
ORDENANÇA REGULADORA DE LA TALA
D’ARBRES AL MUNICIPI DE

LES FRANQUESES DEL VALLÈS



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.

Article 2n.

Les condicions de la tala seran les següents:

2.1 No s’aprovaran llicències per a la realització d’aprofitaments forestals pel
mètode de tallada arreu, a excepció dels casos següents:

2.1.1 En masses forestals d’espècies de creixement ràpid:
a) Quan no estiguin situades en riberes de torrents i es faci una

repoblació amb espècies adients.
b) Quan estiguin situades en riberes de torrents i siguin

substituï des altres espècies arbòries de ribera adient.
2.1.2 Quan es justifiqui per raons fitosanitàries. En aquest cas s’haurà de
fer repoblació amb espècies arbòries adients si així es determina a la
llicència municipal.
2.1.3 Quan hi hagi arbres morts després d’un incendi o algun altre
incident. En aquest cas s’haurà de fer una repoblació amb espècies
adients si així es determina a la llicència municipal.
2.1.4 Per a la construcció o manteniment d’infrastructures o altres obres
amb llicència municipal.



2.2 Exceptuant els casos contemplats en el punt 2.1, els aprofitaments forestals
es faran per aclarides. Les aclarides es realitzaran segons els següents criteris:

2.2.1 Les aclarides d’espècies rebrotadores es faran per selecció de tanys,
Les soques hauran de restar inalterades.
2.2.2 Les aclarides d’espècie germinadores no rebrotadores no suposaran
més del 30 per 100 de les existències en nombre de peus, excepte que un
informe específic demostri la conveniència de superar aquest percentatge.
En el recompte d’existències es consideraran tots els arbres de diàmetre
normal superior a 5 cm.
2.2.3 Les aclarides s’autoritzaran sempre que hi hagi una densitat arbòria
suficient, quan la distribució de tamanys del bosc ho faci aconsellable i
quan la distribució de tamanys dels arbres a talar sigui adequada per
aconseguir una bona estructura final.
2.2.4 Per tal de preservar la integritat ecològica del bosc, es deixaran
envellir fins a la seva mort natural un mínim de deu arbres per hectàrea,
on quedin representades les diferents espècies que són presents en la
massa forestal, i també una representació del sotabosc autòcton en una
proporció no inferior al 10 per 100 de l’existent.

2.3 Per tal d’afavorir la regeneració natural, quan es faci una tala d’arbres
s’haurà d’eliminar el bardissar del sotabosc.

2.4 L’època dels aprofitaments forestals estarà compresa entre l’1 d’octubre i el
30 d’abril.

2.5 La tala de bosc en extensions superiors a les tres hectàrees es farà atenent les
condicions específiques que es determinin en el permís d’aprofitament forestal.

2.6 Ordinàriament, tot el brancatge tallat serà triturat o cremat en petits focs
sobre la mateixa finca, seguint les normes corresponents a la prevenció
d’incendis; el brancatge serà retirat en clarianes o camins per tal de cremar-lo,
havent obtingut prèviament el permís corresponent. Si es tritura el brancatge
haurà de ser en els camins o places i s’haurà de retornar sobre el sòl de la zona
aprofitada.

2.7 S’ha de controlar el creixement dels bardissats en les rodalies dels camins
d’ús més continuat, suprimint-hi el arbusts de més fàcil combustió (bardissa,
gatosa, estepa, bruc, etc.) i afavorint-hi els arbusts de fulla ampla (arboç, arç,
aranyoler, sanguinyol, etc.).



2.8 Per tal de reduir les pèrdues de sòl quan l’aprofitament es faci en una zona
afectada per un incendi o altres incidents es compliran les condicions següents:

2.8.1 La llenya s’arrossegarà, sempre que sigui possible, seguint les
corbes de nivell o en trajectes del menor pendent possible. Igualment els
camins nous que s’hagin d’obrir tindran el menor pendent possible.
2.8.2 La brancada s’haurà de deixar a la zona afectada, sense trinxar i
arrenglerada seguint les corbes de nivell sempre que sigui possible.
2.8.3 Els treballs d’aprofitament no podran començar abans del 15 de
novembre ni abans de dos mesos després de l’incendi.

2.9 La llicència municipal podrà incloure qualsevol altra condició que es
consideri convenient per complir allò que determina la Llei Forestal de
Catalunya.

2.10 En l’àrea afectada per una talada o aclarida hi haurà veda de pastura durant
4 anys, o el període que s’indiqui en la llicència, i caldrà col·locar-hi els
corresponents rètols de Prohibició de pastura.

Les Franqueses del Vallès, 23 de gener de 1997

L’Alcalde, Francesc Torné


