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dis forestals; la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures 
de prevenció dels incendis forestals en les urbanit-
zacions, els nuclis de població, les edificacions i les 
instal·lacions situats en terrenys forestals, i  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 a aquestes normes, els propietaris de les 
urbanitzacions, els nuclis de població, les edificaci-
ons i les instal·lacions que estan situades en terrenys 
forestals o en la franja de cinc-cents metres que els 
envolta, han de complir determinades mesures de 
prevenció d’incendis forestals, entre d’altres, assegu-
rar l’existència d’una franja exterior de protecció de 
com a mínim vint-i-cinc metres d’amplada al vol-
tant, “... lliure de vegetació seca i amb la massa ar-
bòria aclarida, que compleixi les característiques que 
s’estableixin per reglament”.

Si la urbanització és de nova creació, la mateixa 
normativa estableix que 
aquesta franja protectora 
s’ha de realitzar en terrenys 
del propi àmbit urbanístic 
i, per tant, no afecta els 
terrenys veïns. Així ho va 
confirmar el Tribunal Su-
perior de Justícia de Cata-
lunya en la seva sentència 
de 7 de gener de 2009, jus-
tificant-ho en què al capda-
vall, es tracta que els matei-

La compensació als propietaris

de les urbanitzacions
per les franges de protecció

ovint se’ns planteja 
quins són els drets 
que tenen els propie-

taris del sòl forestal quan en el 
seu terreny l’Ajuntament pro-
cedeix a implantar-hi franges 
de protecció contra incendis 
per a les urbanitzacions con-
frontants.

El marc legal el constituei-
xen el Decret 64/1995, de 7 de 
març, pel qual s’estableixen 
mesures de prevenció d’incen-
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xos propietaris de l’àmbit urbanístic per desenvolupar 
han de suportar aquesta obligació com a pròpia.

El problema esdevé normalment quan aquesta franja 
de protecció cal establir-la en urbanitzacions ja pree-
xistents – i també en les edificacions i les instal·lacions 
en sòl forestal-, i afecta a terrenys forestals propietat 
d’altres persones. En aquest supòsit es planteja una 
col·lisió d’interessos, entre els drets dels propietaris 
de les urbanitzacions i les edificacions que han de ser 
protegides, i els drets dels propietaris del sòl forestal 
confrontant en què cal executar la franja protectora, 
i que per tant són terrenys que no pertanyen a la ur-
banització. 

Alguns municipis solen tirar pel dret i resolen el con-
flicte dictant una ordre d’execució al propietari del 
terreny forestal per a que conservi la franja de protec-
ció en els termes d’aquesta regulació específica. Altres 
municipis creuen ser més generosos, i el que fan és 
executar els treballs, cobrant o no als propietaris de 
les urbanitzacions, i oferir als propietaris forestals el 
dret a recollir la fusta un cop talada, entenent que amb 
això ja compensen els seus drets.

Al nostre entendre aquestes actuacions municipals 
són totalment contràries a Dret i cal recorre-les, per-
què la implantació de la franja de protecció de la urba-
nització excedeix del deure ordinari de conservació de 
la massa forestal que té el propietari, ja que es tracta 
d’una obligació específica que la llei imposa als propi-
etaris de la urbanització beneficiària però no pas als 
propietaris dels terrenys forestals. 

Per resoldre el problema la llei estableix que a man-
ca d’acord entre els propietaris de la urbanització i el 
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del sòl on s’ha de constituir la franja de protecció, 
cal la constitució d’una servitud forçosa per accedir 
a aquesta i fer-hi els treballs de neteja necessaris. La 
constitució d’aquesta servitud té la seva complexi-
tat que la llei no resol de manera clara, ja que si bé 
aquesta es remet a la legislació civil reguladora de les 
servituds forçoses, això dóna resposta a quin és l’ins-
trument jurídic que cal emprar,  però no a com aquest 
s’ha de materialitzar.

Quin és el procediment adequat? Dues són les vies, 
al meu entendre. La primera i més llarga, costosa i 
complexa, és que els propietaris de les urbanitzacions 
i edificacions exercitin les accions davant dels tribu-
nals de l’ordre civil, per a que aquests constitueixin la 
servitud – que equiparem a una servitud legal -, i en 
determinin l’abast i les indemnitzacions.  

La segona, i al meu entendre la que es derivaria 
d’una interpretació raonable de la norma i la que va-
lidà la sentència del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya de 9 de setembre de 2011, és la constitu-
ció de la servitud per part de l’Administració per via 
d’expropiació i a benefici i a càrrec dels propietaris 
obligats a implantar la franja (a semblança de les que 
es constitueixen per implantació de les línies elèctri-
ques, per exemple). 

Per això cal que el municipi aprovi el plànol de de-
limitació al que l’obliga la llei, situant les urbanitzaci-
ons, els nuclis de població, les edificacions i les instal-
lacions afectades i delimitant la franja de protecció; 
aquest serà és el títol que habilitarà la constitució de 
la servitud forçosa.

A manca d’acord entre les dues parts en conflicte 
sobre aquesta servitud, caldrà la instrucció per part 
de l’Ajuntament del corresponent expedient expro-
piatori, d’acord amb allò que estableix l’article pri-
mer de la vigent 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 legíti-

mos, cualesquiera que fueren las personas o entidades 
a que pertenezcan, acordada imperativamente, ya im-
plique venta, permuta, censo, arrendamiento, ocupa-
ción temporal o mera cesación de su ejercicio”.

I si l’Ajuntament no instrueix aquest expedient 
d’expropiació, correspon requerir-lo formalment i, 
davant la inactivitat, recórrer davant els jutjats de 
l’ordre contenciós-administratiu.

L’expedient expropiatori serà l’instrument per fixar 
la indemnització per part dels subjectes obligats, que 
segons la pròpia norma “..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, és una conseqüència pròpia de 
la constitució de tota servitud forçosa, ja que segons 
l’article 566-10 del Codi Civil de Catalunya aquestes 
solament es poden establir si es produeix el pagament 
previ d’una indemnització igual a la disminució del 
valor de la finca servent afectada. 

La indemnització que pertoca al propietari forestal, 
tingui o no un instrument d’ordenació forestal apro-
vat, haurà de comprendre tant la pèrdua present de 
la totalitat dels aprofitaments forestals com a conse-
qüència de la neteja o aclarida per la constitució de 
la franja de protecció, com també i de manera molt 
especial, a mena de lucre cessant, la pèrdua de la pos-
sibilitat futura d’obtenir els esmentats aprofitaments 
forestals en el mateix terreny afectat que s’haurà de 
mantenir com a franja de protecció.

Només així, tramitant l’expedient d’expropiació i in-
demnitzant el dany emergent i el lucre cessant, s’ob-
tindrà la legítima reparació dels perjudicis que pateix 
el propietari d’un sòl forestal al qual se li impedeixen, 
de present i de futur, els aprofitaments forestals que 
legítimament li pertanyen, per mor de protegir contra 
els incendis uns terrenys de naturalesa urbana que li 
són limítrofes i aliens.




