
 
 ORDENANÇA  D'ESPAIS NATURALS I ZONES VERDES  
 
 
 TÍTOL I 
 
 Objectius i àmbit d'aplicació 
 
Article 1. 1.1.- L'objectiu de  la present ordenanç a és la 
defensa de les zones verdes i espais naturals. 
 Es regulen els espais verds públics, els espais na turals i 
les zones verdes privades. 
 
1.2.- Els espais verds públics es regulen en els tí tols II i 
III. Aquestes normes s'aplicaran també a tots aquel ls espais 
privats qualificats de zona verda. L'espai verd púb lic inclou 
també les plantacions d'arbrat viari. 
 
1.3.- En el títol IV es regula l'ús dels espais nat urals i 
l'horta. Per a l'horta s'establirà una normativa al  respecte. 
 
1.4.- En el títol V es regulen les plantacions dels  jardins o 
espais privats. 
 
1.5.- Per últim, en el títol VI s'estableixen les s ancions en 
cas d'incompliment d'aquesta normativa. 
 
 
 TÍTOL II 
 
Conservació i defensa dels espais verds públics i l es 
plantacions urbanes. 
 
Article 2.- Per tal d'aconseguir una millor protecc ió i 
conservació dels espais verds públics no s'autoritz arà cap 
tipus  
de construcció o instal.lació que sigui aliena a le s finalitats 
 estètiques, recreatives o culturals  del parc o ja rdí en 
qüestió, especialment les de contingut publicitari.  
 
Article 3. 3.1.- Per a la protecció dels elements v egetals en 
els treballs de construcció i moviments de terra, e l Servei de 
Parcs i Jardins pot dictaminar mesures especials en  les 
llicències i permisos corresponents. 
 
3.2.- En tota obra de construcció o moviments de te rra es 
protegirà l'arbrat que pugui ésser afectat pe l'obr a, rodejant 
completament  el tronc amb tanca de fusta fins a l' alçada de 
les branques primàries que comencen a formar la cap çada o fins 
a 4  
metres. 
 
3.3.- La valoració dels arbres que siguin danyats o  que s'hagin 
de suprimir serà realitzada segons el Mètode de Val oració de 
l'Arbrat Ornamental, Norma de Granada. 
 
Article 4. 4.1.- Les obres de construcció de nova p lanta, 



remodelacions, demolicions, etc., i les obertures d e rases per 
a la instal.lació de serveis es situaran i es faran  sempre de 
manera que no afectin l'arbrat  ni altres plantacio ns de la via 
pública. 
 
4.2.- En els projectes d'edificacions particulars s 'haurà de 
situar en el plànol d'emplaçament l'arbrat existent  a la via 
pública, així com el mobiliari urbà. 
 
4.3.- En els projectes d'edificacions particulars l es entrades 
i sortides de vehicles s'hauran de preveure en lloc s que no 
afectin l'arbrat o les plantacions existents a la v ia pública. 
 
4.4.- En els casos que la norma anterior sigui impo ssible de 
complir, els elements vegetals seran traslladats o plantats de 
nou. La propietat abonarà la nova plantació o la tr asplantació 
 corresponent. 
 
4.5.- En les obres de construcció particulars, ja s iguin de 
nova planta, remodelacions, etc., que puguin malmet re l'arbrat 
o les plantacions existents a la via pública, així com el 
mobiliari 
urbà, s'establirà un dipòsit de garantia per tal d' assegurar 
la seva reposició. 
 
4.6.- En totes les obres, ja siguin d'urbanització,  
d'edificació 
o per a instal.lació de serveis, serà obligatòria p er part dels 
interessats la reposició dels arbres i plantacions afectats. 
 
4.7.- Quan excepcionalment sigui inevitable la supr essió 
d'algun 
arbre o plantació, per tal de compensar l'interès p úblic 
pertorbat, els interessats hauran d'abonar una inde mnització 
segons la valoració realitzada pel Servei de Parcs i Jardins 
que 
revertirà en la creació d'espais verds. 
 
