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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ
DECRET 242/2015, de 10 de novembre, pel qual es regula el desarrelament d'arbres i d'arbustos.
El marc competencial en matèria de medi natural derivat de l’article 116.2 de l’Estatut d’autonomia de
Catalunya atribueix a la Generalitat en l’àmbit de les seves competències la regulació i el règim d’intervenció
administrativa i d’usos de les forests, dels aprofitaments i els serveis forestals i de les vies pecuàries de
Catalunya.
L’article 36.3 de la Llei estatal 43/2003, de 21 de novembre, de forests, faculta les comunitats autònomes per
regular els aprofitaments forestals.
Com a marc normatiu a Catalunya, la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, va ser modificada pel
Decret legislatiu 3/2010, de 5 d’octubre, el qual adapta la normativa catalana als criteris de la Directiva de
serveis en el mercat interior.
El Decret 175/1996, de 4 de juny, pel qual es regula el desarrelament d’arbres i arbustos, estableix la regulació
dels aprofitaments forestals consistents en l’extracció d’exemplars d’arbres i d’arbustos del bosc amb destinació
a la jardineria, i requereix l'adequació al nou marc legal existent.
La nova regulació del desarrelament d’arbres i arbustos s’efectua per incorporar els requeriments de la
Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en
el mercat interior, i alhora les previsions del Decret 106/2008, de 6 de maig, de mesures per a l’eliminació de
tràmits i la simplificació de procediments per facilitar l’activitat econòmica, el qual preveu la necessitat de
revisar els processos administratius per adequar la gestió administrativa als requeriments d’eficàcia i eficiència
que han de presidir l’activitat de l’Administració pública.
Així mateix, s’incorporen les obligacions establertes al Decret 131/2012, de 23 d’octubre, pel qual es regula el
Registre oficial d’empreses proveïdores de material vegetal i se n’estableixen les normes d’autorització,
inscripció i funcionament, es regulen activitats de producció i comercialització de material vegetal i es crea el
Catàleg de varietats locals d’interès agrari de Catalunya.
En el text del Decret s’ha tingut en compte el que estableix la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la Llei 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans
electrònics al sector públic de Catalunya, pel que fa a l’impuls de la incorporació de mitjans electrònics del
sector públic de Catalunya en les seves relacions amb les empreses i els ciutadans.
El Decret ha estat objecte de dictamen per part del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya.
Per tot això, a proposta del conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, d’acord amb el dictamen
de la Comissió Jurídica Assessora i amb la deliberació prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1
Objecte
És objecte d’aquest Decret regular el desarrelament d'arbres i d'arbustos en terrenys forestals.

Article 2
Àmbit d’aplicació
1. Resten sotmeses a aquest Decret les actuacions de desarrelament d’arbres i arbustos realitzades en terrenys
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forestals.
2. Els arbustos amb forma d'arbre es consideraran arbres a l'efecte d'aquest Decret.
3. A efectes d’aquest Decret, s’entén per arbust la planta generalment ramificada des de la base, d’uns 5
metres d’alçada màxima, i mancada de tronc principal.
4. Resten fora de l’àmbit d’aplicació d’aquest Decret els aprofitaments de superfícies destinades expressament
al conreu d'arbres ornamentals previstes a l'article 3.1.c) de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de
Catalunya.

