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ORDENANÇA DE PROTECCIÓ DELS ARBRES I ARBREDES D’INTERÈS LOCAL
CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1.
Objecte
Aquesta ordenança té com a objecte la protecció, conservació i millora de totes les espècies vegetals
d’interès biològic, paisatgístic i social del municipi, d’acord amb els següents principis:
- El manteniment dels processos biològics essencials i dels sistemes ecològics bàsics
- La preservació de la diversitat biològica
- La utilització racional i ordenada dels recursos naturals garantint l’aprofitament sostenible de les
espècies i dels ecosistemes i la conservació i millora d’aquests
- La preservació de les espècies arbòries i arbredes d’interès local per la seva bellesa dels sistemes
naturals, la monumentalitat dels arbres i el paisatge agroforestal
Article 2.
Àmbit d’aplicació
Aquesta ordenança és aplicable a tot el terme municipal de Santa Perpètua de Mogoda, i afecta tots els
arbres o arbredes d’interès local que es declarin, siguin de titularitat pública o privada
Article 3.
Marc normatiu.
Llei 38/1972, de 22 de desembre de Protecció del Medi Ambient i la Llei 4/1989, de 4 de març, de
Conservació dels espais naturals i de la fauna i flora silvestres
Llei 12/85 de 13 de juny d’espais naturals
- Decret 214/1987, de 9 de juny, sobre declaració d’arbres monumentals
- Decret 47/1988, de 11 de febrer, sobre declaració d’arbres d’interès comarcal i local
- Decret 120/1989, de 17 d’abril, sobre declaració d’arbredes monumentals, d’interès comarcal i
d’interès local
- Es consideren d’obligat compliment les especificacions tècniques incloses a les Normes Tecnològiques
de Jardineria i Paisatgisme publicades per la Fundació de l’Enginyeria Agrícola Catalana vigents en cada
moment
- La valoració dels elements vegetals es calcularà utilitzant el mètode de valoració “Norma Granada”,
elaborada per l’Asociación Española de Parques y Jardines Públicos, en la versió vigent a cada moment
- Altra normativa que pugui substituir l’anteriorment indicada
Article 4.
Definicions
Als efectes d’aquesta ordenança s’entén per:
- Arbre d’interès local: Planta llenyosa que destaca dins del municipi per les seves característiques de
tipus biològic, paisatgístic, històric, cultural o social, i que prèviament al corresponent procediment ha
estat declarada com a tal i catalogada. Aquestes característiques el fan mereixedor de formar part del
patrimoni cultural i natural, que implica que sigui d’interès públic la seva protecció i conservació.
- Arbreda d’interès local: Agrupació d’arbres que, per la seva espècie, mida, edat, bellesa, composició,
singularitat o història es considera destacable i digna de protecció per a la col·lectivitat. Aquestes

característiques la fan mereixedora de formar part del patrimoni cultural i natural, que implica que sigui
d’interès públic la seva protecció i conservació.
- Arbre monumental o singular: Arbre que, per la mida excepcional dins la seva espècie, per l’edat, per
la seva història o per alguna peculiaritat científica, és mereixedor de mesures de protecció.
- Pla de protecció dels arbres d’interès local o comarcal afectats per obres: Pla que, en un projecte de
construcció, fixa les mesures necessàries de protecció dels arbres afectats.
- Preservació de l’interès local o comarcal: Conjunt de mesures destinades a salvaguardar el patrimoni
arbori de possibles danys, perjudicis o destrucció.
- Zona de seguretat radical: Espai a l’entorn d’un arbre que abasta la zona radical llenyosa i un marge de
seguretat, la protecció del qual ha de garantir l’estabilitat de l’arbre.