Article 5. 5.1.- Hom respectarà l'arbrat i les plan tacions de 
tota mena i les instal.lacions complementàries tals  com 
mobiliari urbà, jocs, fanals, etc., en els parcs i jardins 
públics del municipi. Hom s'abstindrà de qualsevol acte que els 
pugui perjudicar, enlletgir o embrutar. 
 
5.2.- Es prohibeix sacsejar els arbres, trencar bra nques i 
fulles, gravar o raspar la seva escorça, clavar-hi,  lligar-hi o 
enganxar-hi qualsevol material. 
 
5.3.- No es podrà utilitzar l'arbre com a suport de  pancartes, 
banderes, etc. En el cas d'ornamentacions elèctriqu es s'haurà 
de sol.licitar el permís corresponent. 
 
5.4.- Es prohibeix abocar tota mena de líquids, enc ara que no  
siguin perjudicials, en les proximitats de l'arbre i en els 
seus 
escossells. Tampoc no s'hi podran llençar escombrar ies, runes o 
residus de cap mena. 



 
5.5.- Els propietaris d'immobles, els veins o llurs  porters 
podran sol.licitar autorització per cultivar flors i plantes 
d'ornament o de jardí en els clots dels arbres, la qual cosa 
se'ls podrà concedir amb caràcter totalment discrec ional i amb 
informe previ favorable del Servei de Parcs i Jardi ns. 
 
5.6.- L'arbrat públic s'escollirà en funció de la s eva 
adaptació a les condicions climàtiques, edafològiqu es, 
espacials i fitosanitàries de la zona. 
 
Article 6.  6.1.- No es permetrà la circulació de g ossos sense 
control en cap dels parcs i jardins públics. 
 
6.2.- Queda prohibit que els gossos deposin les sev es 
dejeccions en els parcs infantils o jardins públics  d'ús 
freqüent per part  
dels infants. En serà responsable la persona, titul ar 
o posseïdora del gos, en el moment de la comissió d els fets. 
 
Article 7.  7.1.- Es recomana no donar menjar als c oloms i 
altres animals en els parcs i jardins públics del m unicipi. En 
tot cas es vetllarà extremadament per la neteja d'a quests llocs 
i els infractors s'atendran a les sancions establer tes tant en 
aquesta ordenança com a la resta d'ordenances munic ipals. 
           
 
 
 
                       TITOL III 
 
 
                  Ús dels parcs i jardins 
 
Article 8.  8.1.- Els visitants dels jardins i parc s del 
municipi hauran de respectar les plantes i llurs in stal.lacions 
complementàries i hauran d'evitar tota mena de desp erfectes i 
brutícies, guardar la conducta adequada i atendre l es 
indicacions contingudes en els rètols i avisos i le s que puguin 
formular els vigilants i guardes. 
 
8.2.- Està especialment prohibit: 
 
a) Passar per sobre de talussos, parterres i planta cions i 
tocar les plantes i les flors, llevat de les zones de gespa 
expressament autoritzades per a ser trepitjades. 
 
b) Pujar als arbres. 
 
c) Perjudicar l'arbrat i plantacions de qualsevol a ltra manera. 
 
d) Collir flors, plantes i fruits. 
 
e) Caçar o matar ocells. 
 
f) Llençar papers o deixalles fora de les papereres  i embrutar 
    el recinte de qualsevol altra manera. 



 
g) Jugar a pilota en els zones on estigui indicat d e no fer-ho. 
    O bé, jugar-hi de manera que molesti als vianan ts o danyi 
la     vegetació o els elements contructius. 
 
h) Anar amb bicicleta o monopati molestant els vian ants o 
danyant     la vegetació o els elements constructiu s. 
 
i) Encendre o mantenir foc. 
 
j) Banyar-se dins els estanys. 
 
k) Abeurar o rentar animals a les fonts o estanys o  tirar-los a 
    nedar. 
 
8.3.- Es prohibeix, en particular, als genets: 
 
a) Passar pels llocs destinats als vianants o pels parterres. 
 
b) Saltar per damunt les instal.lacions o els eleme nts 
vegetals. 
 
c) Abeurar les cavalleries a les fonts i estanys. 
 
