
ORDENANÇA MUNICIPALS 
SOBRE ROMPUDES FORESTALS 

 
 

 
1. OBJECTE 
 
La present ordenança municipal sobre rompudes forestals té per objecte definir les 
actuacions de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, sobre el control i la regulació de la 
seva massa forestal. 
 
 
2. ANTECEDENTS 
 
L’Ajuntament, en sessió plenària del dia 8 de novembre de 2001 va acordar la suspensió 
temporal d’atorgament de llicències de rompudes i moviments de terres en sòl no 
urbanitzable forestal. 
 
 
3. FINALITAT 
 
La finalitat d’aquesta ordenança és la de mantenir el sòl rústic forestal existent al municipi, 
evitant rompudes i moviments en sòl difícilment aptes per transformar-los en conreus. 
 
Cal també evitar la transformació de massa forestal en conreu, amb l’única finalitat de 
disposar de més superfície per abocar-hi purins i així augmentar el cens d’animals 
d’engreix intensiu. 
 
També s’ha de donar eines per facilitar la millora de la massa forestal amb inclusió de 
bestiar  extensiu que mantingui nets els boscos i permeti un  “modus vivendi” digne als 
propietaris de les finques forestals. 
 
 
4. LEGISLACIÓ D’APLICACIÓ 
 
Per a la elaboració d’aquest estudi s’ha tingut present la normativa següent: 
 

 Llei 6/1988, de 30 de març. Ordenació de terrenys forestals 

 RD 485/1962, de 22 de febrer. Reglamento de Montes 

 Decret 241, de 26 de juliol de 1994. Normes complementàries a NBE-CPI-91 

 NBE-CPI-96 
 



Part del municipi de Sant Julià de Vilatorta es troba inclòs dins del domini del PEIN 
Savassona. 
 
 
5. DESCRIPCIÓ DELS SÒLS FORESTALS DEL MUNICIPI 
 
El relleu dels sòls forestals ve marcat per les serres que es troben al municipi, amb 
vessants d’inclinació superior al 20% en la major part del territori. 
 
El material geològic predominant són gresos de resistència variable (durs als cims de les 
carenes i més tous a les vessants) que pertanyen a l’època de l’eocè. 
 
La vegetació predominant són boscos mixtes de pinus sylvestis (pi roig) i quercus (roures i 
alzines), amb sotabosc de boixos, ginebre, bruc, etc. 
 
 
6. CLIMATOLOGIA 
 
El municipi de Sant Julià de Vilatorta pertany al clima mediterrani interior amb grans 
oscil·lacions de pluviometria i temperatures. Són comuns els aiguats de la tardor (octubre i 
novembre) pels xocs d’aire fred i humit de la mediterrània. 
 
 
7. ESTAT INICIAL DE LA MASSA FORESTAL 
 
Es pot considerar que la massa forestal del municipi es troba sana, amb elevada massa 
forestal i arbustiva (aquest últim fet en augment per la deixadesa dels propietaris) 
 
Comparant el cadastre actual i les fotografies aèries de l’anterior cadastre es veuen 
modificacions puntuals de la massa forestal en diferents parts del municipi, tret 
d’actuacions més grans realitzades a les finques del Bruguer i la Boixeda, de Vilalleons. 
 
 
8. DEFINICIONS D’AQUEST DOCUMENT 
 
Per evitar interpretacions diferents, es defineixen els següents punts: 
 

 Massa forestal: Terrenys rústics poblats d’espècies arbòries, arbustives i matolls, amb 
petites illes de prats permanents i erms que es regenerin de forma natural o 
espontània. 

 



 Devesa: Massa forestal aclarida i lliure de matolls i espècies arbustives, format 
principalment per arbres de tronc superior a 20 centímetres de diàmetre, i que permeti 
el desenvolupament de massa herbòria apte per a la pastura del bestiar. 

 

 Recobriment del sòl forestal: Conjunt de massa forestal arbòria que eviti l’erosió del 
sòl, amb el creixement d’herbes al sotabosc, mesurat per l’ombra que realitzen els 
arbres en el punt del migdia astronòmic. 

 

 Pletes: Lloc on es recull el bestiar per passar la nit o efectuar controls sanitaris, 
degudament protegit per evitar la pèrdua d’animals o atac de bestiar salvatge 

 

 Feixes: Petites porcions de terreny adaptat al conreu mitjançant petits moviments de 
terres i creació de murs de pedres, que s’adapten perpendicularment a les vessants. 

 
 
9. ACTUACIONS PROPOSADES 
 
Les actuacions proposades tenen per finalitat: 
 

 Evitar la disminució del sòl forestal, i a poder ser afavorir-lo amb la inclusió de masses 
forestals temporals de creixement ràpid i explotació comercial. 

 

 Millorar els aprofitaments i afavorir el creixement de productes i subproductes del bosc 
(fruïts del bosc). 

 

 Assegurar una rendibilitat forestal adequada als propietaris, promoure la formació 
d’arbrades de creixement uniforme amb finalitats d’explotació comercial. 

