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i respecte la conservació de camins rurals, i la llei 
de territori que s’està redactant, fins i tot preveu 
treure als municipis les competències d’ordenació i 
gestió urbanística del sòl no urbanitzable. D’aquesta 
manera s’està fent possible que els municipis, 
l’administració més propera als ciutadans, perdin tot 
tipus d’incidència en la que constitueix la part més 
important del seu territori, el sòl no urbanitzable, 
la qual cosa no deixa de ser sorprenent i, fins i tot, 
preocupant.

Malgrat aquesta realitat, els municipis sempre 
han estat poc donats a perdre la seva capacitat 
d’incidir en el sòl no urbanitzable, i per extensió en 
el de naturalesa forestal. I així, amb independència 
d’aquesta manca de competències que resultava 
de la legislació forestal, hom es recolzava en 

Els Ajuntaments no poden exigir 

per a la tala de boscos que tinguin instruments
d’ordenació forestal aprovats

llicències urbanístiques

s un fet conegut que 
la legislació forestal 
històricament no ha 

atorgat mai competències 
als municipis respecte 
l’ordenació i la fiscalització 
de la gestió forestal. 
 Darrerament, la reforma de 
la legislació local (LRSAL) fins 
i tot ha vingut a eliminar les 
competències pròpies dels 
municipis en matèria de medi 
ambient en el sòl no urbà 
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la legislació urbanística que permetia exigir als 
particulars l’obtenció de la llicència urbanística per 
a la tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva 
“en els supòsits en què ho exigeixi el planejament 
urbanístic”.

Això suposava, al capdavall, una duplicitat d’actuacions 
i d’autoritzacions administratives  entre les de 
naturalesa forestal, de competència de l’administració 
autonòmica, amb les de naturalesa urbanística, de les 
administracions locals.

El nucli de la qüestió era determinar si calia una 
llicència urbanística per talar arbres, quan aquesta 
formava part de l’activitat pròpia de la gestió forestal. 
De la dicció del precepte quedava clar que els municipis 
només podien exigir la llicència quan així s’hagués 
previst en el planejament municipal, però no en 
qualsevol cas. Ben sovint els municipis van incorporar 
aquesta obligació en la normativa del planejament 
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general; altres ho varen fer mitjançant l’aprovació 
d’una ordenança específica (com exemple, i entre 
d’altres,  l’Ordenança reguladora de la tala d’arbres al 
municipi de Les Franqueses del Vallès). 

En la majoria dels casos, hom exigia, com a requisit 
per a l’atorgament de la llicència urbanística, la 
presentació del Projecte d’Ordenació o el Pla Tècnic 
de Gestió i Millora Forestal degudament aprovat per 
l’administració forestal, però altres Ajuntaments ho 
van fer més enrevessat, i malgrat no tenir competències 
en matèria forestal, es van inventar tràmits contraris 
a la pròpia legislació sectorial. Així diversos POUM 
consultats (per ex. l’art. 296 POUM de Cardedeu, 
l’art. 231 POUM de Solsona, ...) estableixen que  “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. 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. (...).”

No cal dir que aquest precepte és de molt dubtosa 
legalitat, ja que 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, quan aquesta 
activitat administrativa ve regulada per la legislació 
forestal, la qual no estableix cap tràmit consultiu 
municipal previ.

La Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya 
és molt clara al respecte ja 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 previstes en la 
pròpia llei, tant en els terrenys de propietat pública 
com en els terrenys de propietat privada.  I així, 
aquells propietaris que tinguin aprovat un instrument 
de gestió forestal per iniciar la tala d’arbres pròpia 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 o altres 
actuacions en terrenys forestals no continguts en els 
projectes d’ordenació o en els plans tècnics aprovats 
o plans d’ordenació de recursos forestals, llurs 
propietaris necessiten una autorització específica que 
atorga l’administració forestal. 

Per tant, si segons la legislació sectorial correspon 
a l’administració autonòmica forestal o bé rebre la 
comunicació prèvia d’inici de tala – sense necessitat 
d’una autorització específica-,  o bé autoritzar-la 
expressament, segons sigui el cas, era un contrasentit 
que el planejament general d’un municipi o una 
ordenança especifica aprovada amb aquesta finalitat, 
exigís al seu torn una llicència específica municipal: 
és a dir, que es fiscalitzés de nou la mateixa actuació 
que ja realitzava l’administració autonòmica, que és 
la única que té competències en la gestió forestal. 

Tot plegat venia causant greus friccions, quan els 
ajuntaments, per mitjà dels seus tècnics municipals, 
volien incidir, fiscalitzar i dictar instruccions 
respecte l’activitat de gestió forestal d’un particular 
emparada en un instrument d’ordenació forestal 
o en una autorització de l’administració forestal 
corresponent.
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Pèrits Judicials i Forenses                         
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La Llei 16/2015 de 21 de juliol de implicació de 
l’activitat administrativa  de l’Administració de 
la Generalitat i dels governs locals de Catalunya 
i d’impuls de l’activitat econòmica, publicada el 
passat 24 de juliol, ha vingut a posar-hi remei, 
quan ha modificat diferents preceptes de la  Llei 
d’Urbanisme, alguns dels quals tenen incidència en 
aquesta problemàtica que afecta la gestió forestal. 

En primer lloc, hom ha modificat l’art. 187 que 
és el que defineix els actes subjectes a llicència 
urbanística, i entre ells hi manté “la tala de masses 
arbòries o de vegetació arbustiva”, eliminant 
l’afegitó que era vigent fins ara, que ho limitava 
“en els supòsits en què ho exigeixi el planejament 
urbanístic”. Amb aquest nou redactat semblaria que 
la llicència ara seria exigible sempre i en tot cas,  
però no és així.

La reforma  introdueix un article 187 ter,  que 
d’una manera clara i precisa estableix que, en sòl 
no urbanitzable i urbanitzable no delimitat, no 
estan subjectes a intervenció mitjançant llicència 
urbanística o comunicació prèvia els actes següents:

 Primer. Els moviments de terra, l’explanació de 
terrenys, l’obertura, la pavimentació i la modificació 
de camins rurals i la tala de masses arbòries o de 
vegetació arbustiva que s’executin a l’empara d’un 
instrument d’ordenació forestal o sota la intervenció 
de l’administració forestal i de l’administració 
competent en matèria de medi ambient.

 Segon. La tala de masses arbòries o de vegetació 
arbustiva que s’executi sota la intervenció d’una 
administració competent en matèria de protecció 
del domini públic i de l’administració competent en 
matèria de medi ambient.»

És a dir, que des d’ara els Ajuntaments només 
podran exigir llicència urbanística quan es tracti de 
la tala de masses arbòries o de vegetació arbustiva en 
qualsevol classe de sòl, sempre que no es tracti dels 
actes propis de la gestió forestal que hem comentat.

Les activitats que tinguin a veure amb els camins 
rurals i la tala de masses arbòries o de vegetació 
arbustiva que s’executin a l’empara d’un instrument 
d’ordenació forestal o sota la intervenció de 
l’administració forestal i de l’administració competent 
en matèria de medi ambient, no estan subjectes en 
cap cas a intervenció municipal mitjançant llicència 
urbanística o comunicació prèvia.
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