts  

 i • subzona d’especial interès forestal (clau IMB-f) que s’inclouen les àrees on la 

vocació i els usos actuals del sòl son clarament forestals, i que està clarament afectada 

per la Llei 6/1988, forestal de Catalunya; el motiu de protecció és el valor de presència 

de bosc des del punt de vista de la biodiversitat com de l’explotació;  

c) Zona de protecció dels cursos fluvials (clau IPF)”.  

Observeu com aquestes zones vénen predeterminades per l’existència d’un instrument 

d’ordenació de planejament jeràrquic superior que ja els protegeix, per la qual cosa 

l’actuació administrativa local es contrau a reproduir urbanísticament allò que ja és 

protegit per legislacions sectorials mediambientals o d’ordenació territorial. 

Per tant en aquest sentit, el marge d’actuació municipal es contrauria a classificar el sòl 

no urbanitzable comú, és a dir, aquell que la classificació del qual és fruit de certa 

discrecionalitat municipal, més que de la necessitat de protecció pels seus valors. 

(e) regular les activitats o equipaments públics que es puguin admetre a cada zona; 

Pel que a fa al règim d’usos, la normativa urbanística pot recollir normes en què 

s’intensifica la intensitat de la protecció que ve donada per la limitació dels usos que 

estableix la pròpia legislació urbanística, afegint-hi la concurrència amb la legislació 

mediambiental (PEIN, Xarxa Natura 2000) o aquelles normatives d’especial protecció 

que vénen donades pels instruments urbanístics superiors, com els plans directors.  

i (f) fixar les condicions, paràmetres i característiques de les edificacions destinades a 

les explotacions forestals o les d’altres tipus que puguin tenir lloc en el sòl no 

urbanitzable sense malmetre els seus valors i regular els infraestructures al servei 

d’aquesta usos. 

Pel que fa a les edificacions en sòl no urbanitzable, tan el TRLUC, com el Reglament de 

la Llei d’Urbanisme, (aprovat per Decret 305/2006, de 18 de juliol) i el Reglament 

sobre protecció de la legalitat urbanística (aprovat per Decret  64/2014, de 13 de maig), 
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regulen amb tota mena de detall les condicions, paràmetres i característiques de les 

edificacions destinades a les explotacions forestals o les d’altres tipus que puguin tenir 

lloc en el sòl no urbanitzable, així com els procediments per obtenir les oportunes 

llicències urbanístiques o els instruments urbanístics que cal aprovar prèviament a llur 

obtenció (projecte d’actuació específica en sòl no urbanitzable, pla especial, o catàleg 

edificacions en sòl no urbanitzable). Per tant, poca capacitat tenen els municipis en 

aquest ordre, si no és la capacitat de restringir encara més, en allò que la llei urbanística 

i els instruments d’ordenació territorial, ja restringeixen. 

Fruit d’allò que hem exposat, hem de concloure que el marge de planificació urbanística 

de l’administració local respecte al sòl no urbanitzable no és massa gran. La 

superposició en el mateix territori municipal d’una legislació urbanística i 

mediambiental que per mor dels valors que pretén protegir ha acabat essent molt 

restrictiva – i a vegades reiterativa-, i també d’uns instruments d’ordenació territorial i 

urbanístics que reblen en aquesta protecció i en la restricció dels usos i les edificacions 

en el sòl no urbanitzable en general, i en el forestal en particular, fan que la capacitat de 

planificació urbanística del municipi pel que fa a la gestió forestal sostenible, sigui molt  

reduïda.  

 

3.-Anàlisi del planejament urbanístic de deu municipis de tradició forestal 

Per evidenciar com en la pràctica els municipis exerciten d’una manera vaga, imprecisa 

i insuficient la seva competència en matèria urbanística per incidir en el sòl forestal, 

hem volgut analitzar alguns supòsits de planejament general municipal. 

Caldrà definir quin són els objectius que s’haurien de plantejar els ens locals a l’hora 

d’incidir en aquest tipus de sòl.  

D’entrada hem de considerar que la protecció dels valors mediambientals i forestals, ja 

vénen regulats en els instruments d’ordenació territorials i la legislació sectorial a la que 

venim fem referència. Per tant, caldria conèixer quines són les estratègies específiques 

que els municipis es plantegen en el sòl forestal, per analitzar tot seguit com els 

normativitzen en el planejament urbanístic. És a dir, caldria definir exactament quins 

són els objectius que des de l’ordenament urbanístic es podrien assolir amb la mirada 

posada en una millora de la gestió forestal sostenible. Com veurem de lànàlisiefectuat, 
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la majoria dels instruments en aquest sentit són genèrics i voluntaristes, mancats de 

mesures concretes amb què incidir en la gestió que fan els propietaris, ja siguin 

particulars o públics, d’un medi tan sensible com és el bosc. 

Una de les eines que la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat
65

 planteja per 

una gestió municipal cap a la sostenibilitat és la modificació del tractament que el 

planejament i l’ordenació territorial donen del sòl no urbanitzable. En aquest sentit, es 

considera que el planejament municipal tracta usualment amb tota mena de detall 

normatiu i amb zonificacions detallades el sòl urbà, mentre que el sòl no urbanitzable 

queda regulat d’una manera residual, diferenciant només els espais lliures segons la 

seva ubicació territorial i els usos agraris i forestals, i poca cosa més. 

La proposta que la Xarxa planteja és que la regulació del sòl no urbanitzable superi 

l’actual tractament de protecció passiva del sòl no urbanitzable, per passar a una 

protecció més activa. En aquest sentit proposa un seguit de mesures de les quals, pel que 

fa relació amb sòl de naturalesa forestal, destacaríem les següents: a) diferenciació 

funcional dels espais en relació amb la seva protecció però també en funció de la seva 

funció ecològica i paisatgística; b) introducció de criteris bàsics de gestió del sòl no 

urbanitzable; c) definició de plans especials i àrees d’actuació específica; i d) 

introducció de criteris de restauració, rehabilitació i conservació funcional i estructurals 

dels espais no urbans.
66

   

A partir d’aquestes consideracions, hem volgut analitzar un nombre determinat de 

planejaments d’ordenació urbanística municipal
67

, per veure si aquest instrument 

urbanístic és utilitzat per assolir els objectius que les pròpies entitats supralocals que 

defensen els interessos dels municipis amb vocació forestal. 

L’elecció dels municipis no té cap justificació estadística i simplement es tracta d’uns 

municipis de comarques diferents que tenen com a comú denominador que són 
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municipis amb una proporció de territori forestal molt important. Hem adoptat un criteri 

de representativitat que tot seguit expliquem. 

El Pla General de Política Forestal divideix Catalunya en vuit regions forestals, en un 

intent d'adequar les característiques dels boscos i del territori als límits comarcals
68

. 

De cada regió hem estudiat el municipi de més superfície, excloent però en alguns casos 

el de més superfície si el percentatge de bosc no era rellevant, en aquest cas hem pres el 

segon. Aquest ha estat el cas de Barcelona, a la regió V, que amb 9.762 ha. de superfície 

nomé té un 11,17% de sòl boscós dens; de Vandellós i l’Hospital de l’Infant a la regió 

VI, que amb 10.199 ha. té un 11,29%;  de Tortosa a la regió VII que amb 21.530 ha., té 

un 10,21%, i de Lleida, a  la regió VIII, que amb 21.171 ha., només té un 2,51%.  

Aquests són els vuit municipis representatius de les regions forestals: 

Regió 

forestal 

Comarques que 

inclou 

Municipi 

amb més 

superfície 

Comarca 
Superfície 

municipi/ha 

% 

superfície 

bosc dens 

% 

superfície 

bosc clar 

I 

l'Alt Urgell, l'Alta 

Ribagorça, el 

Pallars Jussà, el 

Pallars Sobirà i era 

Val d'Aran. 

Tremp 
Pallars 

Jussà 
30.199 21,25 1,59 

II 

la Cerdanya, la 

Garrotxa, Osona i el 

Ripollès 

Les Lloses Ripollés 11.405 83,86 1,59 

III 

l'Alt Empordà, el 

Baix Empordà, el 

Gironès, el Pla de 

l'Estany i la Selva 

Albanyà 
Alt 

Empordà 
9.334 89,92 0,18 

IV 

l'Anoia, el Bages, el 

Berguedà i el 

Solsonès 

Navès Solsonès 14.585 74,92 0,43 

V 

l'Alt Penedès, el 

Baix Llobregat, el 

Barcelonès, el 

Garraf, el Maresme, 

el Vallès Occidental 

i el Vallès Oriental. 

Tordera 
El 

Maresme 
8.381 69,19 0,18 

VI 

l'Alt Camp, el Baix 

Camp, el Baix 

Penedès, la Conca 

de Barberà i el 

Tarragonès. 

Montblanc 
Conca de 

Barberà 
9.090 32,72 1,63 

VII 
Baix Ebre, el 

Montsià, el Priorat, 

la Ribera d'Ebre i la 

Tivissa 
Ribera 

d’Ebre 
20.837 22,27 1,83 
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Terra Alta. 

VIII 

les Garrigues, la 

Noguera, el Pla 

d'Urgell, la Segarra, 

el Segrià i l'Urgell. 

Artesa de 

Segre 

 

 

La 

Noguera 

 

 

17.590 

 

 

 

26,20 1,92 

 

A més, hem estudiat dos altres municipis: per una banda Osor, que amb un 97,59%, és 

juntament amb Albanyà (90,1%) i Espinelves (89,54%) un dels tres municipis 

proporcionalment més boscosos de Catalunya; i Montferrer i Castellbó que és el 

municipi amb més bosc, amb 12.010 ha. 

