
 

Resum de la legislació en referència a les mesures de prevenció dels incendis forestals en les parcel·les de les 
urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals 

 
Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de 
prevenció dels incendis forestals en les 
urbanitzacions, els nuclis de població, les 
edificacions i les instal·lacions situats en 
terrenys forestals1 
 
Article 1. Objecte de la llei 
 
L’objecte d’aquesta llei és establir mesures de prevenció 
d’incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de 
població, les edificacions i les instal·lacions situats en 
terrenys forestals o en la franja de cinc-cents metres que 
els envolta. 
 
Article 3. Obligacions 
 
1. Les urbanitzacions, els nuclis de població, les 
edificacions i les instal·lacions a què fa referència l’article 
1 han de complir les mesures de prevenció d’incendis 
forestals següents: 
[...] 
b) Mantenir el terreny de totes les parcel·les i zones 
verdes interiors a la franja de protecció en les mateixes 
condicions que s’estableixin per a les franges de 
protecció. 
[...] 

Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de 
prevenció dels incendis forestals en les 
urbanitzacions sense continuïtat immediata amb 
la trama urbana 

Article 6. Franja exterior de protecció 
 
6.1 La franja exterior de protecció ha de complir les 
característiques que s'estableixen a l'annex 2 d'aquest Decret. A 
l'annex 3 es recullen els criteris per a l'execució de les actuacions 
de tractament de vegetació. 
[...] 
 
Annex 2. Tractament de la vegetació 

Aclarides a les franges de protecció: 

[...] 
.2 En pendents inferiors al 40%, el tractament a les franges de 
protecció ha de complir amb els requisits següents: 
 
a) Masses d'arbrat adult. A efectes d'aquest Decret s'inclouen 
aquí aquells boscos en els quals més d'un 20% de la fracció 
cabuda coberta és ocupada per arbres amb més de 15 cm de 
diàmetre normal. 
 
A la franja de protecció l'estrat arbori es tractarà de manera que 
la fracció cabuda coberta de l'arbrat no superi el 35%; amb una 
distribució homogènia sobre el terreny, l'espai mínim entre troncs 
ha de ser de 6 metres, evitant sempre la continuïtat horitzontal 
entre capçades i restant les branques baixes esporgades a 1/3 
de la seva alçada fins a un màxim de 5 metres. D'altra banda 
l'estrat arbustiu s'estassarà de manera que aquest ocupi un 
màxim del 15% de la superfície, deixant mates aïllades 
separades com a mínim 3 metres entre elles, d'acord amb els 
criteris de selecció que es detallen en el punt c) d'aquest annex, 
amb una distribució homogènia sobre el terreny i sense 
continuïtat vertical amb l'arbrat. 

                                                           
1 Modificada per la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures 
fiscals, administratives, financeres i del sector públic. 

 
b) Zones amb matollar, bosc de rebrot i arbrat jove: 
 
Es desbrossa de manera que la cobertura vegetal màxima 
admesa del total de matollar, bosc de rebrot i arbrat jove serà del 
35% de la superfície, deixant peus aïllats separats com a mínim 
tres metres entre ells, d'acord amb els criteris de selecció 
establerts en el punt c) d'aquest annex. 

c) Respectant les cobertures indicades en el punt 2 d'aquest 
annex, cal prioritzar la permanència d'espècies de baixa 
inflamabilitat que dificultin l'inici i la propagació del foc com: 

Olea europaea (olivera, ullastre) 
Prunus avium (cirerer) 
Buxus sempervirens (boix) 
Pistacia lentiscus (mata) 
Pistacia terebinthus (noguerola) 
Rhamnus alaternus (aladern) 
Hedera helix (heura) 
Daphne gnidium (matapoll) 
Ruscus aculeatus (galzeran) 
Rubia peregrina (roja) 
Smilax aspera (arítjol) 
Viburnum tinus (marfull) 
Quercus sp. (garric, carrasca, alzina, alzina surera i roures) 
Juniperus communis (ginebró) 
Arbutus unedo (arboç) 
Rhamnus lycioides (arçot) 
Rubus sp. (esbarzer) 
Ononis tridentata (ruac) 
Osyris alba (ginestó) 
Halimium sp. (esteperola) 
Atriplex halimus (salat blanc) 
Tamarix sp. (tamariu) 

Alguns criteris per a la correcta selecció són els següents:  

No prioritzar les espècies que continguin olis essencials i altres 
compostos orgànics volàtils i altament inflamables.  

Prioritzar les espècies que mantenen les fulles verdes i un alt 
contingut hídric en els teixits durant l'estiu, les que presenten una 
menor relació superfície/volum (plantes d'estructura compacta) i 
les que generen poques restes fines.  

Afavorir les espècies, les fulles i les restes de les quals es 
descomponen amb més rapidesa.  

Afavorir les espècies de fusta densa i alta capacitat calòrica, que 
necessiten absorbir una gran quantitat de calor abans 
d'encendre's. 

Aclarides en les parcel·les interiors: 

Amb l'objecte d'evitar un incendi de capçades que es propagui 
per l'interior de la urbanització, els arbres adults (de més de 15 
cm de diàmetre normal) la copa dels quals sobrepassi el límit de 
les parcel·les hauran de ser tallats. Les aclarides s'efectuaran de 
manera que la cobertura vegetal màxima admesa de coníferes i 
espècies mediterrànies del total de matollar, bosc de rebrot i 
arbrat serà del 35% de la superfície de la parcel·la, evitant la 
continuïtat vertical entre l'arbrat adult i el matollar i amb una 
separació mínima de 3 metres entre peus, d'acord amb els 
criteris de selecció que s'estableixen en el punt c) d'aquest 
annex. 

 