CAPÍTOL II. DECLARACIÓ D’ARBRATGE D’INTERÈS LOCAL
Article 5.
Declaració d’arbratge d’interès local
1. Els arbres i arbredes declarats d’interès local seran degudament catalogats, d'acord amb el que
disposa el capítol III.
2. Els arbres i arbredes catalogats seran degudament identificats amb una placa instal·lada a prop de
l’arbre, on consti, almenys, la seva espècie, el nom comú, i el número de registre de catàleg.
3. Als propietaris se’ls expedirà un certificat acreditatiu de la seva declaració i se'ls notificaran de les
actuacions a realitzar sobre l’arbrat.
4. S’advertirà al personal de manteniment de l’Ajuntament de que el tractament d’aquests arbres i
arbredes ha de ser diferenciat de la resta dels arbres.
Article 6.
Criteris de valoració per a la catalogació.
1. Criteris de valoració per a la catalogació d’arbres:
Els paràmetres que es valoren a l’hora d’incloure un arbre dins del Catàleg són, principalment, la mida ,
l’edat, la història, les seves qualitats estètiques, la singularitat, l’interès botànic i altres punts
excepcionals.
a) Espècie arbòria, prioritàriament arbres autòctons.
b) Característiques biomètriques (alçària, volta de canó a 1,3 m, amplada de la capçada, alçada
fins a la primera branca, vigorositat , estabilitat). La valoració serà major si té dimensions
destacables.
c) La longevitat. L’edat d’un arbre és molt variable depenent de l’espècie de què es tracti, però
generalment l’edat mínima d’un arbre que ha evolucionat sense patir malures ni altres
agressions alienes es calcula en 50 anys. Quant a l’edat màxima, n’hi ha molts que sobrepassen
el miler d’anys.
d) Interès històric, emblemàtic, cultural i/o tradicional. Els successius canvis que s’han produït en
l’ampliació i urbanisme de Santa Perpètua de Mogoda al llarg de la seva història han ocasionat
la desaparició d’antigues zones verdes i jardins. Sovint només resten els arbres com a
reminiscències dels antics jardins i del nostre passat agrícola. En aquest cas, són l’últim reducte
de la història d’aquell indret, ja que gràcies a la seva longevitat són, molt sovint, els únics
testimonis vius de la història dels barris i de la ciutat. Amb la seva catalogació es pretén
protegir-los i preservar-los per a la memòria popular.

e) Singularitat, peculiaritat, raresa, interès botànic o científic, qualitats estètiques o
paisatgístiques. Exemplars d’arbres i plantacions procedents d’altres zones climàtiques s’han
desenvolupat extraordinàriament al nostre poble gràcies a un microclima especial i també,
sovint, gràcies a les tasques acurades de manteniment. Aquests exemplars adults mereixen ser
conservats com a patrimoni del poble mitjançant la seva inclusió en l’esmenta’t Catàleg. En
altres ocasions la singularitat pot significar la presència de l’únic exemplar d’una espècie al
barri. La biodiversitat, a més de necessària per assegurar la continuïtat de la flora i fauna del
planeta en un medi ambient natural, és també important dins d’una ciutat com a mostra de la
vegetació que és pròpia d’altres zones geogràfiques.
f) També es consideraran aquells arbres aïllats que compleixin condicions anteriors i que es trobin
situats en espais agrícoles, com a mesura de protecció dels hàbitats de marge agrícoles.
2. Criteris de valoració de les arbredes:
a) Àmbit territorial amb riquesa ecològica i paisatgística (arbredes fluvials, mosaic agroforestal,
disposició en fileres en forma de passeig, etc.).
b) Funció que desenvolupen: corredor ecològic, conservació de biodiversitat o varietat d’hàbitats,
en successió ecològica, etc
c) Interès històric, emblemàtic cultural, tradicional i/o paisatgístic
d) Singularitat, raresa o interès botànic o científic de l’arbreda

CAPÍTOL III.CATÀLEG D’ARBRES I ARBREDES D'INTERÈS LOCAL.
Article 7.
Catàleg d’arbres i arbredes d'interès local.
1. Es crea el Catàleg d’arbres i arbredes d’interès local.
2. El Catàleg té com a objecte el registre ordenat amb la fitxa de catalogació ( característiques
biomètriques i geogràfiques i descripció i valoració) de tots i cadascun dels arbres i arbredes de
patrimoni natural i paisatgístic d’interès local per l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda.
3. El Catàleg és competència de l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda, a qui correspon la seva
actualització, conservació, guarda i custòdia. L’accés a la informació continguda en el Catàleg és públic.
4. L’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda divulgarà el contingut del Catàleg per mitjà de la seva
publicació. Així mateix, aplicarà les noves tecnologies per donar a conèixer els arbres i arbredes
catalogats.
Article 8.
Alta en el Catàleg.
1. La declaració d'arbre d’interès local es realitzarà per acord del Ple Municipal de l’Ajuntament, d’ofici
o a petició dels propietaris del terreny on radiqui l’arbre, amb informe previ de la Taula de catalogació
dels arbres i arbredes d’interès local.
2. La declaració d’arbreda d’interès local es realitzarà per acord del Ple Municipal de l’Ajuntament, a
petició del propietari del predi on radiqui el conjunt, amb informe previ de la Taula de catalogació dels
arbres i arbredes d’interès local.
3. Per a la proposta de declaració d'arbre o arbreda d’interès local s’elaborarà una fitxa de catalogació,
amb el contingut previst en l’article 9.
4. En cas que el titular de l’arbre o arbreda sigui una altra administració pública o un particular, serà
requisit previ imprescindible la notificació a l’interessat o interessats de la iniciació del procediment de