I  Montferrer i Castellbó 
Alt 

Urgell 
17.746 65,93 1,75 

III  Osor La Selva 5.262 97,59 0 

 

L’estudi comparatiu no té altre valor que el de servir-nos d’exemple que quan els 

POUM ordenen el sòl de naturalesa forestal, la majoria d’ells es limiten a reproduir les 

limitacions que per la salvaguardar dels seu valors, ja estan establerts en la pròpia 

legislació urbanística, a la forestal, o les normatives dels instruments de protecció, sense 

aportar-hi cap singularitat, com tot seguit veurem. El resultat de l’anàlisi dels seus 

POUM, és les següents:  

Municipi Tremp Les Lloses  Albanyà Navès Tordera 

Data aprovació/ 

publicació POUM 

POUM 

8/11/2012 

NNSS 

16/6/2000 

NNSS 

8/8/1990 

NNSS 

31/5/1995 

PGOU 

23/1/2004 

Regulació normativa 

del sòl no urbanitzable 

(articles) 

143 – 183 86-116 22-24 102-118 857-957 

Es remet en bloc a la 

Llei d’urbanisme pel 

que fa a usos i 

edificacions? 

No Sí Sí No No 

Restringeix usos 

respecte a la llei? 

Sí No No No No 

Zonifica el sòl 

forestal? 

6 zones No No No 2 

Regula l’activitat 

forestal amb 

especialitats respecte 

la legislació forestal? 

No No No No Sí 

Regula els usos no 

fusters? 

No No No No No 

Regula els camins 

rurals? 

Sí Sí No No No 
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Exigeix llicència per 

les tales ? 

No Sí No No Sí 

Regula les rompudes? Sí No No No No 

Regula actuacions en 

boscos cremats? 

No No No No No 

Té aprovat catàleg de 

masies? 

Sí No No No No 

Preveu plans especials 

concrets en el sòl no 

urbanitzable per a usos 

forestals? 

Sí No No No No 

Està afectat per algun 

PEIN ? 

Sí Sí Sí Sí Sí 

 

Municipi/comarca Montblanc Tivissa Artesa de 

Segre 

Osor Montferrer i 

Castellbó 

Data aprovació/ 

publicació POUM 

PGOU 

27/3/1998 

NNSS 

21/12/2005 

POUM 

18/11/2009 

NNSS comar. 

Gironines 

5/11/2010 

POUM 

23/5/2011 

Regulació normativa 

del sòl no urbanitzable 

100-119 4, 5 15-19 338-396 93-117 162-197 

Es remet en bloc a la 

Llei d’urbanisme pel 

que fa a usos i 

edificacions? 

Sí Sí Sí Sí Sí 

 

Restringeix usos 

respecte a la llei? 

No No No No No 

Zonifica el sòl 

forestal? 

2 No No 2 3 

Regula l’activitat 

forestal amb 

especialitats respecte 

la legislació forestal? 

No No No No No 

Regula els usos no 

fusters? 

No No No No No 

Regula els camins 

rurals? 

Sí No Sí No No 

Exigeix llicència per 

les tales ? 

No No Sí No No 

Regula les rompudes? No No No No No 

Regula actuacions en 

boscos cremats? 

No No No No No 

Té aprovat catàleg de 

masies? 

No No Sí No Sí 

Preveu plans especials 

concrets en el sòl no 

urbanitzable per a usos 

forestals? 

No No No No Sí 

Està afectat per algun 

PEIN ? 

Sí Sí Sí Sí Sí 
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D’aquesta comparació, que podríem fer més extensiva però de ben segur en sortirien 

resultats semblants, es fa palès dades tan evidents com les següents: 

a) que la gran majoria dels municipis tenen bona part del sòl no urbanitzable afectat per 

PEIN o altres instruments de protecció mediambiental;  

b) que malgrat que es tracta el sòl no urbanitzable del sòl quantitativament i 

qualitativament més important, les normatives dels POUM es remeten generalment a la 

regulació que en fa la legislació urbanística, doncs de per sí es molt restrictiva; 

c)  que en la majoria dels casos, la única intervenció municipal en els planejaments 

generals consisteix tan sols en zonificar el sòl forestal, que usualment sol consistir en 

diferenciar aquell sòl que ja gaudeix d’un instrument de protecció i que el fa més 

restrictiu – el sòl la classificació del qual és una potestat reglada, com abans hem dit-, 

d’aquell altre que es classifica per voluntat del propi planificador – el de potestat 

discrecional. 

Sorprèn en canvi que, pel que fa a la possibilitat d’incidir en la gestió forestal, si bé la 

gran majoria es remet a la legislació sectorial i com a màxim, regulen la necessitat d’una 

llicència urbanística que com veurem, reitera l’autorització administrativa que aquella 

legislació regula, en canvi siguin inexistents tan la regulació de temes tant delicats com 

l’obertura i manteniment dels camins rurals o de desembosc, o les qüestionades 

rompudes, que tanta alarma social causen moltes vegades, o les referències als usos no 

fusters, que cada vegada tenen més incidència. 

O que no es faci cap menció a polítiques concretes de regeneració forestal en ocasió 

dels estralls que provoquen els incendis, mes enllà de reproduir la prohibició legal de la 

requalificació dels terrenys que hagin perdut els seus valors mediambientals per mor 

d’un desastre ecològic d’aquesta naturalesa. 

I per últim, és concloent observar com malgrat que des de l’any 2002 la legislació 

urbanística va regular la necessitat d’un catàleg de masies i edificacions en sòl no 

urbanitzable susceptibles de reconstrucció o de rehabilitació respecte a les quals cal 

justificar-ne les raons arquitectòniques, històriques o paisatgístiques que en determinen 

la preservació i la recuperació, la gran majoria de municipis no han aprovat aquest 

instrument, fet que ha suposat deixar sense una ordenació clara el patrimoni 

arquitectònic del nostre medi rural. 



70 
 

Sense atorgar-li, com dèiem, cap més valor que el de la seva constatació, és evident que 

en els supòsits examinats l’exercici de la potestat municipal s’ha limitat a reproduir en 

bona mesura allò que la llei ja preveu, i com a màxim, a zonificar el sòl forestal en 

zones en funció de la seva naturalesa de sòl forestal afectat per un PEIN respecte a la 

resta de sòl forestal, per exemple, sense dotar-la d’un diferent nivell de protecció. 

De totes maneres, no ens ha d’estranyar aquesta poca implicació. Si prenem com 

exemple les “Normes de Planejament Urbanístic dels municipis sense planejament a 

Catalunya”,
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 formulades i aprovades per la mateixa Generalitat de Catalunya amb 

caràcter general per als municipis que no tenen planejament aprovat, el contingut de la 

part de la normativa que regula el sòl forestal és molt semblant – en alguns supòsits 

idèntic-, al de les normatives urbanístiques analitzades, amb la mateixa remissió a la 

legislació existent i amb la mancança de cap regulació específica que permetés intuir la 

utilització d’aquest instrument urbanístic per a la consecució de manera particular 

d’objectius concrets per al foment de l’activitat forestal i la preservació del medi. 

Aquest petit estudi ens serveix en definitiva per copsar com les competències 

municipals urbanístiques pel que fa a la regulació del sòl de naturalesa forestal es troben 

molt limitades tant pel que fa a la detallada regulació legislativa i reglamentària, com a 

l’enorme incidència i precisió dels instruments d’ordenació territorial.  

És cert que les diferents característiques i capacitats dels prop de mil municipis catalans 

-diferents tot ells en dimensió, capacitat econòmica i recursos-, no faciliten una gestió 

homogènia d’aquest territori forestal, que en permeti garantir la seva acurada 

preservació i gestió i que per això, cal la seva planificació des d’un òrgan autonòmic. 

Però aquesta realitat no pot servir d’excusa per excloure als municipis de l’ordenació i 

gestió de la part més important del seu territori, perquè en fer-ho per aquest motiu 

s’estaria vulnerant el principi de diferenciació establert en l’art. 88 EA, en virtut del 

qual les lleis que afecten el règim competencial dels municipis, han de tenir en compte 

necessàriament les seves diferents característiques demogràfiques, geogràfiques, 

funcionals, organitzatives, de dimensió i de capacitat de gestió que tenen. 
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 Departament Territori i Sostenibilitat [en línia] 

http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/05_plans/01_planificacio_territorial/plans_urbanistics/norme

s_de_planejament_urbanistic/  [Conulta 12 març de 2015]. 

 

http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/05_plans/01_planificacio_territorial/plans_urbanistics/normes_de_planejament_urbanistic/
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/05_plans/01_planificacio_territorial/plans_urbanistics/normes_de_planejament_urbanistic/
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Capítol V.- El planejament urbanístic especial 

 

1.- Els plans especials urbanístics de desenvolupament 

El planejament urbanístic general es desenvolupa per mitjà del planejament urbanístic 

derivat, que és integrat pels plans especials urbanístics, pels plans de millora urbana, 

pels plans parcials urbanístics i pels plans parcials urbanístics de delimitació.  Posarem 

únicament l’atenció en els plans especials, que són aquells instruments que solen 

utilitzar-se per regular el sòl no urbanitzable, perquè “permeten proposar mesures de 

protecció més afinades que les que hagi pogut establir el pla d’ordenació urbanística 

municipal, pel fet que la seva complexitat temàtica li hauria impedit concentrar-se en 

els problemes específics de l’espai rural (ESTEBAN
70

)”. 

Els plans especials urbanístics es classifiquen en  plans especials urbanístics de 

desenvolupament,  que s’adapten a les previsions substantives del planejament 

territorial o urbanístic general, tant si estan previstos expressament com no en aquest 

planejament general; i plans especials urbanístics autònoms que ho són respecte a les 

previsions substantives del planejament territorial o urbanístic relatives als elements 

fonamentals de l’estructura general de l’ordenació del territori. 

