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DECRET
130/1998, 12 de maig, pel qual s’estableixen me-
sures de prevenció d’incendis forestals en les àrees
d’influència de carreteres.

Molts incendis forestals esdevinguts en els
darrers anys s’inicien en zones de gran ús antrò-
pic properes a zones forestals, essent les vies de
comunicació una d’aquestes àrees.

Per consegüent, cal desenvolupar una norma-
tiva específica de tractament de la vegetació en
les àrees confinants amb les vies de comunica-
ció per reduir la possibilitat d’inici de foc, dis-
minuint la càrrega de combustible.

La normativa que es desenvolupa en aquest
Decret marca dos tipus d’actuacions a fer al
voltant de les carreteres: disminució de la càr-
rega de combustible i accions sobre la vegeta-
ció més piròfila. La normativa també diferen-
cia els treballs a realitzar segons la importància
de la via de comunicació i l’àrea que travessa.

Altres factors previstos són l’ús d’herbicides
en els tractaments de reducció de la biomassa
i la possibilitat de realitzar les actuacions de
forma planificada per tal de facilitar les tasques
per a l’execució dels treballs.

Per la seva especial importància en la preven-
ció d’incendis forestals al voltant de noves infra-
estructures viàries, s’inclouen factors a tenir en
compte en les avaluacions d’impactes ambientals
en la construcció de noves infraestructures, re-
ferents a mapes de combustibilitat, continuïtat de
la massa forestal, graus d’inflamabilitat de la
vegetació i anàlisi dels incendis produïts a la zona
que travessa la nova via de comunicació.

D’acord amb l’informe favorable de la Comis-
sió de Govern Local de Catalunya;

D’acord amb el dictamen de la Comissió Ju-
rídica Assessora;

A proposta del conseller d’Agricultura, Ra-
maderia i Pesca i d’acord amb el Govern,

DECRETO:

Article 1
Objecte i àmbit

És objecte d’aquest Decret l’establiment de
mesures de prevenció d’incendis forestals durant
el període comprès entre el 15 de març i el 15
d’octubre de cada any, a les àrees d’influència
o franja de cinc-cents metres que envolta les
carreteres, les autovies i les autopistes de Cata-
lunya, sigui quina sigui la seva titularitat, que
transcorrin per terrenys que són forestals segons
l’article 2 de la Llei 6/1988, de 30 de març, fo-
restal de Catalunya, inclosos en els termes mu-
nicipals declarats d’alt risc d’incendi forestal pel
Decret 64/1995,  de 7 de març.

Article 2
Definicions

Als efectes d’aquest Decret, s’entén per:
a) Zona de seguretat: franja de terreny lliure

de vegetació arbustiva, herbàcia seca i de res-
tes vegetals morts. Pel que fa a la vegetació ar-
bòria no podrà suposar la continuïtat entre les
capçades d’ambdues bandes de la via, com tam-
poc la de la massa forestal que confina a cada
banda.

—1 Aprovar, de conformitat amb els articles
127 i 128 del text refós de la legislació vigent a
Catalunya en matèria urbanística, la sol·licitud
d’autorització d’obres en sòl no urbanitzable per
a la construcció d’un celler i d’un habitatge a la
parcel·la 3a del polígon 52, de Subirats, formu-
lada pel senyor Xavier Ventura Vendrell, i tra-
mesa per l’Ajuntament segons el procediment
que assenyala l’article 44.2 del Reglament de
gestió urbanística i sotmesa al tràmit d’informa-
ció pública per mitjà d’un Anunci al DOGC
núm. 2584, de 23.2.1998, sense que s’hagin pre-
sentat al·legacions.
—2 Comunicar-ho a l’Ajuntament i a la per-
sona interessada.

Contra els acords anteriors, que no exhaurei-
xen la via administrativa, es pot interposar re-
curs ordinari davant el conseller de Política
Territorial i Obres Públiques en el termini d’un
mes a comptar de la data de publicació d’aquest
Edicte. El recurs s’entendrà desestimat si pas-
sen tres mesos sense que hi hagi cap resolució
expressa i quedarà aleshores oberta la via con-
tenciosa administrativa.

