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Catalunya és un país de boscos, segons recorda Martí Boada, i en proporció un dels més 

boscosos d’Europa, ja que la seva superfície forestal arbrada representa prop d’un 40% 

de la superfície total del país. Atès l’efecte embornal dels boscos, la seva  conservació 

es perfila com una de les estratègies per a la lluita contra el canvi climàtic.  

Els incendis forestals constitueixen una de les agressions més fortes que actualment 

pateixen els nostres boscos i que augmenten la vulnerabilitat del seu efecte embornal. Si 

bé els incendis obeeixin a una varietat de causes que no son imputables necessàriament 

als propietaris forestals, la conservació dels boscos per part d’aquests esdevé necessària 

per evitar-ne la propagació i facilitar-ne l’extinció. 

La present comunicació té per objecte analitzar el contingut d’aquest deure dels 

propietaris de conservar els boscos, que d’acord a la legislació bàsica de sòl, consisteix 

en costejar i executar les obres i treballs necessaris per tal de “...mantenir els terrenys i 

la seva massa vegetal en condicions d’evitar risc d’ incendi”, entre d’altres. 

De la mateixa manera hom pretén analitzar com aquesta obligació genèrica que la 

legislació imposa als propietaris forestals -però que no concreta pel que fa al seu 

contingut-, ha de realitzar-se de manera necessària a partir de la redacció, tramitació 

administrativa i execució dels corresponents instruments d’ordenació  forestals que la 

legislació sectorial regula, i que asseguren una gestió forestal sostenible.  

D’aquesta manera doncs, la conservació dels boscos que han de realitzar els propietaris 

forestals, i que aquests han de realitzar a partir dels instruments esmenats, s’enllaça amb 

la previsió que fa la Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic, quan estableix que 

les mesures que les administracions adoptin en matèria de boscos i gestió forestal han 

d'anar encaminades a reduir la vulnerabilitat del sistema forestal i a optimar-ne la 

capacitat d'actuar com a embornal, i estableix que aquestes mesures han d'anar 

encaminades a afavorir una gestió forestal que permeti de reduir el risc d'incendis 

forestals. 

Per tant, a partir d’un deure bàsic establert per la legislació de sòl, i tot utilitzant els 

instruments d’ordenació de la legislació sectorial forestal, la conservació dels boscos per 

part dels propietaris forestals s’acaba convertint en una de les estratègies que hom ha 

definit per a lluitar contra el canvi climàtic.  



Una conducta que tot i ser exigible legalment, en excedir del deure que amb caràcter 

general estableix la pròpia legislació bàsica per a tot tipus de sòl, no pot portar-se a 

terme si no és amb  la corresponsabilització de les administracions, mitjançant 

l’establiment dels instruments concrets de foment, els quals no sols siguin eficients i 

suficients, sinó que a més, estiguin al mateix nivell i grau d’exigència que l’obligació de 

conservació que s’imposa als propietaris privats forestals. 

 