Quan es tracta de desenvolupar el planejament general respecte al sòl de naturalesa 

forestal, l’instrument adequat és el Pla Especial Urbanístic de Desenvolupament, entre 

les finalitats dels quals es preveu precisament, la protecció del medi rural i del medi 

natural [art. 67.1.a)]. 

Si bé el planejament urbanístic derivat està supeditat a les determinacions del 

planejament urbanístic general, els plans especials urbanístics poden introduir en 

l’ordenació del planejament urbanístic general les modificacions específiques 

necessàries per acomplir llurs funcions. A diferència dels altres instruments de 
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 ESTEBAN NOGUERA, Juli. “L’ordenació urbanística: conceptes, eines i pràctiques”. Barcelona: 

Diputació de Barcelona, Col·leció Estudis. Núm. 2, 2a. edició, novembre 2007, p. 224. ISBN: 978-84-

9803-257-4. 
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planejament derivat, els plans especials no es limiten a desenvolupar o complementar el 

planejament general, sinó que també poden agregar noves determinacions a l’ordenació 

prevista pel POUM o el planejament territorial o modificar les consideracions no 

essencials. 

Als plans especials urbanístics de protecció de sòl forestal segons els seus valors 

ambientals,i/o paisatgístics, els corresponen, entre d'altres, la justificació i identificació 

dels elements, àmbits i valors objecte de protecció; la definició i regulació de categories 

diferenciades de protecció; l'establiment de les mesures de protecció adequades, com 

ara la regulació dels usos admissibles o incompatibles, de les actuacions i obres 

permeses i prohibides sobre els elements o àmbits protegits, dels paràmetres de 

l’edificació d'obligat compliment, o d'altres; i la regulació i programació de l'execució 

d'actuacions de recuperació, rehabilitació o millora dels elements, àmbits o valors 

objecte de protecció. 

La formulació dels plans especials urbanístics de desenvolupament correspon als ens 

locals, a les entitats urbanístiques especials o als altres òrgans competents en matèria 

d’urbanisme, segons correspongui, sens perjudici de la iniciativa privada. 

Com exemple de l’exercici de la competència municipal en urbanisme per incidir 

mitjançant un pla especial en la protecció del sòl forestal, prenem el Pla especial de 

protecció de l’àmbit forestal de Viladecans,
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 que de manera específica per aquest tipus 

de sòl i desenvolupant les previsions més genèriques del planejament general, fixa com 

a objectius generals: “a) protegir la gea, la diversitat biològica, el paisatge i els 

processos ecològics essencials, tot garantint la conservació dels sistemes naturals i la 

seva evolució cap a estadis de major maduresa; i b) establir un marc d’articulació per 

a totes les administracions públiques que exerceixen les seves competències en relació 

a aquest espai per tal que la seva actuació sigui congruent amb l’objectiu anterior”. 

 I entre els objectius específics:   
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 Aprovat definitivament  per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en la sessió de 15 de 

desembre de 2011. Departament de Territori i Sostenibilitat.[en línia].  

http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/template.PAGE/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0

c0e1a0/?javax.portlet.tpst=0cabbdc23d3d48ca42a538bab0c0e1a0&javax.portlet.prp_0cabbdc23d3d48ca4

2a538bab0c0e1a0=action%3Dfitxa%26documentId%3D598939. [Consulta 11  març 2015]. 

http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/template.PAGE/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?javax.portlet.tpst=0cabbdc23d3d48ca42a538bab0c0e1a0&javax.portlet.prp_0cabbdc23d3d48ca42a538bab0c0e1a0=action%3Dfitxa%26documentId%3D598939
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http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc/template.PAGE/menuitem.c973d2fc58aa0083e4492d92b0c0e1a0/?javax.portlet.tpst=0cabbdc23d3d48ca42a538bab0c0e1a0&javax.portlet.prp_0cabbdc23d3d48ca42a538bab0c0e1a0=action%3Dfitxa%26documentId%3D598939
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“a) delimitar l’àmbit del Pla Especial, on es fixen les diverses mesures de protecció del 

sòl; b) protegir els elements d’interès geològic; c) adoptar mesures per tal d’evitar 

l’erosió i la degradació dels sòls; d) adoptar mesures de caràcter general per a la 

protecció de les comunitats naturals i de les espècies de flora i fauna d'interès rellevant 

en l’àmbit del Pla; e) evitar o minimitzar la fragmentació dels hàbitats en el conjunt de 

l’espai, i particularment en aquelles àrees que mantenen una major integritat i 

naturalitat; f) protegir de forma especial els ambients amb presència de comunitats 

naturals d'especial interès, com són les comunitats de ribera i els alzinars; g) potenciar 

les comunitats vegetals autòctones pròpies de l’espai en aquelles zones que han patit 

afectacions recents o que han estat substituïdes per comunitats o espècies no pròpies de 

la zona; h) establir directrius per realitzar actuacions de reforestació que permetin 

enriquir, recuperar i/o accelerar la implantació d’un estrat arbori en aquelles àrees on 

es consideri necessari; i) establir directrius de prevenció dels incendis forestals, i de 

restauració de les àrees afectades per incendis; j) ordenar l'ús públic i les activitats de 

lleure que es desenvolupen a l’espai, per tal que siguin compatibles amb la conservació 

global de l’espai natural, establint a l’hora els criteris generals per a l’articulació del 

parc forestal amb el sistema de parcs i jardins de la vora urbana de Viladecans; k) 

establir directrius per a l’aprofitament dels recursos naturals, que faci compatible la 

conservació dels sistemes naturals amb els aprofitaments tradicionals; l) establir 

directrius en relació a l’activitat socioeconòmica, per tal que pugui desenvolupar-se de 

manera sostenible; m) establir un marc de referència perquè les infraestructures i 

serveis destinats a la població local puguin desenvolupar-se de manera compatible amb 

la conservació global de l’espai natural, i puguin repercutir positivament en la millora 

de la qualitat de vida; n) protegir el patrimoni arqueològic, històric, arquitectònic i 

cultural de l’espai; o) aplicar un règim fiscal que afavoreixi la conservació de les 

finques forestals, i particularment aquelles amb comunitats naturals en més bon estat 

de conservació”.  

O encara un altre, el Pla especial d’ordenació i de preservació del medi natural del 

Parc de Collserola,
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 - singular en la mesura que suposa la protecció d’un gran espai 

forestal en mig de l’àrea urbana més important del país, la ciutat de Barcelona-, els 

objectius del qual es defineixen en la preservació dels recursos naturals i de l’equilibri 

ecològic -que cal conservar, pel paper físic, social i ambiental que tenen per ells 

mateixos i en relació amb les ciutats de l’entorn-, com també en el desenvolupament 

d’infraestructures de lleure que suportin una part important i qualitativament diferent de 

les activitats de lleure dels ciutadans, recollint la tradicional utilització de la serra com a 

espai d’esbarjo. 
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 El PEPCo fou aprovat definitivament per la Corporació Metropolitana de Barcelona, en data 1 

d’octubre de 1987, amb text refós aprovat per la mateixa Corporació en data 28 de gener de. El PEPCo es 

formulà d’acord amb l’article 208 de les Normes urbanístiques del Pla General Metropolità (PGM), que 

estableix que en desenvolupament de les previsions contingudes en el PGM s’elaboraran Plans Especials 

per a cadascun dels parcs forestals (Títol I de les Normes Urbanístiques ).  

Departament de Territori i Sostenibilitat.[en línia].  

http://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureDocument&codintExp=724

92&fromPage=load [Consulta 11  març 2015]. 
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Aquest pla especial inclou les àrees qualificades de parc forestal pel Pla General 

Metropolità, respecte les quals estableix les limitacions que han d’observar-se i les 

determinacions necessàries per a la conservació i el desenvolupament d’aquestes àrees 

dins del Parc de Collserola. També estableix una definició zonal -zones segons 

naturalitat i ús- atenent a les característiques actuals del paisatge vegetal i a les 

potencialitats del territori, que agrupa en tres grans tipus: “(a) zones naturals de valor 

ecològic i naturalístic, que inclouen al seu interior àrees de protecció especial , de 

vegetació singular, i àrees agrícoles; (b) zones seminaturals de valor paisatgístic, en 

les quals trobem les de caràcter rural i les de caràcter de parc,  amb o sense 

peculiaritats i  inclou en ambdós casos àrees de vegetació singular i àrees agrícoles; i 

(c) zones agrícoles de valor paisatgístic.” 

En definitiva, aquests instruments permeten actuar d’una manera més detallada en 

incidir en la regulació dels graus de protecció i en els usos afectes a aquesta tipologia de 

sòls amb un detall superior del que en resulta en el planejament general i singularitzar 

per tant, la incidència en la protecció de la forest. 

 

2.- El supòsit singular dels plans especials promoguts per la Diputació de 

Barcelona: l’exemple del Pla especial del Montnegre i el Corredor 

Hem de destacar per últim pel seu caràcter històricament innovador, la utilització que 

d’aquesta figura de planejament va fer-ne la Diputació de Barcelona, quan a partir de 

l’any 1972 utilitzà de manera pionera la figura del pla especial que ja estava prevista en 

la Ley de 12 de mayo de 1956 sobre régimen del suelo y ordenación urbana, per 

protegir sòls amb valor medi ambiental.   El Pla Especial de Protecció del Medi Físic i 

del Paisatge, fou utilitzat per protegir i gestionar fins a un total de dotze espais naturals 

de la seva província, que va anar formulant de manera successiva i que actualment 

constitueixen la seva Xarxa de Parcs (Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, 

1972; Parc Natural del Montseny, 1977; Parc del Garraf, 1986; Parc del Castell de 

Montesquiu, 1986: Parc del Montnegre i el Corredor, 1989; Parc d'Olèrdola, 1992;  Parc 

de la Serralada Litoral, 1992; Parc de la Serralada de Marina, 1997; Parc del Foix, 1997; 

Espai Natural de les Guilleries-Savassona, 1998; Parc Agrari del Baix Llobregat, 1998 i 

Parc de Collserola, 1999) .  
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Aquests Plans Especials estaven previstos tant a l'article 17 de la Llei del Sòl de 9 

d'abril de 1976, com en l'article 76 del seu Reglament de Planejament i a l'article 5 de la 

Llei d'Espais Naturals de 6 de juny de 1985, i tenien com objectiu l'establiment d'un 

règim de protecció, conservació i millora del medi físic i rural i del paisatge de 

determinats àmbits territorials supramunicipals.  