Article 9.- Està prohibit exercir, sense llicència,  qualsevol 
indústria o comerç a l'interior dels parcs i jardin s i la 
utilitzacio de cap part o element per a fins partic ulars. 
 
Article 10  10.1.- Els parcs i jardins encerclats e staran 
oberts les hores que s'indiqui, i en el seu defecte  s'entendran 
tancats durant la nit. 
 
10.2.- Llur utilització i gaudiments és gratuït, ex cepte en 
aquelles àrees o instal.lacions que l'Ajuntament de diqui a un 
fi especial, mitjançant les condicions pertinents. 
 
10.3.- Els vigilants o guardes expulsaran les perso nes que, 
sense raó que ho justifiqui, restin al parc durant les hores 
que estigui tancat al públic. 
 
10.4.- En nits de festes i revetlles l'Administraci ó municipal 
fixarà les condicions especials per a l'entrada. 
 
                    
                          TITOL IV 
 
                     Espais naturals 
 
Article 11.-  S'entendran com a espais naturals aqu ells espais 
lliures del terme municipal fora del casc urbà que no són  
edificats i constitueixen el paissatge, ja siguin e n l'àmbit de 
vegetació o de relleu. 
 
Article 12. 12.1.- Els visitants dels espais natura ls hauran de 
respectar les plantacions i les instal.lacions comp lementàries 
igual com en els parcs i jardins de la ciutat. S'ha ura d'evitar 
tota mena de desperfectes, desordres i danys, i sol ament es 



podrà encendre foc en els llocs previstos i dotats 
d'instal.lació especial, amb l'obligació d'apagar-l o en 
abandonar el lloc i de deixar neta i endreçada la i nstal.lació. 
 
12.2.- Queda prohibit encendre foc durant el period e comprès  
entre el 15 d'abril i el 5 d'octubre i en aquells p eriodes que 
extraordinàriament estableixi el Departament d'Agri cultura, 
Ramaderia i Pesca de la Generalitat, en tots els te rrenys 
forestals i la franja de 400 m. que els envolta. Fo ra d'aquest 
periode nomès es podrà encendre foc en els llocs pr evistos i 
dotats d'instal.lació especial, amb l'obligació apa gar-lo en 
abandonar el lloc i de deixar neta i endreçada la i nstal.lació. 
 
12.3.- El Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pe sca de la 
Generalitat de Catalunya podrà concedir autoritzaci ons per 
encendre foc. 
 
Article 13. 13.1.- Amb independència d'allò que dis posen les 
normes urbanístiques vigents pel que fa a les edifi cacions 
admeses en els espais naturals, s'entendrà prohibid a la 
construcció de barraques, cabanyes, tanques, cobert s i obres 
semblants, amb l'excepció d'aquelles instal.lacions , com ara 
fogons, papereres, etc., adequades per poder realit zar, en 
llocs determinats, activitats prohibides amb caràct er general. 
 
13.2.- Tota horta de nova execució haurà de demanar  permís per 
a establir-se. 
 
13.3.- En els espais públics no es permet la instal .lació 
d'horta si no és en aquells espais que es destinin a aquest fi. 
En  
l'espai públic destinat especialment a horta serà d e compliment 
obligat la Normativa que l'Ajuntament establirà. 
 
13.4.- Quan s'actui en els espais naturals, sigui e n l'àmbit  
privat o públic, el projecte es realitzarà respecta nt el 
paisatge de l'entorn amb vegetació, noviments i con struccions 
que no alterin el caràcter de la zona. 
 
Article 14.- En els espais natutals està prohibit, en especial: 
 
a) Caçar, tallar o arrancar plantes, branques o fru ïts, o fer  
    llenya de qualsevol manera sense l'autorizació 
corresponent. 
 
b) Llençar brossa, runes i tota mena de deixalles f ora dels 
llocs    destinats a aquest efecte. 
 
c) Extreure molsa, mantell, pedres, sorres o produc tes anàlegs. 
 
d) Rentar cotxes o qualsevol vehicle o maquinària. 
 
e) Realitzar operacions mecàniques de canvi d'oli, filtres, 
etc. 
 
f) Encendre foc fora dels llocs reservats a aquest efecte i    
    llençar llumins o puntes de cigarretes enceses.  



 
g) Elevar globus, llençar coets o altres objectes q ue 
continguin     foc dins el periode de risc d'incend i. 
 
h) Col.locar anuncis o rètols. 
 
i) Muntar a cavall fora de les pistes foretals i pe r zones de  
    repoblació forestal. 
 