Barcelona, 3 de juny de 1998

BLANCA FELIU I BORRELL
Secretària de la Comissió d’Urbanisme
de Barcelona
(98.148.004)

EDICTE
de 3 de juny de 1998, sobre un acord de la Co-
missió d’Urbanisme de Barcelona referent al mu-
nicipi de Sant Boi de Llobregat.

Exp.: 540/97
Projecte d’expropiació pel sistema de taxació
conjunta de l’entorn de Can Castellet de Sant Boi
de Llobregat.

En compliment del que disposa l’article 59.4
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del pro-
cediment administratiu comú, per aquest Edicte
es notifica a la senyora Dolores Millán García,
propietària d’una finca inclosa dins l’àmbit del
Projecte d’expropiació pel sistema de taxació
conjunta de l’entorn de Can Castellet del terme
municipal de Sant Boi de Llobregat, amb últim
domicili conegut al carrer de Rutlla, 23, de Sant
Boi de Llobregat, i actualment en domicili des-
conegut, que la Comissió d’Urbanisme de Bar-
celona, en la sessió de 15 d’octubre de 1997,
adoptà l’acord següent:

“Vista la proposta de la Ponència Tècnica i
d’acord amb els fonaments que s’hi exposen,
aquesta Comissió acorda:
”—1 Assumir el contingut dels informes ela-
borats pels serveis tècnics de l’Ajuntament res-
pecte a les al·legacions presentades.
”—2 Aprovar el text refós del Projecte d’ex-
propiació pel sistema de taxació conjunta de
l’entorn de Can Castellet, de Sant Boi de Llo-
bregat, tramès per l’Ajuntament, en compliment
de l’acord d’aquesta Comissió de data 30 d’abril
de 1997.
”—3 Notificar a l’Ajuntament i a cadascun dels
titulars de béns i drets que consten a l’expedient

i demés persones interessades la resolució apro-
vatòria, tot atorgant-los un termini de 20 dies
hàbils a comptar des de l’endemà de la recep-
ció de la notificació, per tal que puguin manifes-
tar a aquesta Comissió la seva disconformitat
amb la valoració establerta, la qual s’entendrà
acceptada en cas contrari.
”—4 Donar trasllat també als al·legants d’una
còpia del full d’apreuament aprovat.”

De conformitat amb el punt 4 de l’acord es-
mentat i segons l’establert a l’article 202.7 del
Reglament de gestió urbanística, es notifica a les
persones interessades que a partir de l’endemà
de la publicació d’aquest Edicte al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya tenen un termi-
ni de 20 dies hàbils per poder manifestar per
escrit davant la Comissió d’Urbanisme de Bar-
celona la seva disconformitat amb la valoració
establerta, la qual s’entendrà acceptada en cas
contrari.

Pel que fa a la resta d’aspectes del projecte
es pot interposar recurs ordinari davant el con-
seller de Política Territorial i Obres Públiques
en el termini d’un mes a comptar de la data de
publicació d’aquest Edicte. El recurs s’entendrà
desestimat si passen tres mesos sense que hi hagi
cap resolució expressa i quedarà aleshores ober-
ta la via contenciosa administrativa.

L’expedient està a disposició dels interessats
als locals de la Comissió d’Urbanisme de Bar-
celona, av. Josep Tarradellas, 2-4-6, 3a planta,
08029 Barcelona.

Barcelona, 3 de juny de 1998

BLANCA FELIU I BORRELL
Secretària de la Comissió d’Urbanisme
de Barcelona
(98.154.035)

*
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b) Zona de protecció: franja de terrenys for-
mada per una massa arbrada i/o arbustiva acla-
rida, que evita la continuïtat vertical i horitzontal
entre els estrats arbustiu i arbori.

El recobriment de la massa arbòria haurà de
ser inferior al 75% del total.

c) Element funcional: tota zona permanent-
ment afectada per la conservació de la carretera
o per l’explotació del servei públic viari, com les
destinades a descans, estacionament, serveis de
control de trànsit, instal·lacions per a l’explotació
de la via, auxili i atenció mèdica d’urgència,
peatges, parades d’autobusos i altres finalitats
auxiliars de la via.

d) Plataforma: zona de la via destinada a l’ús
dels vehicles, formada per la calçada i els vorals.

e) Voral: cadascuna de les franges disposa-
des a ambdós costats de la calçada, que serveix
per contenir el ferm i per donar un marge de se-
guretat als vehicles i als vianants.

f) Calçada: la zona construïda i condicionada
per a la circulació de vehicles.

g) Cuneta: rasa o conducció situada a la vora
de la carretera,  destinada a recollir les aigües
de la pluja que s’escorren per la calçada i els
talussos.