Atès el seu caràcter supramunicial, la seva redacció i aprovació podia ser possible fins i 

tot en absència de planejament municipal, sense possibilitat de classificar el sòl, però en 

canvi sí que podien limitar els usos; en qualsevol cas, el planejament general dels 

municipis afectats, tant si fossin preexistents com de nova redacció, havien d’adaptar-se 

a les seves determinacions.  

El Pla Especial pretenia, com a figura urbanística supramunicipal, homogeneïtzar el 

tractament del territori substituint les normes de planejament especial vigents i 

complementant les determinacions dels Plans Generals i altres instruments urbanístics 

municipals existents en aquesta àrea, quan aquests no continguessin les previsions 

detallades oportunes que permetin adoptar les mesures de protecció, conservació i 

millora que són l'objectiu fonamental del planejament especial. 

D’acord amb el seu articulat, el Pla Especial entén per protecció, conservació i millora 

del medi físic i rural i del paisatge, l'establiment de normes tendents a preservar la 

configuració geològica, la flora, la fauna i els ecosistemes que formen i tots aquells 

elements que testimonien l'actuació històrica de l'home sobre el territori, dins de la 

consideració d'aquest com un sistema complex de relacions entre l'home i el seu medi 

natural que cal protegir en la seva globalitat, compatibilitzant aquesta protecció amb el 

desenvolupament socioeconòmic i la millora de les condicions de vida de la població de 

l'àrea d'aplicació del present Pla Especial. 

Prenem com exemple de tots ells, el que regulà l'espai natural del Montnegre-Corredor 

(Serralada de Marina), que inclou els sectors geogràfics de la Serralada Litoral Catalana 

que s'aixequen entre el mar, la riera d'Argentona i el riu Tordera, comprenent diverses 

serres, les més importants de les quals són les del Montnegre i el Corredor.  

En aquest espai territorial s'establiren determinades zones de protecció, i d’entre elles 

tres de naturalesa forestal: la zona forestal consolidada, la zona forestal de recuperació i 

la zona forestal d'alt valor ecològic i paisatgístic, establint per cadascuna d’elles uns 
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límits en els usos urbanístics i en les activitats que s’hi poden realitzar-se, remetent-se 

això sí, pel que fa a la gestió forestal, a la legislació sectorial específica. 

Malgrat que en la tramitació d’aquest pla especial als Ajuntaments amb territoris 

afectats se’ls concedeix tràmit d’audiència, és més cert que al capdavall, aquesta 

planificació supramunicipal suposa una delegació de la capacitat municipal pròpia 

d’ordenació urbanística del territori a un ens supramunicipal. Aquesta delegació 

comporta una pèrdua de la capacitat de gestió de part del municipi, ja que si bé el pla 

considera que les seves determinacions les han de portar a terme tant els Ajuntaments, 

com el Consell Coordinador del Pla i la Diputació de Barcelona, l’òrgan de gestió per 

antonomàsia és exclusiu de la Diputació de Barcelona, limitant-se el paper dels 

Ajuntaments a la seva participació en un òrgan rector, anomenat Consell Coordinador, 

en què a més dels representants dels tretze Ajuntaments dels municipis que hi tenen 

terrenys, hi té representants la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya 

Això no obsta que els Ajuntaments amb territori inclòs dins de l'àmbit del Pla, 

exerceixen totes les competències que els hi atorga la legislació urbanística, en especial 

la concessió de llicències per a tots els actes d'edificació i ús del sòl i altres regulats en 

el Pla, en la concessió de les quals hauran de tenir en compte però el compliment de les 

determinacions del Pla Especial i dels instruments urbanístics municipals La pròpia 

Diputació de Barcelona, es reserva la interpretació suprema de la normativa del 

planejament en exclusiva, ja que li correspon exercir facultats i competències com:  

“a) Informar, prèviament i preceptiva, qualsevol proposta d'actuació a desenvolupar en 

l'àmbit del present Pla Especial, en els aspectes específics que aquest regula.  

b) Desenvolupar les actuacions directes, sobre el territori o les edificacions, que siguin 

necessàries per dur a terme les determinacions i objectius d'aquest Pla Especial. 

 c) Fomentar l'aprofitament racional dels recursos del massís i l'amillorament de les 

condicions de vida de la població permanent, en la mesura que ho permetin les 

disponibilitats humanes, tècniques i econòmiques de la Diputació de Barcelona.  

d) Redactar i aprovar el Pla de Gestió, que programarà i pormenoritzarà els aspectes 

relatius a la seva gestió ordinària.  

e) La gestió ordinària d'aquest Pla Especial.  

f) Subministrar assessorament i suport tècnic al Consell Coordinador  per a la redacció 

dels informes, plans i documents de la seva competència.  

g) D'acord amb el que es disposa en els articles 181 i 182 de la Llei del Sòl, dictar 

ordres d'execució, en l'àmbit del present Pla Especial, per exigir la realització d'obres 

de conservació i millora de terrenys, edificacions o instal·lacions i retirada de cartells 

visibles des d'una via pública, atenent a criteris estètics d'integració en el paisatge i en 

el medi ambient.” 
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Per tant, en aquest territori tan vast com és el de la Xarxa de Parcs, les potestats 

municipals en l’ordenació i gestió del sòl forestal estan molt minvades, essent la funció 

d’aquests municipis subsidiària a allò que hi estableix la Diputació de Barcelona, a la 

qual han fet cessió implícita de les seves funcions de gestió urbanístiques.  

Actualment, transcorreguts més de vint anys des de la seva entrada en vigor, el Consell 

coordinador del Parc del Montnegre i el Corredor, reunit a Vilalba Sasserra el 18 de 

novembre de 2008, va debatre i aprovar les Directrius per a la revisió del Pla especial de 

protecció de les serres del Montnegre–Corredor.  

Segons el document aprovat, el Pla haurà de tenir com objectiu genèric “l’establiment 

de les determinacions i directrius necessàries per a garantir la protecció, consolidació, 

foment i millora dels valors naturals, paisatgístics i culturals del Parc, de forma 

compatible amb l’aprofitament sostenible dels recursos i l’ús social d’aquest espai”. 

Val a dir que actualment el procés de revisió està aturat, sense que hores la proposta 

s’hagi concretat en un text definitiu. 

En aquest supòsit però, segons el nou marc normatiu, la potestat de tramitar la revisió ja 

no és pròpia de la Diputació sinó que li ha de ser delegada expressament i de manera 

conjunta pels Ajuntaments afectats, d’acord amb allò que disposen l’article 77 TRLUC  

sobre la facultat dels ajuntaments per acordar la formulació de figures de planejament 

urbanístic derivat de caràcter plurimunicipal i  l’article 92.1.c) del Decret Legislatiu 

2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim 

Local de Catalunya. 

En qualsevol cas, el primer esborrany – que sis anys després encara està en estudi- és 

semblant al Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge de del Parc del 

Montseny, que fou aprovat per resolució del Conseller de Política  i Obres Públiques de 

data 11 de desembre de 2008. 

La regulació continguda en aquest altre Pla especial constitueix un conjunt de directrius 

i determinacions d’obligat compliment, les quals regulen el desenvolupament del sòl no 

urbanitzable inclòs dins del seu àmbit i una sèrie de directrius bàsiques per a la gestió 

del Parc. 

En qualsevol cas, el nou projecte de pla especial continua mereixent les mateixes 

crítiques del pla encara vigent. Per una banda, per part dels propietaris forestals, perquè 
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novament tornen a ser ignorats en tot allò que fa referència a la gestió del parc i a la 

gestió dels seus usos, ja que se’ls relega a participar simbòlicament en els òrgans 

consultius, malgrat que una bona part dels terrenys forestal són de titularitat privada.  

Per altra banda, per part dels Ajuntaments, perquè també continuen essent relegats en 

tot el que fa a la gestió del parc, que la titularitza en exclusiva la Diputació i que a més, 

es reserva la funció interpretativa i fiscalitzadora de la normativa urbanística, apartant 

d’aquesta funció als ens municipals que han delegat la competència d’ordenació.  

Per últim, s’ha de tenir en compte que el marc legislatiu actual és molt més abundant i 

proteccionista que el que hi havia vint anys enrere, i que actualment la totalitat dels 

municipis tenen planejament general en vigor– POUM en molts casos-, i capacitat de 

gestió urbanística suficient, raó per la qual la majoria d’ells sostenen que en els aspectes 

urbanístics, la funció de l’òrgan gestor hauria ser de mera coordinació més que de 

fiscalització. 

Caldrà veure doncs quin és el recorregut que té aquesta revisió del pla especial i com 

aquest instrument fa possible una major incidència dels ens municipals en un futur en la 

gestió forestal sostenible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 
 

 

 

 

Capítol VI.- La intervenció municipal en àmbits forestals 

 

1.-  Les llicències municipals per activitats forestals  

Ja hem explicat anteriorment com la legislació forestal relega els municipis a un nivell 

inapreciable respecte a l’ordenació i fiscalització de la gestió forestal. També acabem de 

veure com els instruments de planejament municipal donen poc marge d’intervenció en   

la matèria i a més, com aquest petit marge és escassament utilitzat pels municipis. 