Article 15.- Queda prohibit circular amb vehicles d e motor fora 
de les pistes forestals. En els espais naturals es prohibeix la 
pràctica de motocross i de trial. Aquests esports e s 
practicaran en àrees expressament autoritzades i 
acondicionades. 
 
Article 16.- En els espais forestals la propietat e starà 
obligada a: 
 
a) Esbrossar i netejar el terreny en franja de 3-4 m. banda i  
    banda de pistes i camins. 
 
b) Retirar restes de poda o brancatge malmès. 
 
 
 TÍTOL V 
 
 Els espais verds i les plantacions privades. 
 
Article 17. 17.1.- És responsabilitat del projecte mantenir 
nets  
i en condicions fitosanitàries adequades, els espai s lliiures, 
i els terrenys no urbanitzats, els jardins i les pl antacions. 
Es tindrà especial cura en la seva esbrossada. 
 
17.2.- L'arbrat o arbust serà esporgat convenientme nt per tal 
de que no ocasioni molèsties a la via pública o par cel.les 
veïnes. 
 
17.3.- L'alçada màxima en tanques vegetals que limi tin amb 
parcel.les veïnes de 1'80 m. La propietat haurà de mantenir 
aquesta alçada màxima realitzant les operacions de poda 
pertinents. 
 
17.4.- En cas de neglicència manifesta en la conser vació dels 
espais lliures, l'Ajuntament podrà: 
 
a) Imposar sancions dins el límits legals establert s en la     
    present ordenança. 
 
b) Procedir, d'acord amb allò que disposa l'article  98 de la 
Llei    30/92, de 26 de novembre, del Règim Jurídic  de les     
         Administracions Públiques i del Procedimen t 
Administratiu       Comú, a l'execució subsidiària exigint als 
propietaris totes     les despeses que ocasioni. 
 
 
 



 
 TÍTOL VI 
 
 Sancions 
 
Article 18.- Les infraccions dels deures establerts  en aquesta 
ordenança seran sancionats per l'Alcaldia, segons e stableix la 
Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Lo cal de 
Catalunya. 
 
Article 19.- S'estableixen les graduacions i els im ports 
següents: 
 
a) Grau màxim: multa entre 15.000 i 25.000 pessetes . 
 
b) Grau mitjà: multa entre 10.000 i 15.000 pessetes . 
 
c) Grau mínim: multa entre 2.500 i 10.000 pessetes.  
 
 
Article 20.- Els incompliments dels articles que a continuació 
es refereixen donaran lloc a les sancions següents:  
 
a) Grau màxim: articles 2, 3, 4, 9, 12, 13, 14, 15 i 16. 
 
b) Grau mitjà: articles 5 i 17. 
 
c) Grau mínim: articles 6, 7 i 8. 
 
Article 21.- Per la incoació i resolució de l'exped ient 
sancionador objecte d'aquesta ordenança, serà d'apl icació el  
procediment regulat pel R.D. 1.398/1.993, de 4 d'ag ost, pel que 
s'aprova el Reglament de procediment per a l'exerci ci de la 
potestat sancionadora. 
 
El que es fa públic per a general coneixament signi ficant que 
l'acord d'aprovació definitiva del Reglament presen t posa fi a 
la via administrativa, podent-se interposar contra el mateix,  
recurs contenciós-administratiu del Tribunal Superi or de 
Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos a  comptar des 
del dia següent al de la publicació de l'anunci pre sent en el 
Butlletí Oficial de la provincia. 
 
Palau de Plegamans, a 18 d'octubre de 1.994. 
 
 
 
 
 
 L'ALCALDESSA, 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Mª Angels Padró i Ruiz 
 
 
 
 
    