Article 3
Organismes responsables de l’execució dels tre-
balls

Els organismes responsables de les carrete-
res o les empreses concessionàries de vies o
d’elements funcionals de la carretera estan obli-
gats a mantenir unes zones de seguretat  i de
protecció en les condicions que es determinen
en aquest Decret, en els terrenys que siguin de
domini públic o propietat de l’Administració.

Article 4
Zona de seguretat

4.1 S’ha de mantenir una zona de seguretat
d’1 m a partir de l’extrem exterior de  la calça-
da. En el cas d’existir vorals pavimentats, la zona
de seguretat d’1 m serà considerada a partir de
l’aresta del paviment.

4.2 L’amplada de la zona de seguretat po-
drà ser ampliada, excepcionalment, en aquells
trams de màxim risc d’incendis forestals, cosa
que haurà de ser especificada i justificada per
la Direcció General del Medi Natural, amb l’in-
forme previ de l’organisme responsable de la via.
Aquesta amplada s’haurà de definir abans del
31 de desembre de cada any per tal de poder-la
incorporar a les previsions de conservació.

4.3 Els treballs a realitzar en aquesta zona
són:

a) Segar la vegetació herbàcia.
b) Estassar la vegetació arbustiva.
c) Aclarir els arbres per tal d’evitar la con-

tinuïtat horitzontal entre les seves capçades, fins
arribar al 75%. En queden exceptuades les for-
macions lineals d’arbrat separades de nuclis
boscosos.

4.4 Les restes procedents d’aquests treballs,
juntament amb les restes vegetals mortes no
podran restar a la zona de seguretat, excepte
quan per esmicolació quedin de mides inferiors
(5 cm) i esteses homogèniament sobre la fran-
ja. Les restes amb mides superiors a 5 cm podran
romandre esteses a la zona durant tres dies des
del tractament fins a procedir-ne a l’eliminació.
En cas que s’opti per cremar-les, l’eliminació es
podrà realitzar per qualsevol mitjà que asseguri
la seva finalitat, es podran transportar a àrees

amb cremadors controlats o es podran utilitzar
cremadors mòbils.

4.5 En el cas d’utilitzar el foc per a l’eli-
minació de restes vegetals, en època de risc
d’incendi compresa entre el 15 de març i el 15
d’octubre s’haurà de sol·licitar l’autorització
corresponent.

Article 5
Zona de protecció

5.1 En les autovies i les autopistes la zona
de protecció de la carretera tindrà una ampla-
da mínima de 3 m, i en la resta de les carreteres
objecte d’aquest Decret aquesta amplada míni-
ma serà de 2 m. En ambdós casos aquesta dis-
tància es comptarà a partir de la línia externa de
la zona  de seguretat definida a l’article 4.1,
mesurant aquesta amplada en direcció paral·-
lela al talús natural.

5.2 Els treballs a realitzar en la zona de pro-
tecció seran els següents:

a) Estassar la vegetació arbustiva per tal
d’evitar la continuïtat horitzontal entre els ma-
tolls, així com evitar la continuïtat vertical en-
tre l’estrat arbustiu i l’estrat arbori.

b) Aclarir els arbres per tal d’evitar la con-
tinuïtat horitzontal entre les capçades. En que-
den exceptuades les formacions lineals d’arbrat
separades dels nuclis boscosos.

c) Esporgar matolls i arbres per tal que no hi
hagi contacte entre els dos estrats de vegetació.

En el cas que en la zona de protecció de car-
retera no hi hagi estrat arbori, es farà una estas-
sada selectiva sobre l’estrat arbustiu, a fi de crear
la discontinuïtat horitzontal. Es prioritzarà l’es-
tassada de les espècies arbustives i aquesta es
realitzarà en funció del major al menor grau d’in-
flamabilitat de les espècies.