Malgrat això, de manera ordinària solen produir-se actuacions municipals que 

incideixen i a voltes col·lideixen amb les competències autonòmiques en matèria 

forestal. 

La primera de les qüestions que plantegem és la duplicitat d’actuacions i autoritzacions 

administratives que sol donar-se amb motiu de l’exercici de la gestió forestal per part 

dels propietaris dels terrenys. 

Des de l’òptica municipal, l’exigència d’una llicència per als aprofitaments forestals, es 

fonamenta en les competències urbanístiques de la qual l’ens local n’és titular.   

D’acord amb la legislació urbanística, estan subjectes a la llicència urbanística prèvia, 

en els termes establerts per aquella llei d’urbanisme, pel planejament urbanístic i per les 

ordenances municipals, tots els actes de transformació o utilització del sòl o del subsòl, 

d'edificació, de construcció o d'enderrocament d'obres. Segons l’enumeració que fa 

l’article 187 TRLLUC, cal llicència per la tala de masses arbòries, de vegetació 

arbustiva o d'arbres aïllats, en els supòsits en què ho exigeixi el planejament urbanístic. 

La qüestió aquí es centra en determinar si cal una llicència urbanística per talar arbres, 

quan aquesta forma part de l’activitat de gestió forestal. De la dicció del precepte 

sembla clar que els municipis només podrien exigir-ho quan així s’hagués exigit en el 

planejament, però no en qualsevol cas. Una interpretació hermenèutica de la norma ens 
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faria pensar que es tracta de fiscalitzar la tala en aquelles arbredes protegides pel 

planejament urbanístic, però no amb caràcter general, però no sempre és així.  

Molt sovint, els municipis incorporen en el planejament general o mitjançant una 

ordenança específica, la necessitat d’obtenir una llicència municipal per la tala d’arbres 

en el sòl forestal encara que no es tracti de masses forestals protegides. Així ho fa per 

exemple, l’Ordenança reguladora de la tala d’arbres al municipi de Les Franqueses 

del Vallès 
73

  quan estableix el següent: 

Article 1r. A banda del que determinen la Llei del Sòl, la Llei Forestal de Catalunya, el 

Reglament de Disciplina Urbanística i el Pla General d’Ordenació Urbana, s’ha de 

sol·licitar la corresponent llicència municipal per a la tala d’arbres en terreny forestal, 

sol·licitud en la qual s’ha d’incloure:  

1.1 L’emplaçament respecte uns punts ben determinats del lloc on es pretén fer 

l’explotació, tot assenyalant l’àrea afectada.  

1.2 La situació dels camins que s’utilitzaran en el desembosc. Obrir camins de nova 

traça és una activitat sotmesa a la llicencia municipal; la sol·licitud s’ha de realitzar de 

forma conjunta amb la de l’aprofitament. Les pautes a tenir en compte seran les 

següents: 1.2.1 S’aprofitaran amb prioritat els camins existents d’antigues 

explotacions. 1.2.2 Si cal fer camins de nova traça, s’haurà de situar els punts 

d’amuntegament de fusta i les places de gir dels camions.  

1.3 El nombre i el tipus d’arbres que se sol·licita tallar.  

1.4 El Projecte d’Ordenació o el Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal, en cas d’estar 

aprovats d’acord amb el que disposa la Llei Forestal de Catalunya. 

 

És a dir, l’Ajuntament regula la necessitat d’una llicència municipal –entenem que 

basant-se en la seva competència en matèria urbanística, per la remissió normativa que 

s’hi fa-, per realitzar l’activitat de tala d’arbres en terrenys forestals i s’exigeix com a 

condició per al seu atorgament la presentació del Projecte d’Ordenació o el Pla Tècnic 

de Gestió i Millora Forestal que haurà aprovat prèviament l’administració forestal 

Aquesta exigència és contradictòria amb la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de 

Catalunya que estableix que l’aprofitament de fustes i llenyes (és a dir, la tala de boscos 

per a la seva comercialització) s’ha de fer segons les disposicions específiques d’aquest  

text normatiu, tant en els terrenys de propietat pública com en els terrenys de propietat 

privada.  

                                                           

73
  Ajuntament de les Franqueses del Vallès [en línia].  

https://www.lesfranqueses.cat/fitxer/5124/tala.pdf [Consulta 15 febrer 2015].  

 

 

https://www.lesfranqueses.cat/fitxer/5124/tala.pdf
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Tal com hem vist anteriorment en tractar sobre els instruments de gestió forestal, 

aquells propietaris que en tinguin un d’aprovat, per iniciar la tala d’arbres fruit de la 

gestió forestal no precisen res més que comunicar-ho per escrit a l’administració 

forestal. En canvi, 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 o en els terrenys forestals que no tenen projecte d’ordenació ni plans tècnics 

aprovats, ni estan acollits a plans d’ordenació de recursos forestals, llurs propietaris 

necessiten  l’autorització específica, però de l’administració forestal.  

Segons la legislació sectorial, correspon a l’administració autonòmica forestal rebre la 

comunicació prèvia d’inici de tala – sense necessitat d’una autorització específica-,  o bé 

autoritzar-la expressament, segons sigui el cas. Per tant, és un contrasentit que el 

planejament general del municipi o una ordenança especifica aprovada amb aquesta 

finalitat, exigeixi una nova llicència, en aquest cas atorgada per l’administració local 

que no té competències en la gestió forestal, i que a més aquesta es superposi a la que 

atorga per simple comunicació o per resolució expressa l’administració competent.  

Cal tenir present a més, com ja s’ha exposat abans, que la única intervenció dels 

ajuntaments en la tramitació dels instruments de gestió forestal, és la de ser mers 

receptors de la notificació que els ha de fer l’administració forestal quan han aprovat un 

instrument d’aquesta naturalesa o quan ha atorgat una autorització específica.  

Tal com hem vist, la llicència que la llei d’urbanisme de manera expressa regula a l’ 

article 187, seria la referida a tala d’arbres protegits per al planejament urbanístic, que 

seria l’àmbit en què pot actuar competencialment, però no respecte a les tales d’arbres 

pròpies de la gestió forestal, que és una activitat econòmica del sector primari, regulada 

per la seva pròpia legislació sectorial. 

Per preservar aquesta concordança d’interessos públics, semblaria més procedent al 

nostre entendre utilitzar el mecanisme de la coordinació administrativa, que és el que 

utilitzen altres tipus de planejaments com el POUM de Cardedeu
74

  que a l’article 296 

estableix una certa fiscalització municipal dels actes de gestió forestal a partir del 

reconeixement explícit de la competència de l’administració forestal:  

                                                           

74
 Departament de Territori i Sostenibilitat. Registre de Planejament Urbanístic [en línia]. 

http://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureDocument&codintExp=204

989&fromPage=load; [Consulta 15 febrer 2015] 

http://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureDocument&codintExp=204989&fromPage=load
http://ptop.gencat.cat/rpucportal/AppJava/cercaExpedient.do?reqCode=veureDocument&codintExp=204989&fromPage=load
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1. Els aprofitaments forestals es realitzaran de forma que permetin la conservació i 

millora de les masses arbòries, d'acord amb la legislació sectorial vigent (Llei 6/1988, 

del 30 de març, Forestal de Catalunya).  

2. Tant sols es podran dur a terme els aprofitaments forestals inclosos en un Pla Tècnic 

de Gestió i Millora Forestal aprovat pel DMA, o bé en un Projecte d’Ordenació 

Forestal aprovat pel DMA o bé que compleixin els següents criteris: a) que permetin 

garantir el manteniment de la qualitat ecològica dels boscos de Cardedeu, per tant amb 

l’objectiu general de la recuperació de la vegetació potencial pròpia d’aquesta zona 

climàtica. b) No es podrà dur a terme cap aprofitament que provoqui la transformació 

de la comunitat vegetal cap a estadis de menys valor ecològic. c) En cap cas es podran 

autoritzar aprofitaments forestals amb tallades arreu en les masses forestals de 

vegetació de ribera. En els àmbits de vegetació de ribera les actuacions aniran 

encaminades a la eliminació de la vegetació al·lòctona invasora i la substitució per 

espècies autòctones no invasores. 

 3. Per a l’atorgament de les autoritzacions d’aprofitaments forestals, que són 

competència del DMA de la Generalitat de Catalunya, caldrà un informe favorable de 

l’Ajuntament de Cardedeu. L’ajuntament podrà introduir modificacions en les 

actuacions d’aprofitament forestals previstes en les autoritzacions sol·licitades, 

encaminades a la millora de les masses forestals, l’augment del seu valor ecològic o la 

millor defensa davant de possibles incendis. (...).” 

 

El precepte en qüestió, però, – que és comú en altres normatives urbanístiques
75

-  té un 

apartat de dubtosa legalitat, quan estableix l’exigència d’un informe favorable 

municipal, previ a l’atorgament de les autoritzacions d’aprofitaments forestals per part  

de l’administració forestal autonòmica. 

Se’ns escapa en base a quina potestat la normativa d’un POUM pot modificar els 

tràmits establerts per una llei – i desenvolupats per una Ordre del Departament que té 

les competències forestals-, que regulen els tràmits administratius d’atorgament de les 

autoritzacions de gestió forestal i en el qual no s’ha previst cap informació prèvia de les 

entitats locals. 

Estem d’acord per tot allò que hem exposat anteriorment, que el mecanisme d’informar 

tant les autoritzacions per als aprofitaments forestals, com també els instruments de 

gestió forestal, podria ser idònia per salvaguardar el principi d’autonomia municipal i 

permetre intervenir a l’administració més propera al territori i als ciutadans, en temes 

tan sensibles com és la gestió forestal que ens ocupa, la qual cosa, com hem repetit 

diverses vegades, suposa la gestió de la major part del territori. Per això, però, al nostre 

entendre, no és suficient la previsió normativa d’un POUM, sinó que caldria modificar 

                                                           

75
 Dels POUMs que hem consultat, observem per exemple que l’art. 231 POUM de Solsona és del mateix 

redactat que l’art. 296 del de Cardedeu;  i que en sentit semblant ho regula l’art 235 de la normativa 

urbanística del POUM de  Sant Pere de Torelló.  
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prèviament la legislació forestal sectorial. 