declaració, a la qual se li donarà audiència perquè manifesti el que convingui.
5. En els expedients iniciats a instància de part, el termini màxim per resoldre serà de sis mesos des de
la data de presentació de la sol·licitud. La falta de resolució expressa produirà efectes desestimatoris de
la proposta.
6. L’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda informarà a l’administració competent de la Generalitat
de Catalunya de les altes i baixes que es produeixin en el Catàleg d’arbres i arbredes d’interès local de
Santa Perpètua de Mogoda.
7. En els casos en que l'Ajuntament consideri oportuna la declaració d'algun d'aquests elements com a
arbre o arbreda d’interès comarcal o d’interès monumental, realitzarà una petició en aquest sentit a les
administracions competents per tal que valorin aquesta possibilitat.
8. L'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda podrà imposar la prohibició cautelar sobre
l’aprofitament total o parcial dels arbres i arbredes sobre els quals s'hagi iniciat l’expedient de
declaració.
Article 9.
Fitxa de catalogació.
La Taula de catalogació elaborarà la proposta de fitxa de les espècies seleccionades, que inclourà les
següents dades:
1. Numeració en el Catàleg. Consta de tres epígrafs: paratge, numeració i any de catalogació.
2. Paratge. El Catàleg inclourà el corresponent plànol de delimitació de cadascun dels paratges.
a) En relació amb arbres, presentarà el prefix A d’arbre seguit de la denominació del paratge (p.ex.:AG-1-15)
El territori es divideix en 6 paratges:
M......... Mogoda
G ......... Gallecs
CO ....... Ca n’Oller
S .......... Santiga - Espai Agroforestal
U ......... Urbà
T .......... Torreferrussa - Espai Agroforestal
b) En relació amb les arbredes, el paratge presenta el prefix ARB. (p.ex.: ARB-EA-1-15). Es divideix el
territori en 3 paratges:
EA........ Espai Agroforestal
GM ...... Gallecs - Mogoda
UR ....... Urbà
3. Identificació: Espècie arbòria (nom científic i nom en català), mides (alçària, volta de canó, amplada
de la capçada) i edat estimada
4. Localització: Terme municipal, barri, carrer o plaça, parc o jardí
5. Valoració: Breu descripció i justificació dels paràmetres valorats per la seva catalogació
6. Fotografia
7. Plànol de situació i coordenades geogràfiques
8. Superfície, en el cas de les arbredes

Article 10. Baixa del Catàleg.
1. Es pot produir la baixa del Catàleg per mort, per pèrdua de la singularitat o per causes justificades
d’interès públic.
2. Correspon al Ple la declaració de baixa del Catàleg, que es podrà tramitar d’ofici o per iniciativa del
propietari del terreny on radiqui l’arbre o arbreda
3. En tot cas, serà necessari l’informe previ de la Taula de catalogació dels arbres i arbredes d’interès
local, en que s’especificarà el número de catàleg, el nom de l’espècie, les característiques de l’arbre, el
motiu de la baixa i, si és el cas, el motiu de la mort
4. En cas de mort, l’arbre es retirarà de la via pública o privada, per tal de preveure possibles
podriments o caigudes

CAPÍTOL IV.

TAULA DE CATALOGACIÓ D’ARBRES I ARBREDES D’INTERÈS LOCAL.

Article 11. Taula de catalogació d’arbres i arbredes d’interès local
1. Es crea la Taula de Catalogació d’arbres i arbredes d’interès local
2. La Taula està formada pels següents membres, nomenats per l’alcalde o alcaldessa:
- El regidor o regidora de Medi Ambient
- Dos tècnics municipals de Medi Ambient
- Dos tècnics municipals de Cultura
- Fins a quatre membres del Consell Municipal de Medi Ambient o ciutadans que manifestin el seu
interès
3. La Taula té les competències que li atorga aquesta ordenança relatives a la declaració, catalogació,
seguiment i avaluació de la protecció i conservació del patrimoni arbori d’interès local.
Elaborarà informes de manteniment i conservació dels exemplars, així com propostes de catalogació de
nous exemplars.
4. La Taula de catalogació es reunirà com a mínim un cop a l’any.

