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Possible modificació de la LLEI FORESTAL DE CATALUNYA  
 
 

 
 

En relació a la possible modificació de la Llei 6/1988 forestal de Catalunya, que s’està 
promovent des del Govern de Catalunya, ELFOCAT vol manifestar que: 

 
 
1.- La Llei 6/1988 va ser pionera a l’estat espanyol en molts aspectes, entre les 
quals ens interessa destacar la restitució i /o atorgament de les competències dels 
ens locals propietaris de boscos en la gestió de les seves propietats,  no 
contemplades en la antiga Ley de Montes de 1957. Molts d’aquests aspectes que 
feien d’aquesta llei un eina de progrés forestal no han estat, malauradament, 
suficientment desenvolupats ni tan sols de forma reglamentària, tot i la seva 
reconeguda conveniència. Es per això que considerem molt mes apropiat 
realitzar una reforma parcial de la llei, que afecti els articles i disposicions que 
hagin pogut quedar desfasats o que siguin clarament millorables, que no pas 
procedir a la redacció d’una nova llei forestal que la substitueixi. 
 
 
2.-  Pel que fa als temes de reforma de la llei que afecten als municipis 
propietaris forestals oferim tota al nostra col·laboració per a la seva redacció 
detallada, no obstant a nivell general volem destacar la necessitat de: 
 

- Respectar absolutament les competències que la llei forestal catalana 
vigent atorga als ens locals propietaris de forests catalogats d’Utilitat 
Pública, i en cas de modificació que aquesta suposi un avanç 
competencial del ens locals en la gestió tècnica de les seves forests, ja 
que a part de ser-ne els propietaris, cada vegada més la població local 
està conscienciada del seu dret i el seu deure per conservar i millorar el 
seu patrimoni  i que aquest ha de compatibilitzar les funcions productores 
socials i protectores amb la realitat local de qui l’ens locals n’és el 
màxim representant (aquesta reflexió afecta articles com els: 15; 54 i 55 
entre d’altres). 

 
- Incloure les forests de propietat d’ens locals que no son declarades 
d’utilitat pública en el règim general de gestió de les forests privades o 
crear-ne un d’específic, ja que actualment no tenen cap regim detallat ni 
poden acollir-se a molts dels instruments ni als mecanismes de gestió que 
la llei crea pels casos de les forests locals d’utilitat pública i de les forests 
privades estrictes. En aquest sentit una opció seria modificar les 
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competències i els òrgans de govern del Centre de la Propietat Forestal 
per encabir-hi representació dels ens locals propietaris forestals, així com 
modificar els articles que atorguen els drets i deures a les forests privades 
estrictes.  

 
- Incloure l’aprovació prèvia per part dels municipis afectats (mitjançant 
l’elaboració d’un informe previ vinculant, i amb la creació d’una opció 
de silenci administratiu) als articles que facin referència a la realització 
d’actuacions i planificacions forestals al municipi en tot tipus de boscos 
sempre que afectin el paisatge, creïn riscos, com ara els d’incendi i el 
d’erosió, o suposin la construcció d’infraestructures com ara les pistes 
forestals, estiguin o no incloses en un PTGMiF. També caldria 
l’aprovació prèvia dels Plans de Producció Forestal que poden afectar les 
politiques forestals municipals i les disposicions i ordenaments de l’espai 
rústec municipal. 

 
- Incloure l’aprovació prèvia per part dels municipis afectats (mitjançant 
l’elaboració d’un informe previ vinculant, i amb la creació d’una opció 
de silenci administratiu) als articles que facin referència a la gestió 
tècnica de les forests de propietat municipal, com ara els que regulen les 
ocupacions i servituds (article 13), ja que poden suposar un gran impacte 
en la població local i en el seu medi; la redacció dels Plans d’Ordenació 
que afecten a les seves pròpies forests (art 53) i la dels programes 
d’aprofitaments i millores anuals de les seves pròpies forests (article 54).  

 
- Treure la necessitat d’aprovació prèvia per part de la Generalitat de 
Catalunya als ens locals i substituir-ho per un règim de comunicació en el 
cas de la redacció dels Programes d’aprofitaments i millores anuals de les 
seves pròpies forests en regim de gestió pròpia per tècnic qualificat, 
sempre que corresponguin a actuacions forestals ja contemplades en els 
Plans d’Ordenació vigent, així com poder executar directament totes les 
accions contemplades al Pla d’Ordenació en vigència (article 54 i 55).  

 
- Caldria que el Pla General de Política Forestal fos vinculant pel Govern 
en les seves previsions pressupostaries tot garantint la seva execució 
anual. 
 
- Permetre algunes millores en la procediment d’aprofitament de les 
fustes i llenyes procedent de forests de propietat locals declarades 
d’Utilitat Pública, per ajudar a la seva dinamització. Algunes opcions 
serien: la possibilitat de poder realitzar subhastes plurianuals sempre dins 
una mateixa legislatura municipal, en productes principals; Incloure tots 
els aprofitaments de fusta de trituració en l’apartat de millores i fora del 
procediment de subhasta; crear subhastes de productes a carregador un 
cop classificats; realitzar d’ofici la tallada i l treta dels aprofitaments; 



 

 
 

Plaça de la  Trobada s/n (edi f ic i  a juntament)  25711 -  Montferrer  (Al t  Urgel l )  -  te l :  973 35 13 43 
e -mai l :  e l focat@el foca t.cat 

 

facilitar les prorrogues i els adjudicacions de subhastes desertes, entre 
moltes altres.  
 
- Ampliar les funcions del Fons Forestal de Catalunya, per tal que pugi 
incloure tot tipus d’ingressos forestals, com donacions i patronatges, i 
que aquests fons es pugin destinar no només a reforestació de terrenys 
sinó a la globalitat de la gestió forestal. També que el  15% de millores 
de les forests d’UP es puguin destinar no només a despeses d’ordenació i 
de millora de les masses forestals sinó també a totes les accions de gestió 
integral de la forest de on procedeixen.  

 
 
3- A més de promoure la modificació de la Llei Forestal, millorant-ne el seu 
contingut, es considera imprescindible que es produeixi el seu desenvolupament 
reglamentari, pràcticament inexistent tot i els 25 anys transcorreguts des de la 
seva aprovació l’any 1988. 
 
 
 
ELFOCAT vol fer públic aquest posicionament a fi d’aportar la seva opinió al 
debat sobre la proposta de modificació de la llei. Aquest document es va aprovar 
a la Junta d’ELFOCAT que va tenir lloc el 9 d’octubre de 2013 a Montferrer 
(Alt Urgell). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El President d’ELFOCAT: 
 

  
 
Manel Palau i Guix 
Montferrer, 28 d’octubre de 2013 

 


