POUM RIUDARENES

SECCIÓ 2

ZONA FORESTAL. CLAU 10

Article 222 Definició
1.- Aquest Pla qualifica com a sòl forestal els sòls rústics poblats d'espècies arbòries o
arbustives, de matolls i d'herbes, així com els erms situats en els límits dels boscos que
siguin necessaris per a la protecció d'aquests, i els erms que per llurs característiques
siguin adequats per a la forestació o la reforestació. Es considera zona forestal aquell
espai del sól no urbanitzable grafiat en el plànol del sòl no urbanitzable.

Article 223 Usos permesos
1. A la zona forestal són permesos els usos següents:
. Forestal
. Agrícola preexistent
. Magatzems i instal·lacions forestals estrictament vinculats a l'activitat forestal
. Usos d'interès públic, d'acord amb l'apartat 4 de l'article 47 del DL TRLU 1/2005, en el
cas de la instal·lació de línies elèctriques aèries, antenes de telecomunicacions,
gasoductes o altres instal·lacions de serveis, caldrà que es justifiqui de forma detallada
la seva necessitat, concretant les actuacions per la minimització de les afeccions
ambientals que generi.
. Educació ambiental
. Senderisme, cicloturisme i passejades a cavall
. Habitatge familiar en masies existents
. Residència casa de pagès.
2. Es prohibeixen de manera específica les activitats extractives i l'acumulació de runes a
la zona forestal.
Article 224 Condicions especifiques
1. Amb caràcter general, es protegirà l'estat actual de la Zona forestal davant les
possibles transformacions per l'home (urbanització, desforestacions, introducció de
vegetació al.làctona, degradació deis ecosistemes existents, etc.).
2. L'aprofitament dels productes forestals es realitzarà dins dels límits que permeten els
interessos de la seva conservació i millora. En finques superiors a 25 ha. els
aprofitaments forestals s'han de portar a terme necessàriament en el marc d'un Pla
Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) i, en finques inferiors, d'un Pla Simple de
Gestió Forestal (PSGF) aprovats. Tots els aprofitaments s'hauran de redactar d'acord
amb els següents criteris:
a.- La repoblació forestal es portarà a terme amb espècies pròpies de la zona.
b.- Les restes dels aprofitaments forestals s'hauran de triturar o retirar, per evitar
l'acumulació de biomassa seca que incrementi el risc d'incendi forestal.
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c.- L'Ajuntament podrà redactar un Pla especial per a la regulació específica de la
gestió i ús del sòl forestal, amb l'objectiu de garantir el manteniment de la massa
boscosa en les millors condicions ecològiques i la seva explotació de forma sostenible.
d.- El bosc de suros serà considerat d'estricta protecció. Únicament podrà explotar-se
per als usos tradicionals de producció surera, segons el que estableix l'Ordre d'l 1 de
maig de 1988, del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, de regulació de
l'obtenció del suro i del pelegrí i de la millora de les sureres; prohibint-se la seva
substitució per altres espècies.
3. Els usos educatiu, cultural i de restauració i allotjament rural només es permetran en
masies tradicionals existents, i requeriran d'un acord municipal favorable quant al seu
interès públic, en forma d'inclusió de la masia al Catàleg del patrimoni històric de
Riudarenes.
4. No està permesa cap edificació de nova planta.
5. D'acord amb la normativa vigent, es podran crear àrees forestals recreatives i rutes
excursionistes adreçades a un ús públic lleuger, sense consolidar-se com a grans
centres de serveis turístics, i situant-se en llocs on no comportin riscos d'incendis, ni
riscos per a les persones en cas d’incendi.
6. La regulació i gestió de l'activitat forestal en aquesta zona és responsabilitat de
l'administració competent, sense perjudici d'aquelles activitats que requereixin llicència
municipal. En tot allò que sigui aplicable, s'observaran els preceptes específics
establerts per la legislació forestal vigent.
7. Sens perjudici d'altres actuacions que obtinguin les corresponents autoritzacions, les
actuacions forestals queden limitades a operacions de sanejament i millora forestal que
reforcin els arbres i els arbustos plannifolis (alzines i sureres) enfront dels pins i dels
arbustos heliòfils propis de la pineda (brucs, estepes, argelagues i gatoses).
8. Amb caràcter general, s'autoritza la tala d'arbres per assolir les mesures necessàries
en la prevenció i lluita contra incendis forestals, especialment en un radi de 25 m. al
voltant de les edificacions i per a la estructuració, si s'escau, de tallafocs.
9. De manera puntual es permetrà l'obertura d'espais de pastures seminaturals enmig
del bosc, que no es podran conrear en cap cas, d'un màxim de 2 ha. de superfície en
terrenys amb un pendent inferior al 5%, sempre que no hi hagi cap altre espai obert en
un radi de 500 rn.
10. Per a les edificacions que, en aplicació d'allò que estableix l'article 47 del DL TRLU
1/2005, es declarin d'utilitat pública i d'interès social, s'haurà de redactar un Pla
especial que contempli:
. La detecció i correcció de l'impacte ambiental.
. Els efectes territorials i paisatgístics de la seva implantació.
. Les servituds de sòl no edificable, a efectes d’evitar la formació d’un nucli de població.
. Les condicions formals i tècniques de la nova edificació.
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11. En la zona forestal solament autoritzar tanques transparent per delimitar edificis i
instal·lacions (no finques) directament vinculats a l'activitat forestal.
12. L'obertura de vies d'escalada o "vies ferrata" requerirà de la corresponent llicència
municipal. Per a l'atorgament de la llicència es tindrà en consideració la presència, a la
zona afectada, d'espècies vegetals i/o animals d'interès.
13. Sens perjudici del que estableix la legislació forestal vigent, per les estassades del
sotabosc s'evitarà l'eliminació de les espècies no piròfites, així com també arrancar les
rabasses o altres tipus d'arrels en vessants amb pendents significatives. Per destriar
les espècies píràfites de les no piròfites s'estarà a allò que disposa l'article 2 del Decret
26811996, de 23 de juliol, pel qual s'estableixen mesures de tallada periòdica i
selectiva de vegetació en la zona d'influència de les línies aèries de conducció elèctrica
per la prevenció d'incendis forestals i la seguretat de les instal·lacions.
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