CAPÍTOL V. CONSERVACIO DE L’ARBRATGE D’INTERÈS LOCAL.
Article 12. Manteniment i conservació dels arbres o arbredes catalogades.
1. La responsabilitat del manteniment i conservació de l’arbre o arbreda catalogat correspon al
propietari, amb l’assessorament, si escau, de l’Ajuntament
2. Quan sigui necessari, s’hauran de realitzar les següents tasques de manteniment:
- Poda de manteniment i neteja. Només es tallaran branques en cas imprescindible
- Operacions d’estabilitat arbòria
- Tractament fitosanitari
3. En qualsevol cas, tots els treballs de conservació i manteniment que s'executin en els arbres i
arbredes d'interès local i en el seu entorn necessitaran l’autorització prèvia corresponent.
4. L’Ajuntament podrà realitzar inspeccions per tal de valorar els aspectes biomecànics, l’estat
fitosanitari o altres aspectes dels arbres catalogats. En cas que es detecti que un arbre catalogat
presenta defectes o alteracions, o que el seu estat de senescència o decadència evidenciïn deficiències

que puguin fer pensar en la necessitat de realitzar una intervenció, la Taula de catalogació emetrà un
informe descrivint-ne l’estat de conservació. La Taula de catalogació podrà recórrer a l’assessorament
de tècnics especialitzats en arbres monumentals.A la vista d’aquest informe, l’alcalde o alcaldessa
resoldrà ordenar la intervenció adequada.
Article 13. Regulació de les visites
La Taula de catalogació podrà recomanar a l’Ajuntament que es regulin o limitin les visites a un arbre o
arbreda declarats d’interès local, si estan sotmesos a un pla de recuperació i/o tenen tractaments que
així ho recomanin.

CAPÍTOL VI.

NORMES DE PROTECCIÓ DELS ARBRES I ARBREDES D’INTERÈS LOCAL.

Article 14. Normes de protecció d’arbres i arbredes d’interès local.
1. Queden protegits els arbres catalogats com a exemplars, identificats per la fitxa de catalogació
2. Queden protegides la superfície i l’espècie arbòria dominant de les arbredes catalogades
3. Queda prohibida la tallada, arrencada total o parcial dels arbres catalogats, així com també
malmetre’ls per qualsevol mitjà
4. Queda prohibida la tala o arrencada massiva o total de l’arbreda. Només serà acceptada per raons
de seguretat i per explotació. En aquest cas caldrà un Pla de gestió i explotació de la massa forestal
aprovat pel departament competent
5. Per a la realització de tractaments de conservació i manteniment dels arbres i arbredes catalogats
serà necessari haver obtingut la prèvia autorització municipal, sense perjudici de les competències que
sobre la matèria puguin correspondre a altres administracions
6. Qualsevol actuació urbanística (disseny, projecció i execució) que s'hagi de realitzar en l'entorn
pròxim a l’arbre o arbreda requerirà autorització municipal
7. Quan, per raons d’interès públic, sigui impossible preservar l'element protegit en la seva localització
original, l'Ajuntament podrà autoritzar el seu trasplantament
8. En aquells casos en què la tala sigui l’única alternativa viable es podrà requerir, en la forma en què
s’estableixi des de l’Ajuntament, una plantació compensatòria per equilibrar el patrimoni malmès

CAPÍTOL VII. PROTECCIÓ DELS ARBRES I ARBREDES D’INTERÈS LOCAL EN ELS
TREBALLS DE CONSTRUCCIÓ
Article 15.

Protecció dels arbres d’interès local que puguin ser afectats per obres

1. En cas d’obres, transport de materials o moviments de màquines pesades a prop de l’arbre catalogat
s’han de prendre mesures de protecció, amb els següents objectius:
- Preservar el patrimoni arbori
- Conservar i protegir els arbres i arbredes catalogats, així com el seu entorn
- Reduir els riscos de danys al arbres
- Evitar la caiguda d’arbres i branques
- Posar en valor la vegetació afectada per una obra