5.3 Les restes generades dels treballs ante-
riors hauran de complir el que estableix l’arti-
cle 4.4.

5.4 L’amplada de la zona de protecció  po-
drà ser ampliada excepcionalment en aquells
trams de màxim risc d’incendis forestals, cosa
que haurà de ser especificada i justificada per
la Direcció General del Medi Natural, amb in-
forme previ de l’organisme responsable de la via.
Aquesta amplada s’haurà de definir abans del
31 de desembre de cada any per tal de poder-la
incorporar a les previsions de conservació.

Article 6
Herbicides i retardadors de creixement

6.1 La utilització d’herbicides i retardadors
de creixement per a l’eliminació o retard del crei-
xement de massa arbustiva o estrat herbaci
haurà de ser degudament justificada i constarà
explícitament en el pla previst a l’article 7.

Les empreses que facin els tractaments han
d’estar inscrites al Registre oficial d’establiments
i serveis plaguicides.

S’hauran de subscriure els contractes de cada
aplicació on figuraran els productes, les dosis i
el termini de seguretat d’acord amb l’article
10.3.2 del Reial decret 3349/1983, de 30 de no-
vembre, pel qual s’aprova la Reglamentació
tecnicosanitària per a la fabricació, la comerci-
alització i la utilització de plaguicides.

Els productes a utilitzar han d’estar inscrits
al Registre oficial de productes i material fito-
sanitaris del Ministeri d’Agricultura, Pesca i
Alimentació i es compliran les condicions que
figuren en les etiquetes dels seus envasos.

En l’aplicació es tindrà en compte el que pre-

veu la Resolució de la Direcció General de Pro-
ducció i Indústries Agroalimentàries de 15 de
maig de 1984, sobre regulació de l’ús de plagui-
cides per prevenir danys a animals en pastura.

Els productes amb acció herbicida no s’uti-
litzaran en cap cas en la neteja inicial, llevat que
es realitzi posteriorment la retirada de restes
vegetals mortes. Tanmateix, no es podran uti-
litzar en les carreteres que transcorrin per su-
perfícies incloses al Pla d’espais d’interès natural
excepte si compten amb les autoritzacions pre-
vistes al Decret 21/1991, sobre prevenció i lluita
contra les plagues forestals.

6.2 Es permetrà l’ús puntual d’herbicides
autoritzats en el contacte entre la zona pavimen-
tada i la cuneta de formigó, en obres de fàbri-
ca, juntes de murs i altres indrets on, en gene-
ral, es tracti d’evitar el creixement de plantes
aïllades voltades de paviment o de formigó, per
tal de no danyar-ne les estructures.

Article 7
Plans d’execució dels treballs

7.1 Per facilitar el que estableix aquest De-
cret els organismes responsables dels vials pre-
sentaran a la Direcció General del Medi Natural
un pla de treball, elaborat d’acord amb les di-
rectrius d’aquesta Direcció General, amb vigèn-
cia anual, biennal o triennal  per a la prevenció
dels incendis a les zones de seguretat a les car-
reteres. Pel que fa a les zones de protecció hau-
ran de presentar un pla triennal, en ambdós
casos aquests plans recolliran les actuacions pre-
vistes per trams de carretera (fent referència al
quilòmetre), desglossades per comarques, èpo-
ques i anys d’actuació.

7.2 D’acord amb l’establert a la normativa
vigent, la tramitació dels plans de treball de les
societats concessionàries d’autopistes es realit-
zarà a través de la delegació del Govern en
aquells organismes.

7.3 L’aprovació dels plans per part de la Di-
recció General del Medi Natural implicarà l’au-
torització dels treballs fixats en l’esmentat pla,
en les èpoques i els llocs assenyalats. Aquesta
aprovació serà comunicada expressament al
titular del vial i als municipis afectats. Transcor-
reguts dos mesos des de la presentació del pla
sense que la Direcció General del Medi Natu-
ral hagi comunicat resolució expressa, el pla
s’entendrà aprovat.

7.4 Per a l’inici dels treballs inclosos en el
pla aprovat només caldrà comunicar-ho a la Di-
recció General del Medi Natural, com a mínim
10 dies abans de començar els treballs.