 

2.- La intervenció i el control de les rompudes 

La segona qüestió que plantegem és la que fa referència a la transformació dels terrenys 

forestals en agraris o de pastura, transformació que es coneix com a rompuda.  

La rompuda té els seus antecedents en l'artigatge, que era l’actuació que en l’edat 

mitjana es realitzava per desforestar un tros de terra mitjançant la crema dels arbres, 

arbustos i herbes amb l'objectiu de convertir-lo en un camp de conreu o zona de pastura. 

L'artiga era el tros de terra  erma o boscosa resultant que s’explotava  

ininterrompudament fins que s'exhauria la fertilitat del  sòl, moment en què la terra 

s'abandonava i tornava a créixer el bosc. L'artigatge era comú a les zones de 

muntanya on tradicionalment no hi havia camps, a les propietats amb grans masses 

forestals i a les  universitats i comuns que disposaven d'extenses terres comunals
76

.  

La legislació forestal permet rompudes però ho 

fa amb caràcter restrictiu, perquè la seva 

utilització descontrolada podria portar a una 

desforestació del territori, amb la incidència 

que com hem vist això podria tenir per 

l’alliberament del carboni de les masses 

forestals talades, i la seva repercussió en el 

canvi climàtic.  

Segons l’article 23 de la Llei forestal catalana, en els terrenys forestals 

no catalogats es pot admetre la rompuda de terrenys forestals per a l’establiment  

d’activitats  agropecuàries, si  es  tracta  de  terrenys  aptes  tècnicament  i  

econòmicament  per  a  un aprofitament d’aquesta naturalesa.
77

 

                                                           

76
 SADURNÍ PUIGBÓ, Núria. Diccionari de l'any 1000 a Catalunya.  Barcelona: Edicions 62, Col·lecció 

El Cangur / Diccionaris, núm. 280,  1999. p. 24.  
77

 Em el període 2008-2012 per exemple, el promig  de superfície rompuda a Catalunya fou de 521 ha., 

mentre que el de repoblacions forestals  fou de 274 ha. En canvi, en el període 2009-2013, la superfície 

forestal afectada per incendis fou de 3.156 Ha , per posar només un exemple comparatiu. Veure: Institut 

d’Estadística de Catalunya.  Anuari estadístic de Catalunya Territori i Medi ambient. Medi natural. [en 

línia]. http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=24 [Consulta 12 febrer 2015]. 

Foto 1: Terreny forestal després d’una rompuda  

http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=24
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Aquest precepte s’ha modificat recentment i s’ha introduint la possibilitat excepcional 

que també es puguin autoritzar rompudes de terrenys forestals incendiats per a ús agrari, 

sempre i quan es valori la funcionalitat d’aquestes rompudes per a la prevenció 

d'incendis forestals o altres d’interès forestal. 

Per a la rompuda dels terrenys forestals cal l’autorització de l’administració forestal, en 

la tramitació de la qual s’ha d’obtenir l’informe previ de les entitats locals amb 

competències urbanístiques sobre l’àrea d’actuació, fet que sembla un mínim 

reconeixement a l’interès en la matèria per part dels municipis. 

Les rompudes solen produir un impacte en el territori, en la mesura en què al capdavall, 

suposen la desforestació d’una zona boscosa. Això sempre sol provocar alarmes i 

tensions entre els propietaris forestals i les administracions i les organitzacions 

mediambientals. És per aquest motiu que hi ha municipis que més enllà de la possibilitat 

d’informar els expedients d’autorització de rompudes de l’administració forestal, també 

han regulat pel seu compte l’exigència d’una llicència municipal específica. 

La majoria dels municipis ho regulen a través de la normativa del seu planejament 

general, tractant les rompudes, al nostre entendre erròniament, com un moviment de 

terres, i per tant en ús de la previsió de l’art. 187, f) TRLLUC, que exigeix llicència 

urbanística pels “moviments de terra i les obres de desmuntatge o esplanació en 

qualsevol classe de sòl”. 

Altres municipis, a més d’exigir una llicència municipal en la seva normativa 

urbanística, posen condicions específiques per a la transformació del sòl forestal en 

agrari, per reduir els efectes sobre el sòl. Aquest és el cas per exemple del POUM de 

Solsona, quan estableix  (art. 242.5): “la condició necessària per admetre l’artigatge 

dels boscos, a fi de retornar els terrenys forestals a fins agrícoles, en les que el pendent 

del sòl no superi el 30% i que es disposin en freginals o terrasses per reduir els 

processos d’erosió del sòl pel vent, la pluja o els embussaments dels seus estrats i pels 

arrossegaments de l’aigua”.  

                                                                                                                                                                          

Segons informacions del Centre de la Propietat Forestal, en els darrers anys s’ha experimentat un 

augment de la petició de rompudes en les comarques de l’interior, a conseqüència de l’augment del preu 

dels cereals.  
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Per últim, hi ha municipis de tradició agrícola, que van mes enllà de la normativa 

urbanística i en l’exercici de la seva potestat normativa pròpia, han vingut a regular les 

rompudes mitjançant ordenances pròpies. Aquest seria el cas, per exemple, de 

l’Ordenança reguladora de les rompudes i de les transformacions a pastura en sòl 

forestal aprovada pel municipi de Sant Bartomeu del Camp
78

. Aquesta ordenança regula 

de manera restrictiva els espais on poden realitzar-se les rompudes, limitant-les en 

funció de la seva superfície, del risc d’erosió o de la proximitat a zones de sortida 

d’aigües, per exemple. I en qualsevol cas, arbitra també una llicència municipal prèvia a 

l’activitat, coetània i independent a la que regula la legislació forestal. 

En qualsevol cas, més enllà de la bondat del sistema emprat, això demostra la 

preocupació dels municipis pels efectes de la desforestació dels boscos i la incidència 

que, mes enllà dels valors paisatgístics, aquestes intervencions tenen en la protecció del 

medi ambient, i de manera específica, en la lluita contra el canvi climàtic. 

 

3.-  La disciplina urbanística i les ordres d’execució  

Un altre punt de conflicte competencial entre la legislació forestal i  les competències 

municipals sol donar-se en l’exercici de la potestat sancionadora urbanística per part 

dels municipis. 

Quan la legislació urbanística en el seu art. 213.b) TRLLUC regula les infraccions 

urbanístiques, hom qualifica com a infracció molt greu “la tala o l'abatiment d'arbres 

que comporti la desaparició d'espais boscosos o d'arbredes protegits pel planejament 

urbanístic”.  

A diferència d’aquesta infracció molt greu, es tipifica com a infracció greu a l’art. 

214.e) “la tala o l'abatiment d'arbres integrants d'espais boscosos o d'arbredes 

protegits pel planejament urbanístic que no comporti la desaparició d'aquests espais o 

arbredes”.  

L'antecedent legislatiu d'aquest precepte es troba en la Llei de Catalunya 9/1981 de 18 

de novembre, sobre Protecció de la Legalitat Urbanística, que a l’art. 21.1 tipificava 
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 Diputació de Barcelona. Butlletí Oficial de la Província.[en línia]. 

https://bop.diba.cat/default.asp?C=recerca.edicions_anteriors&f1=19/04/2005&f2=19/04/2005&sl=0&cc

=110859400&sec=6.9&o=1 [Consulta 8 febrer 2015]. 

https://bop.diba.cat/default.asp?C=recerca.edicions_anteriors&f1=19/04/2005&f2=19/04/2005&sl=0&cc=110859400&sec=6.9&o=1
https://bop.diba.cat/default.asp?C=recerca.edicions_anteriors&f1=19/04/2005&f2=19/04/2005&sl=0&cc=110859400&sec=6.9&o=1
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com a infracció: “les tales i els enderrocs d'arbres que infringeixin les disposicions 

d'aplicació en terrenys que constitueixin massa arbòria o que el pla d'ordenació hagi 

classificat com a espai boscós, bosc forestal, arbreda o parc que s'ha de conservar, 

protegir o crear, estiguin o no sotmesos al règim forestal especial (...) “. 

El conflicte interpretatiu en l’aplicació d’aquest precepte esdevindria quan la tala 

d’arbres, per molt que siguin en arbredes protegides, es produeix en execució d’un 

instrument d’ordenació forestal, i per tant, amb l’autorització de l’administració forestal 

competent. 

Com anteriorment s’ha exposat, l’aprovació d’un instrument d’aquesta naturalesa per 

part de l’administració forestal no precisa d’un informe previ de l’administració local, 

raó per la qual la coordinació entre el planejament urbanístic municipal i aquests 

instruments d’ordenació no està garantida. 

Per altra part, la legislació forestal no impedeix els aprofitaments forestals en arbredes 

protegides – que precisen també de la necessària gestió forestal, per evitar la seva 

degradació-. La única previsió que fa la llei és de que l’administració forestal “..podrà 

imposar, als aprofitaments forestals que afectin terrenys o masses forestals amb alguna 

característica singular, limitacions tendents a assegurar el manteniment de les 

superfícies arbrades, establint a l’efecte les compensacions oportunes.”( art. 52.2). 

Així mateix, hem d’advertir que la legislació forestal sectorial autonòmica també té 

regulada tot un seguit d'infraccions referides a la tala d'arbres sense l'obtenció dels títols 

habilitants, la competència de sanció de les quals s'atribueix a l’administració forestal de 

la Generalitat de Catalunya.  