- Incrementar i preservar el valor paisatgístic del lloc
2. Especialment, es consideren activitats que poden afectar als arbres d’interès local les següents:
a) Obres de nova urbanització
b) Obres de reforma, de remodelació o de reurbanització
c) Obres de condicionament i millora
d) Obres de demolició
e) Obres viàries
f) Obres de canalització d’infraestructures
g) Treballs de manteniment
h) Muntatges d’estructures per a actes multitudinaris com ara espectacles, fires o competicions
esportives
i) Obertura de rases
j) Altres
Article 16. Tipus de danys
Els danys a evitar poden ser directes o indirectes.
1. Danys directes:
- Arrels tallades
- Ferides a l’escorça, al tronc o al coll de l’arrel
- Branques trencades o ferides
- Afectació per rebaix al terreny
- Altres
2. Danys indirectes:
- Afectació per reblert del terreny
- Alteració de l’estructura, la textura o la qualitat del sòl
- Compactació del sòl
- Canvi en l’aportació o disponibilitat de l’aigua
- Restricció del volum de sòl explorable per l’arrel
- Degradació paisatgística o ecològica del lloc
- Altres
Article 17. Normes específiques de protecció d’arbres en cas d’obres
1. En cas d’obres, transport de materials o moviments de màquines pesades a prop de l’arbre catalogat
s’aplicaran les directrius d’aquest capítol i, en tot cas, les normes tecnològiques de jardineria i
paisatgisme NTJ 03 E , NTJ 03 S, NTJ 08 E , NTJ 14 A) i totes aquelles que es publiquin i hi tinguin relació.
2. S’hauran de tenir en compte les següents consideracions:
•

La vegetació existent no es pot fer servir com a eina de suport de treballs d’obra

•

No s’hi poden penjar o fer-hi recolzar eines, màquines, vehicles, cordes, cables, rètols ni altres
elements de senyalització

•

No està permès la instal·lació de casetes d’obra en la zona de protecció

•

No està permès ubicar-hi dipòsits de material de construcció

•

No està permès dipositar-hi ni llençar-hi materials residuals de la construcció, com ara runes,
ciment, dissolvents, combustibles, olis, aigües residuals

•

No està permès transitar amb maquinària

•

No està permès modificar el nivell del sòl

Article 18. Pla de protecció dels arbres
1. Qualsevol actuació l’execució de la qual pugui afectar els arbres o arbredes d’interès local catalogats
haurà d’obtenir la prèvia autorització municipal. A tal efecte, s’haurà de presentar a l’Ajuntament un
Pla de protecció dels arbres d’interès local catalogats afectats per l’actuació que haurà de contemplar
els següents aspectes:
a) Identificació de l’arbre o arbreda protegit
b) Desenvolupament el Pla de protecció de l’arbre d’interès local, en el que s’han de reflectir els
següents aspectes:
• Delimitar les zones de protecció de l’arbre
• Establir les mesures de protecció individuals dels arbres i determinar el pressupost de les
mesures
• Establir mesures de senyalització necessàries
• Establir el calendari de senyalització, execució i retirada de la protecció
• Preveure l’adequada informació als operaris
• Definir propostes de millora al projecte per tal de protegir l’arbre i la vegetació circumdant si
presenten interès ecològic, adaptació de les obres, aplicació de tècniques que possibilitin la
comptabilització de les obres amb la conservació dels exemplars
2. En fase d’execució de les obres s’hauran de tenir en compte les consideracions del pla de protecció
de l’arbrat aprovat, així com altres que puguin constar en l’autorització atorgada.
Article 19. Tipus de mesures de protecció dels arbres d’interès local.
1. En funció del tipus d’actuació es podran utilitzar les següents mesures de protecció:
a) Tanques
•

Tanca simple mòbil, metàl·lica i articulada, generalment de 1,5 a 2 m d’alçada amb ancoratge
de peus de formigó suficientment pesats

•

Barrera de seguretat rígida portàtil, ja sigui de formigó o de plàstic plena d’aigua

•

Tanca prefabricada o elaborada per aquest ús, de fusta o metàl·lica amb una alçària mínima de
1,2 m essent recomanable de 1,8 m

•

Les tanques de protecció han de circumdar completament l’àrea de vegetació de manera que
protegeixin els elements vegetals de la maquinària o per les accions de tipus laboral

•

S’han de situar fora de la zona de protecció d’arrels en cas de realitzar rases o excavacions, en
general a 2,5 m i 2 m de la zona de degoteig dels arbres cònics o a l’alçada /2 d’un arbre
columnar amb un màxim de 3 m
b) Proteccions individuals
La tanca ha de ser de material resistent preferentment de fustes entrelligades o pneumàtics, amb 2

metres d’alçada com a mínim i sempre superior al gàlib de la maquinària.
Protecció de branques:
•

Aixecament de branques amb tensors o cordes, tot protegint el tronc amb fustes i cautxú