Article 3
Comunicació prèvia
1. Per realitzar l’activitat de desarrelament, les persones titulars de finques forestals amb instrument
d’ordenació forestal aprovat i vigent que inclogui el desarrelament d’arbres i arbustos han de presentar, amb
una antelació mínima de 10 dies, una comunicació prèvia al departament competent en matèria de boscos.
2. La comunicació prèvia es formalitza en un imprès normalitzat que es pot descarregar des de la seu
corporativa electrònica de la Generalitat de Catalunya http://seu.gencat.cat o obtenir en qualsevol dependència
del departament competent en matèria de boscos o a la Xarxa d’Oficines de Gestió Empresarial. La comunicació
s’ha d’adreçar als serveis territorials del departament competent en matèria de boscos si es tracta de finques
de titularitat pública o al Centre de la Propietat Forestal si es tracta de finques de titularitat privada, i es pot
presentar a la Xarxa d’Oficines de Gestió Empresarial o, preferentment, als serveis territorials, a les oficines
comarcals del departament competent en matèria de boscos o al Centre de la Propietat Forestal, sense
perjudici de fer ús de la resta de mitjans establerts en la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.
3. Quan es tracti d’aprofitaments de rodals de masses arbustives, cal que l’instrument d’ordenació forestal
especifiqui la superfície afectada.
4. L’interessat disposa del termini d’un any per realitzar el desarrelament, el qual es pot fer un cop
transcorreguts 10 dies des de la presentació de la comunicació prèvia. Un cop transcorregut el termini d’un any
sense haver executat totalment o parcialment l’actuació, caldrà comunicar-ho de nou.

Article 4
Autorització prèvia
1. Les persones titulars de finques forestals que no disposin d’instrument d’ordenació forestal aprovat i vigent
requereixen una autorització de l’administració forestal de forma prèvia a l’activitat de desarrelament d’arbres i
arbustos.
2. Les sol·licituds d’autorització de desarrelament es formalitzen en un imprès normalitzat que es pot
descarregar des de la seu corporativa electrònica de la Generalitat de Catalunya http://seu.gencat.cat o obtenir
en qualsevol dependència del departament competent en matèria de boscos o a la Xarxa d’Oficines de Gestió
Empresarial. Aquestes sol·licituds s’han d’adreçar a la Direcció dels Serveis Territorials del departament
competent en matèria de boscos corresponents al municipi on es vulgui realitzar l’actuació, i es poden
presentar a la Xarxa d’Oficines de Gestió Empresarial o, preferentment, als serveis territorials del departament
competent en matèria de boscos o a les oficines comarcals del mateix departament, sense perjudici de fer ús
de la resta de mitjans que estableix la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya.
En el cas de presentar-se a la Xarxa d’Oficines de Gestió Empresarial, l'Oficina verifica formalment la
documentació presentada, i una vegada realitzada aquesta verificació ha de trametre la documentació als
serveis territorials competents en matèria de boscos per al seu estudi i tramitació.
3. Les sol·licituds d’autorització han d’anar acompanyades de la documentació següent:
a) Còpia del DNI/NIF/NIE o altre document que acrediti la identitat de la persona sol·licitant, si s’escau, en cas
de no autoritzar el departament competent en matèria de boscos per obtenir aquesta informació.
b) Acreditació de la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret que en deixi constància, si s’escau.
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c) Mapa topogràfic de la zona a escala 1:5.000.
No obstant això, no cal aportar la documentació que s’hagi presentat anteriorment en el departament
competent en matèria boscos i les dades de la qual no hagin variat i continuïn essent vigents. En aquest cas,
quan s’iniciï el procediment administratiu en una oficina del departament competent en matèria de boscos
diferent d'aquella on es va presentar la documentació o a la Xarxa d’Oficines de Gestió Empresarial, cal indicar
en l’imprès de sol·licitud en quin procediment i unitat del departament es va aportar la documentació
requerida.
4. Un cop comprovat el compliment dels requisits exigits, el/la director/a dels Serveis Territorials del
departament competent en matèria de boscos dicta la resolució de l’autorització de l’activitat.
5. La resolució s’ha de dictar i notificar a la persona sol·licitant en el termini màxim de tres mesos a comptar
des de la presentació de la sol·licitud. El venciment del termini esmentat sense que s’hagi dictat i notificat la
resolució expressa legitima l’interessat a entendre estimada la seva sol·licitud per silenci administratiu.
6. En l’autorització s’han d’especificar les condicions tècniques que han de regir els aprofitaments i que, com a
mínim, han de ser les de l’article 6.
7. La resolució de desestimació ha de ser motivada. Contra aquesta resolució es pot interposar recurs d’alçada,
davant el director o directora general competent en matèria de boscos, en el termini d’un mes a comptar des
de la notificació.
8. El departament competent en matèria de boscos ha de comunicar a les entitats locals les autoritzacions
d’aprofitaments atorgades respecte dels terrenys forestals del seu àmbit.
9. Un cop notificada l’autorització, l’interessat disposa d’un any per realitzar el desarrelament. Transcorregut
aquest termini sense haver executat totalment o parcialment l’actuació, caldrà sol·licitar-ho de nou.