Article 8
Mesures extraordinàries

Totes les autoritzacions per realitzar els tre-
balls romandran suspeses en el cas d’entrada en
vigor de les mesures extraordinàries de l’article
18 del Decret 64/1995, de 7 de març.

Article 9
Actuacions a les carreteres que travessin àrees
incloses al Pla d’espais d’interès natural

9.1 A les carreteres que travessin terrenys
inclosos al Pla d’espais d’interès natural s’apli-
caran les mesures establertes en aquest Decret,
sempre que no contravinguin la normativa es-
pecífica de protecció de cada espai i les deter-
minacions dels plans especials de protecció del
medi natural i del paisatge corresponents. Els
òrgans gestors dels espais de protecció especi-
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al afectats per les actuacions hauran d’informar
preceptivament els plans de treball definits a
l’article 7 d’aquest Decret.

9.2 Els informes seran tramesos a la Direc-
ció General del Medi Natural en el termini de
10 dies i hauran de proposar les mesures addi-
cionals aplicables a l’espai corresponent, les
quals podran ser considerades en la resolució
d’aprovació dels plans de prevenció. Les ofici-
nes comarcals del Departament d’Agricultura,
Ramaderia i Pesca comunicaran l’inici dels tre-
balls en aquestes àrees a l’òrgan gestor de l’es-
pai de protecció especial.

Article 10
Incendis

La Direcció General del Medi Natural elabo-
rarà una relació dels incendis originats a les
zones de seguretat i de protecció de les carre-
teres, de manera que es pugui tenir un coneixe-
ment precís dels trams de carretera on s’han
produït aquests incendis i de les seves causes.

Anualment la Direcció General del Medi
Natural emetrà un informe de les dades esmen-
tades i el posarà en coneixement dels organis-
mes responsables esmentats a l’article 3 i de les
entitats municipals.

Article 11
Estudi d’impacte ambiental en les carreteres

11.1 En l’execució de noves infraestructu-
res viàries s’han d’incloure mesures preventives
d’incendis. A aquests efectes, l’estudi d’impacte
haurà de contenir, a més dels requisits establerts
pel Decret 114/1988, de 7 d’abril, d’avaluació
d’impacte ambiental, el següent:

a) Mapes de combustibilitat i inflamabilitat
de la vegetació existent en una franja perime-
tral de 100 m a ambdues bandes de la platafor-
ma.

b) Anàlisi de la continuïtat i superfície de les
masses forestals que hi hagi a la franja perimetral
esmentada al paràgraf anterior, en cas de pro-
duir-se un hipotètic incendi.

c) Anàlisi de les dades dels incendis i de les
causes en els trams preexistents o similars.

11.2 L’estudi d’impacte haurà de preveu-
re la necessitat o no d’incloure en tota la car-
retera projectada o en algun dels seus trams les
mesures de prevenció d’incendis descrites a
continuació, així com d’altres que tinguin com
a finalitat minimitzar el risc d’incendi forestal.

a) Disseny específic per a cunetes i línies de
protecció dels talussos.

b) Situació i característiques dels elements
funcionals de les carreteres, especialment pel
que fa a les àrees de descans.

c) Determinació dels  punts de les vies que
han de comptar amb accés directe de forma res-
tringida a les pistes forestals de servei.

d) Accessibilitat a la massa a partir de sen-
ders traçats pels desmunts.

e) Punts de reserva hídrica a partir de l’apro-
fitament de les aigües d’escorrentia.

f) Pantalles vegetals d’alt contingut hídric.
g) Sistemes de detecció i alarma.
h) Sistemes de senyalització de risc.
i) Mesures adreçades a disminuir el risc du-

rant l’execució dels treballs.
11.3 Les mesures de prevenció d’incendis

esmentades a l’apartat anterior han de comptar,
en tot cas, amb l’informe favorable de la Direc-
ció General d’Emergències i Seguretat Civil del
Departament de Governació.