No es difícil imaginar doncs que en aquells municipis que tinguin regulada l’exigència 

d’una llicència per als aprofitaments forestals, pot donar-se el cas d’una duplicitat de 

procediments sancionadors per un mateix tipus d’infracció com fos la tala d’arbres 

sense autorització, amb dualitat per tant d’administracions amb potestat sancionadora. 

 Aquesta possibilitat de sancionar una mateixa conducta per part de dues 

administracions diferents en base a dues legislacions diferents i amb dos procediments 
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independents, ha estat admesa per la doctrina constitucional i reproduïda per la del 

Tribunal Suprem.
79

 

Ens quedaria per analitzar també si els municipis que tenen poc marge per incidir 

urbanísticament en la gestió forestal sostenible, almenys poden preservar els valors 

mediambientals dels boscos per mitjà de la figura de les ordres d’execució urbanística. 

L’article 197 TRLUC regula amb caràcter general els deures legals d'ús, conservació i 

rehabilitació i ordres d'execució que han de complir les persones propietàries de tota 

classe de terrenys, construccions i instal·lacions d’acord amb allò que disposa la pròpia 

Llei, la legislació aplicable en matèria de sòl i la legislació sectorial.  

En aquest sentit, cal tenir en compte l’article 9 del Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 

de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de Sòl que regula el contingut del dret 

de propietat del sòl, els seus deures i càrregues. D’acord amb la seva disposició final 

primera, aquest article 9, entre d'altres, té el caràcter de bàsic, fet pel qual és d’aplicació 

directa. 

Segons aquest precepte, en el sòl que sigui rural el deure de conservar-lo suposa costejar 

i executar les obres necessàries per mantenir els terrenys i la seva massa vegetal en 

condicions d'evitar riscos d'erosió, incendi, inundació, així com danys o perjudicis a 

tercers o a l'interès general, inclosos els mediambientals; garantir la seguretat o salut 

públiques; prevenir la contaminació del sòl, l'aigua o l'aire i les immissions 

contaminants indegudes en altres béns i, si escau, recuperar-les en els termes disposats 

per la seva legislació específica; i assegurar l'establiment i funcionament dels serveis 

derivats dels usos i les activitats que es desenvolupin en el sòl. A més, la llei adverteix 

que el compliment d'aquest deure no eximirà de les normes addicionals de protecció que 

estableixi la legislació aplicable. 

Les persones propietàries han de sufragar el cost derivat d’aquests deures inherents a la 

condició del sòl que titularitzen, d'acord amb la legislació aplicable en cada cas i tenint 
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  Sentència del Tribunal Suprem de 17 de novembre de 1994 (RJ 1994\8824): “ En la Sentencia 

77/1983, de 3 octubre (del Tribunal Constitucional),  destaca que el aludido principio conduce también a 

entender que, cuando el ordenamiento permite una dualidad de procedimientos, y en cada uno de ellos 

ha de producirse un enjuiciamiento y una calificación jurídica, ambos son susceptibles de hacerse con 

independencia, «si resultan de la aplicación de normativa diferente», pero no puede ocurrir lo mismo en 

lo que se refiere a la apreciación de los hechos, pues es claro que unos mismos hechos no pueden existir 

y dejar de existir para los órganos del Estado (fundamento jurídico 4).” 
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en compte l'escreix sobre el límit dels deures de les persones propietàries quan es tracti 

d'obtenir millores d'interès general. 

Segons la legislació urbanística, els ajuntaments han d'ordenar a les persones 

propietàries, d'ofici o a instància de qualsevol persona interessada, l'execució al seu 

càrrec de les obres necessàries per conservar les condicions del sòl. Les ordres 

d'execució s'han d'ajustar a la normativa de règim local, amb observança sempre del 

principi de proporcionalitat administrativa i amb l'audiència prèvia de les persones 

interessades. 

L’incompliment injustificat de les ordres d'execució habilita l'administració per adoptar 

mesures d'execució forçosa com l'execució subsidiària a càrrec de la persona obligada o 

la imposició de multes coercitives. 

La concordança d’aquests dos preceptes, regulador l’un dels deures de les persones 

propietàries del sòl forestals, i l’altre, dels mecanismes que té l’administració per fer 

complir aquests deures, ens fa arribar a la conclusió que els municipis, malgrat no tenir 

competències en matèria forestal, sí que tenen competències per vetllar i en el seu cas 

fer conservar en virtut del deure que institueix la legislació del sòl, els terrenys forestals 

i la seva massa vegetal en condicions d'evitar riscos d'erosió, incendi, inundació, fet que 

pressuposa al capdavall, incidir en la seva sostenibilitat, tot i que això no es realitzi en el 

marc de la gestió forestal considerada en sentit estricte. 

 

4.- La protecció de les urbanitzacions i els sòl forestal limítrof 

Ja hem vist en el capítol primer d’aquest treball, com una de les competències 

municipals que podia tenir incidència en la gestió del sòl forestal era la prevenció i 

extinció d’incendis, tota vegada que la LRSAL no ha precisat que s’hagi de contraure al 

sòl urbà, com passa per exemple amb les competències referides al medi ambient.  

L'article 40 de la Llei forestal estableix que les entitats locals situades en zones d'alt risc 

d'incendi han de disposar d'un pla de prevenció que ha de contenir les mesures 

operatives i administratives necessàries i ha de determinar els equips i les 

infraestructures que es necessiten per fer front als incendis forestals i disminuir el risc 
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que es produeixin. Igualment, els propietaris de terrenys forestals i les agrupacions de 

defensa forestal han d'adoptar una sèrie de mesures preventives al respecte.  

No entrarem en el present estudi en l’anàlisi de com s’exerciten aquestes competències 

en matèria de prevenció i extinció d’incendis, que per la seva extensió mereixeria un 

treball a part. Volem només destacar una incidència específica entre les competències 

urbanístiques i les forestals en la matèria. 

Mitjançant el Decret 64/1995, de 7 de març, la Generalitat va regular un seguit de 

mesures per prevenir els incendis forestals; aquestes mesures afectaven també les 

urbanitzacions sense continuïtat amb la trama urbana.   

Posteriorment, s‘aprovà la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció 

d'incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama 

urbana, modificada per l’article 179 de la Llei 2/2014 de 27 de gener, de mesures 

fiscals, administratives, financeres i del sector públic (que, entre d’altres qüestions,  

modificà el títol de la llei, que restà 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). La llei es va desenvolupar 

mitjançant el Decret 123/2005, de 14 de juny, 

de mesures de prevenció dels incendis 

forestals en les urbanitzacions sense 

continuïtat immediata amb la trama urbana.   

D’acord amb la seva exposició de motius, la 

llei dicta una sèrie de mesures de prevenció 

d'incendis forestals d'obligat compliment per a 

les urbanitzacions que estan situades a menys 

de cinc-cents metres de terrenys forestals, les 

edificacions i les instal·lacions properes als 

terrenys forestals, amb les excepcions que s'hi 

estableixen; concreta la persona en qui recau 

la responsabilitat de dur-les a terme; 

estableix una servitud en els terrenys inclosos en les franges de protecció; determina els 

instruments econòmics per poder aplicar aquestes mesures i regula el règim sancionador 

en els casos d'incompliment. 

Foto 2: Franja de protecció d’una urbanització 
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Les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions a què fa 

referència la llei han de complir determinades  mesures de prevenció d’incendis 

forestals, entre d’altres, assegurar l’existència d’una franja exterior de protecció de com 

a mínim 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” (art. 3).  

Si  la urbanització és de nova creació, la mateixa normativa ja estableix que aquesta 

franja protectora s’ha de realitzar en terrenys del propi àmbit urbanístic. Així ho ha 

ratificat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en la seva sentència de 7 de gener 

de 2009, justificant-ho en què al capdavall, es tracta que els mateixos propietaris de 

l’àmbit urbanístic per desenvolupar suportin aquesta obligació d’acord amb el principi 

de justa equidistribució de beneficis i càrregues que presideix la gestió urbanística:
80

 

“Pues bien, en el presente caso sin cuestionarse en forma alguna que el supuesto de 

autos se comprende y debe respetar esa prescripción en garantía de la debida 

prevención de incendios forestales -aunque la parte actora seguramente por error 

apunta a 25 centímetros-, debe señalarse que la tesis defendida por la parte actora 

aboga el establecimiento posible de esa franja en el exterior del sector de autos -en 

terrenos clasificados de suelo no urbanizable- con la constitución de una servidumbre 

forzosa a los fines de esa regulación -con fundamento en el artículo 6 de esa Ley 

5/2003 -, cuando el posicionamiento administrativo se decanta por la mayor coherencia 

de situar esa franja en el mismo sector y sin la complejidad del establecimiento de esa 

servidumbre forzosa más dirigida a supuestos ya consolidados de edificación y 

urbanización ya existente para los que sin otras posibilidades resultaría ser la solución 

idónea. En esta perspectiva, dejando de lado el supuesto de preexistencia de edificación 

y urbanización que no es el caso, el convencimiento recae en que efectivamente la regla 

general debe ser la que obligue a situar la franja de protección en el ámbito del sector, 

que no fuera, ya que con ello, a no dudarlo, se logrará mantener debidamente y en sus 

términos el principio de justa distribución de beneficios y cargas, tan enfáticamente 

siempre reconocido en las leyes urbanísticas -así, por todos baste la cita del artículo 7 

de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo de Cataluña , como con posterioridad 

se recoge en el artículo 7 del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio , por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley 2/2002, de 14 de marzo, de Urbanismo de 

Cataluña -, sin necesidad de actuar en terrenos fuera del ámbito del sector 

imponiéndoles una situación desfavorable que no tiene adecuado tratamiento en el halo 

de los instrumentos de gestión urbanística con esa finalidad equidistributiva de los 

terrenos a los que permite cumplir el régimen legal establecido. Regla general que 
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permitiendo excepciones deben ser adecuadamente justificadas especialmente en el 

respeto de ese principio y que en el presente caso desde luego no se dan.” 