Article 5
Requisit comú de les sol·licituds d’autorització i comunicacions prèvies
A les sol·licituds d’autorització i a les comunicacions de desarrelament d’arbres o arbustos, l’interessat hi ha de
fer constar el responsable de la realització dels treballs, que ha d’estar inscrit al Registre oficial d’empreses
proveïdores de material vegetal, d’acord amb el Decret 131/2012, de 23 d’octubre, pel qual es regula el
Registre oficial d’empreses proveïdores de material vegetal i se n’estableixen les normes d’autorització,
inscripció i funcionament, es regulen activitats de producció i comercialització de material vegetal i es crea el
Catàleg de varietats locals d’interès agrari de Catalunya. En cas d’estar inscrit en un Registre oficial equivalent
d’una altra comunitat autònoma o Estat membre de la UE, cal que es faci constar.

Article 6
Condicions tècniques mínimes aplicables als desarrelaments
Les persones titulars o responsables de la realització dels treballs disposaran de l’assenyalament in situ dels
exemplars objecte de l’extracció. L’assenyalament i l’execució dels aprofitaments hauran de complir, com a
mínim, les condicions següents:
1. Els clots produïts pel desarrelament dels arbres o dels arbustos s'hauran de tornar a omplir amb material
adient que faciliti la regeneració de les masses forestals existents.
2. La utilització de maquinària pesant per a les operacions d'extracció s'haurà de fixar, si s'escau, en
l’instrument d’ordenació forestal.
3. Les restes de materials no forestals utilitzats en els treballs d'extracció seran retirats del bosc i han de rebre
el destí corresponent segons la normativa aplicable.
4. Per a l'aprofitament de l'extracció d'arbres i d'arbustos serà necessari:
a) Que la fracció de cabuda coberta arbrada o arbustiva sigui superior al 70%.
b) Que el pendent sigui inferior al 20% en el cas d'utilitzar maquinària pesant.
c) Que els exemplars a extreure d'una determinada espècie no superin el 20% dels existents en el rodal, llevat
que estigui justificat en l’instrument d’ordenació forestal.
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Article 7
Règim d’infraccions
L’incompliment de les disposicions d’aquest Decret es considerarà infracció i serà sancionat d'acord amb el títol
VI de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, i amb el títol VII de la Llei 43/2003, de 21 de
novembre, de forests.

Disposicions addicionals

Primera
Tramitació electrònica
El departament competent en matèria de boscos habilita els mitjans necessaris per tal que els tràmits i
procediments regulats al present Decret es puguin efectuar progressivament per via electrònica.

Segona
Simplificació documental
La documentació prevista en el present Decret no serà exigible si l’òrgan competent pot obtenir-la d’altres
òrgans o administracions per mitjans telemàtics.

Disposició transitòria
Els procediments de sol·licitud de desarrelament iniciats i no resolts abans de l’entrada en vigor d’aquest
Decret es regeixen per la normativa anterior fins a la seva finalització.

Disposició derogatòria
Es deroga el Decret 175/1996, de 4 de juny, pel qual es regula el desarrelament d'arbres i d'arbustos.

Disposició final
Règim especial de la Val d’Aran
Les determinacions d’aquest Decret i de la normativa que el desplegui s’entenen sense perjudici del Règim
especial de la Val d’Aran (Llei 1/2015, de 5 de febrer, del Règim especial d’Aran) i d’acord amb el que
estableixen els decrets de transferència de competències de la Generalitat de Catalunya al Conselh Generau
d’Aran en aquesta matèria.

Barcelona, 10 de novembre de 2015

Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat de Catalunya
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Jordi Ciuraneta i Riu
Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

(15.314.114)
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