 
Amb la finalitat de compatibilitzar el sòl forestal existent al municipi, amb els interessos 
dels propietaris  forestals, cal afavorir la neteja del sòl forestal i la inclusió de bestiar 
extensiu, com ara bestiar oví i cabrum i vaquí de carn. No es pot oblidar la inclusió d’altres 
espècies més selvàtiques destinades a cacera, com ara isards o cérvols 
 
Per això es proposen els següents punts: 
 
a) En zones de poca pendent (10-20%) i amb sòls profunds de textura fina amb vegetació 

herbàcia possible, es podran autoritzar tallades i aclarides fina a formar deveses, 
entenent com a devesa una massa forestal que asseguri un recobriment mínim del 
terreny del 60 % amb arbres de tronc superior als 20 centímetres de diàmetre. 

 
b) En zones de pendent similar al punt a), però format per sòls principalment arenosos o 

combinacions de composició arenosa (segons classificació textura USDA), el 
recobriment mínim serà del 70% per tal d’evitar l’erosió dels sòls 



 
c) Prohibir les rompudes i moviments de terres en sòls amb pendents mitjanes superiors 

al 10%  
 
d) Prohibir les rompudes en sòls amb pendents inferiors al 10% si no existeix un capa de 

sòl apte pel conreu de com a mínim 30 centímetres lliures de roques i/o gresos o amb 
afloraments rocosos inferiors al 5%, sempre que les pedres siguin inferiors als 20 
centímetres de diàmetre. 

 
e) Prohibir les rompudes en sòls amb pendents inferiors al 10% sempre que no sigui 

viable els posteriors conreus a realitzar, a fi d’evitar la transformació del sòl forestal en 
sòl de conreu per abocar-hi purins. Aquests terrenys hauran de ser considerats com a 
pastures permanents, i per tant, destinar-les únicament a bestiar extensiu. 

 
Com a pastures permanents, destinades a bestiar extensiu de pastura, únicament es 
podran realitzar feines de manteniment del prat i sega, i per tant, no es podran abonar 
amb purins ni tampoc utilitzar-les en la redacció del pla de dejecció. 

 
f) Prohibir les rompudes i moviments de terres en zones de protecció de lleres i zones 

inundables o de pas preferent d’aigua. 
 
Es podran autoritzar rompudes i moviments de terres en els següents casos: 
 
a) En zones que anteriorment es cultivessin, a través de pletes i feixes anivellades 

anteriorment a  l’any 1950 i que s’haguessin abandonat per poc rendibles, però que 
ara es volguessin recuperar. Per poder autoritzar aquest fet s’haurà de demostrar 
l’existència d’aquestes feixes o pletes. 

 
b) En zones on existeixin construccions agrícoles i/o ramaderes així com habitatges, en 

un perímetre de 25 metres al seu voltant, per protegir del foc les construccions. 
 
c) Al costat de camins i pistes forestals, en una distància de fins a 10 metres de l’eix del 

camí, per efectuar funcions de tallafoc 
 
d) En terrenys que es transformin en cultius de vinya, ametllers, etc. (cultius d’arbres on 

el fruit es reculli per a la seva venda), sempre que la plantació es realitzi perpendicular 
a la vessant i es realitzin treballs de manteniment de forma periòdica. 

 
e) En aquelles zones que per qüestions de seguretat i protecció de bens aconsellessin 

ampliar la zona a efectuar rompudes (possibilitat d’instaurar-se càmpings, cases de 
colònies i habitatges rurals en zones forestals). Aquest punt serà excepcional, i segons 
informes dels tècnics municipals i/o de medi ambient. 

 



f) En llocs de caràcter estratègic, ja sigui per prevenció d’incendis o per conservació 
d’espècies de protecció prioritària. 

 
Prèviament a qualsevol autorització se’n donarà compte a la Direcció General de 
Patrimoni Natural i del Medi Físic del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
 
10.  RÈGIM SANCIONADOR 
 
Les infraccions d’aquesta ordenança municipal es consideraran infraccions urbanístiques i 
en conseqüència els serà d’aplicació el règim sancionador prevista en la normativa 
sectorial. 
 
 

Diligència 
 

ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE ROMPUDES FORESTALS 
 

 Aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 28 de novembre de 2002. 
 

 L’anunci d’aprovació incial ha estat publicat en el BOP núm. 306, de 23 de desembre 
de 2002, i en el DOGC núm. 3788, de 23 de desembre de 2002. 

 

 Aprovada definitivament de forma automàtica atès que durant el termini d’exposició 
pública no s’han presentat reclamacions ni suggeriments. 

 

 El text de l’Ordenança ha estat publicat en el BOP núm. 73, del 26 de març de 2003. 
 

 En el DOGC núm. 3864 del dia 14 d’abril de 2003 es publica la referència de l’anunci 
del text íntegre publicat en el BOP 

 
      Sant Julià de Vilatorta, 16 d’abril de 2003. 
 
      La secretària 
 
 
 
 
      Rosa Martínez i Costa 
 

 
 