La qüestió es suscita quan aquesta franja de protecció cal establir-la en urbanitzacions ja 

preexistents – i també ara en les edificacions i les instal·lacions en sòl forestal-, que és 

al capdavall allò que va motivar la norma. 

En aquest supòsit es planteja una col·lisió d’interessos, entre els drets dels propietaris de 

les urbanitzacions i les edificacions, i els propietaris del sòl forestal confrontant en què 

cal executar la franja protectora, i que per tan són terrenys que no pertanyen a la 

urbanització.  

Usualment els municipis solen resoldre el conflicte dictant una ordre d’execució al 

propietari del terreny forestal perquè conservi la franja de protecció en els termes 

d’aquesta regulació específica. Al nostre entendre aquesta actuació municipal és 

totalment contrària a Dret, perquè la implantació de la franja de protecció de la 

urbanització excedeix del deure ordinari de conservació de la massa forestal, ja que es 

tracta d’una obligació específica que la llei estableix als propietaris de la urbanització 

beneficiària.  

La manera de procedir en aquests casos es troba apuntada en l’art. 6 de la llei  5/2003, 

que estableix que a manca d’acord entre els propietaris de la urbanització i el del sòl on 

s’ha de constituir la franja de protecció, cal la constitució d’una servitud forçosa. 

La constitució d’aquesta servitud té la seva complexitat, que la llei no resol de manera 

directa. Per molt que la pròpia norma es remeti a la legislació civil reguladora de les 

servituds forçoses, això dóna resposta al contingut jurídic de la servitud, però no a la 

manera de materialitzar-la. 

En primer lloc, el municipi té competència municipal per determinar, mitjançant un 

plànol de delimitació les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les 

instal·lacions afectades per aquesta llei; aquest plànol es constitueix en l’instrument 

delimitador de la franja de protecció, i per tant en el títol que habilita per a la constitució 

de la servitud forçosa. 

A manca d’acord entre les dues parts en conflicte, l’exercici per part del predi dominant 

(urbanització), dels drets derivats de la servitud forçosa en el predi servent (dret a 

accedir a aquests terrenys forestals i fer-hi els treballs de neteja necessaris), precisarà de 
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la instrucció del corresponent expedient expropiatori, d’acord amb allò que estableix 

l’article primer de la Llei d’Expropiació Forçosa de 16 de desembre de 1954: “...se 

entenderá comprendida cualquier forma de privación singular de la propiedad privada 

o de derechos o intereses patrimoniales legítimos, cualesquiera que fueren las personas 

o entidades a que pertenezcan, acordada imperativamente, ya implique venta, permuta, 

censo, arrendamiento, ocupación temporal o mera cesación de su ejercicio.” 

El mateix expedient expropiatori serà l’instrument per fitxar la indemnització per part 

dels subjectes obligats, que segons la llei forestal 5/2003 “..consisteix en el valor de la 

part afectada de la finca servent i la reparació dels perjudicis que el pas pugui 

ocasionar”. Indemnització que, per altra banda, també és una conseqüència de la 

constitució de tota servitud forçosa, ja que segons l’article 566-10 del Codi Civil de 

Catalunya aquestes solament es poden establir amb el pagament previ d'una 

indemnització igual a la disminució del valor de la finca servent afectada. 

En aquest sentit, tractant-se d’una finca forestal tingui o no un instrument d’ordenació 

forestal aprovat, aquesta indemnització haurà de comprendre tant la pèrdua immediata 

de la totalitat dels aprofitaments forestals com a conseqüència de la neteja o aclarida per 

la constitució de la franja de protecció de la urbanització, com també i de manera molt 

especial, a mena lucre cessant, la pèrdua de la possibilitat futura d’obtenir els esmentats 

aprofitaments forestals en el mateix terreny afectat.  

Només així s’obtindria la reparació dels perjudicis del propietari d’un terreny al qual se 

li impedeix de futur l’efectiva gestió forestal per mor de la protecció contra incendis 

d’uns terrenys de naturalesa urbana. 
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Conclusions 

 

Per tot el que hem exposat, hem de concloure que les competències urbanístiques 

municipals són clarament insuficients per incidir en una gestió forestal sostenible. 

Dèiem al principi, que la Carta Europea pregonava que el principi d’autonomia local 

exigeix que les competències ha d’exercitar-les les administracions que estan més a 

prop del ciutadà, i en aquest cas no és així. 

La legislació forestal no atorga cap competència específica als municipis per incidir 

d’una manera efectiva en la gestió forestal, llevat del recentment creat instrument 

d’ordenació forestal que aquests podran redactar. 

A partir de l’entrada en vigor de la LRSAL, la legislació de règim local ha limitat les 

competències municipals en matèria ambiental, reduint-les al sòl urbà. I de la resta de 

matèries a les quals s’atribueixen les competències vigents d’acord amb la legislació en 

matèria de regim local, només les urbanístiques podrien fer possible aquesta incidència 

municipal en la gestió forestal, sense perjudici d’allò que pogués resultar de les 

competències en matèria de prevenció i extinció d’incendis. 

Però el paper de les entitats locals en la iniciativa, tramitació i participació en els 

instruments d’ordenació territorial són testimonials, sense cap aparent participació 

activa. A aquesta qüestió, no hi ajuda la doctrina constitucional actual que estableix que 

el sistema bifront en l’ordenació urbanística, no afecta el principi d’autonomia local.  

I per últim, el nivell de detall de la legislació urbanística o dels instruments d’ordenació 

territorial quan regulen el sòl no urbanitzable o de la legislació mediambiental o dels 

instruments de protecció que dimanen d’aquesta, fan possible que la incidència de 

decisions pròpies dels municipis en els instruments de planejament urbanístic sigui més 

aviat escassa. 
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No podem obviar que tant en matèria urbanística com ambiental, l’interés públic en 

l’ordenació d’un sòl tant vast i sensible com és el forestal precisa d’una anàlisi i d’una 

estratègia global per al conjunt del territori, que no es pot deixar en mans d’una 

administració tant fragmentada i desigual com és l’administració local. 

Aquesta consideració en cap cas no pot justificar el tractament secundari i residual que 

la nostra legislació dispensa als municipis – tant la urbanística, com la mediambiental o 

la forestal- quan es tracta del sòl forestal i de la seva ordenació i gestió. 

Per altra banda, si actualment les competències urbanístiques municipals que hem 

analitzat són clarament insuficients, el futur es presenta molt pitjor. 

Darrerament, des del Departament de Territori i Sostenibilitat s’ha posat en marxa un 

procés de revisió dels objectius, els instruments i els procediments per a l’ordenació del 

territori i l’urbanisme, que ha de culminar amb l’aprovació d’una llei anomenada Llei de 

Territori. Actualment s’està efectuant un procés de participació, en el qual s’estan 

plantejant les alternatives que permetin la integració en una sola norma, de tota la 

legislació que regula l’ordenació del territori i la planificació urbanística, a més dels 

altres aspectes que fins ara constituïen la raó de ser de la legislació urbanística. Un nou 

marc legislatiu que aspira a fer un canvi profund del model legislatiu territorial i 

urbanístic vigents. 

En aquest procés participatiu, s’ha presentat una ponència anomenada “espais oberts i 

paisatge”, en què s’ha redactat un document base
81

, on queda clar que un dels principis  

és apartar als municipis de l’ordenació urbanística del sòl no urbanitzable, del sòl que 

constitueix el 96% del territori nacional, i que aquesta competència sigui únicament i 

exclusiva de titularitat autonòmica.  

La diagnosi que fa el document de treball, coincideix amb la diagnosi hem exposat al 

llarg d’aquest treball: 

“ (...) La planificació i la regulació urbanística municipal del sòl no urbanitzable és 

heterogènia i sovint contradictòria quan es llegeix supramunicipalment. En molts casos 

no afegeix gaire més al que ja estableix la llei d’urbanisme i els seus reglaments i, en 

barrejar-hi altres determinacions, genera certa confusió. La pràctica de transcriure 
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parts de la llei o els reglaments enlloc de remetre-hi, fa que quan les primeres es 

modifiquen es generin contradiccions i inseguretat jurídica. Moltes veus demanen una 

estandardització d’aquesta normativa. Moltes veus, també, aposten perquè la regulació 

urbanística dels espais oberts sigui supramunicipal, prenent com a base les unitats del 

paisatge o altres àmbits territorials encara més grans.” 

Aquesta anàlisi aventura un futur gens esperançador per als municipis.  Si la LRSAL ha 

retallat considerablement les matèries en les quals els municipis poden tenir 

competències pròpies, la legislació sectorial urbanística futura pot buidar de contingut 

les poques competències que els queden per incidir en el sòl forestal. 

Per altra part, la previsió que els interessos municipals seran defensat pels ens locals en 

els tràmits de participació pública, ni que sigui en un tràmit específic i previ al tràmit 

general, no és garantia de quasi res: per experiència sabem que quan una administració 

no té la competència de promoure un determinar instrument, participa poc en la seva 

gestació i quan ho fa, aquesta participació sol ser-ho respecte aspectes molt locals pel 

que sovint té poca receptació per part de l’administració promovent que té una visió més 

global. 

Per tant, caldrà veure com en el futur el legislador és capaç d’integrar i compatibilitzar 

els interessos que els municipis titularitzen amb la planificació urbanística del territori, 

o si senzillament aquests són apartats definitivament de la planificació i gestió del sòl 

territorialment més gran del seu municipi, tal com ja ho fa actualment la legislació 

forestal, fent cas omís per tant a allò que estableix l’art. 4.3 de la Carta Europea 

d’Autonomia Local, de que l’exercici de les competències públiques han d’incumbir 

preferentment i de manera general a les autoritats més properes al territori. 
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