Article 12
Revegetació de talussos i desmunts

Per a la vegetació de talussos cal seleccionar
espècies de baixa inflamabilitat que dificultin
l’inici i la propagació del foc. Alguns criteris per
a la selecció d’aquestes  espècies són els se-
güents:

a) Evitar les espècies que continguin olis es-
sencials i altres compostos orgànics volàtils i
altament inflamables.

b) Prioritzar les espècies que mantenen les
fulles verdes i un alt contingut hídric en els tei-
xits durant l’estiu, les que presenten una me-
nor relació superfície/volum (plantes d’estruc-
tura compacta) i les que generen poques restes
fines.

c) Afavorir les espècies les fulles i les restes
de les quals es descomponen amb més rapide-
sa.

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

DISPOSICIÓ FINAL

Es faculta el conseller d’Agricultura, Rama-
deria i Pesca per adoptar les mesures que cal-
guin per a l’aplicació d’aquest Decret.

Barcelona, 12 de maig de 1998

JORDI PUJOL
President de la Generalitat de Catalunya
FRANCESC XAVIER MARIMON I SABATÉ
Conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca
(98.112.023)

RESOLUCIÓ
de 15 de maig de 1998, per la qual es cancel·la la
societat agrària de transformació Nufri.

La societat agrària de transformació (SAT)
Nufri ha presentat una sol·licitud de cancel·lació
de la seva inscripció al Registre, motivada pel
fet que el seu àmbit territorial excedeix el de la
Comunitat Autònoma de Catalunya;

Aquesta sol·licitud s’ha tramitat d’acord amb
el que estableix l’article 14 del Reial decret 1776/
1981, de 3 d’agost, pel qual s’aprova l’Estatut que
regula les societats agràries de transformació
(BOE núm. 194, de 14.2.1981).
En conseqüència,

RESOLC:
Cancel·lar la inscripció de la SAT Nufri ins-

crita al Registre de societats agràries de trans-
formació de Catalunya amb el número 1.596-209
CAT.

Barcelona, 15 de maig de 1998

LLUÍS VÀZQUEZ I PUEYO
Secretari general
(98.124.061)

RESOLUCIÓ
de 15 de maig de 1998, per la qual s’aproven els
Estatuts de l’Agrupació de Defensa Vegetal de la
Cooperativa de Castelló d’Empúries.

La documentació presentada per a la consti-
tució de l’Agrupació de Defensa Vegetal de la
Cooperativa de Castelló d’Empúries reuneix
els requisits establerts a l’Ordre del Departa-
ment d’Agricultura, Ramaderia i Pesca d’11
d’abril de 1983, per la qual es regulen les agru-
pacions de defensa vegetal (ADV) (DOGC
núm. 341, d’1.7.1983).

En conseqüència,

RESOLC:

Article únic
Aprovar els Estatuts de l’Agrupació de De-

fensa Vegetal de la Cooperativa de Castelló
d’Empúries, la qual queda inscrita al Registre
d’agrupacions de defensa vegetal del Servei de
Protecció dels Vegetals amb el número G-15.

Barcelona, 15 de maig de 1998

GUSTAU GARCIA I GUILLAMET
Director general de Producció
i Indústries Agroalimentàries

(98.124.068)

RESOLUCIÓ
de 19 de maig de 1998, per la qual s’aprova la
constitució i la inscripció d’una societat agrària
de transformació.

La sol·licitud presentada per l’entitat que fi-
gura a l’annex d’aquesta Resolució s’ajusta al
que disposen el Reial decret 1776/1981, de 3
d’agost, pel qual s’aprova l’Estatut que regula
les societats agràries de transformació (BOE
núm. 194, de 14.8.1981), i l’Ordre de 27 de ge-
ner de 1989 (DOGC núm. 1108, de 17.2.1989);

Vista la proposta de qualificació favorable for-
mulada pel Servei Jurídic,

RESOLC:

Article únic
Aprovar la constitució i la inscripció de la so-

cietat agrària de transformació (SAT) que es
detalla a l’annex d’aquesta Resolució.

Barcelona, 19 de maig de 1998

LLUÍS VÀZQUEZ I PUEYO
Secretari general

ANNEX

SAT: Eucaliptus, SAT.
Núm. d’inscripció: 1.389 CAT.
Domicili: c. Miquel Granell, 26, Amposta, co-
marca del Montsià (Tarragona).

(98.128.010)