• Es farà una poda de seguretat de branques seques o perilloses
2. Proteccions de la zona de seguretat radical
a) Per garantir l’estabilitat de l’arbre cal delimitar la zona de seguretat radical, que ha d’abastar la
zona radical llenyosa de l’arbre i un marge de seguretat igual o superior al 20% del seu radi,
amb un mínim de 2,5 metres. En cas de ser inferior s’haurà de justificar de forma adient i
requerirà d’autorització expressa.
b) En cap cas s’han d’obrir rases o excavacions dins de la zona de seguretat radical dels arbres o
arbustos.
c) Sobre la zona de seguretat radical no s’han d’abocar mai terres, pedres grans, residus de
formigonada, ni altres tipus de restes d’obra.
3. En cas d’afectació per obertura de rases o altres excavacions en les proximitats dels arbres:
a) No s’ha d’extreure la terra de tota l’àrea de la zona de protecció de l’arbre
b) No es poden tallar arrels de diàmetre superior a 5 cm , per la qual cosa és necessari realitzar
l’excavació manualment
c) Els talls de les arrels han d’ésser rectes i nets i s’han de realitzar amb xerrac o tisora de podar
d) Cal protegir les arrels de la dessecació o glaçades amb recobriment ( jute o similar) o mantenirles humides mentre estiguin al descobert.
e) En cas de danyar arrels de més de 5 cm , cal fer el tall net i recte i reobrir la rasa de forma
manual utilitzant sorres o terra de qualitat
f) Cal evitar excessiva compactació en el rebliment de la rasa. Es pot col·locar material drenant al
costat de les arrels per evitar danyar-les
4. En casos excepcionals es pot arribar a practicar una poda de reducció de capçada per garantir
l’estabilitat de l’arbre
Article 20. Informació als operaris
1. Abans de començar les obres cal informar els operaris de l’obra de la importància de la conservació
de la vegetació, del significat de la senyalització i de les sancions per danys ocasionats
2. Els operaris hauran de conèixer les normes de protecció previstes en aquesta ordenança, així com les
especificacions del Pla de protecció de la vegetació
3. Els operaris hauran de conèixer per a què serveixen els espais delimitats com a zones de protecció o
com a zones de seguretat radical, que cal considerar com a zones d’exclusió
Article 21. Disposicions específiques per a la instal·lació o manteniment de línies aèries elèctriques
i telefòniques
Els treballs d’esporga relacionats amb el manteniment de línies elèctriques o telefòniques s’ajustaran a
allò que disposa la legislació de prevenció d’incendis o altres legislacions sectorials relacionades.
Aquests treballs es desenvoluparan sota la supervisió del tècnic municipal competent en la matèria i
tindran especial cura a minimitzar els danys físics i estètics a l’arbre. Les companyies subministradores

d’aquests serveis hauran de sol·licitar el corresponent permís d’esporga i assumir les directrius
marcades pel tècnic municipal.

CAPÍTOL VIII. INFRACCIONS I SANCIONS
Article 22.
Competències de l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
Correspon a l'Ajuntament exercir el control del compliment d'aquesta ordenança, exigir l’adopció de
mesures correctores, assenyalar limitacions, realitzar totes aquelles inspeccions que siguin necessàries i
aplicar les sancions corresponents en cas d'incompliment
Article 23.
Procediment sancionador
L'Ajuntament actuarà d'ofici o per denúncia. Les denúncies seran comprovades mitjançant visita
d’inspecció i es notificaran als denunciants les resolucions que s'adoptin
El propietari de l'arbrat catalogat d’interès local haurà de permetre l’accés al personal acreditat de
l'Ajuntament per tal de dur a terme la visita d’inspecció
En tot allò no previst en aquesta ordenança serà d’aplicació el Decret 287/1993, de 9 de novembre,
sobre el procediment sancionador d'aplicació als àmbits de competència de la Generalitat
Article 24.
Infraccions.
1. Són infraccions els actes i omissions que contravenen les obligacions establertes en aquesta
ordenança. Es classifiquen en lleus, greus i molt greus, segons els criteris de:
•

La seva repercussió social i ambiental

•

El cost de la restitució

•

La transcendència de la degradació que hagués sofert el medi

•

La irreversibilitat del dany o deteriorament produït en la qualitat de l'arbre o arbreda com a be
protegit
2. Es consideren infraccions lleus:
a) Malmetre la placa de senyalització de l’arbrat
b) Qualsevol altre incompliment d’aquesta ordenança no qualificat com a infracció greu o molt greu
3. Es consideren infraccions greus:
a) Penjar cap tipus de propaganda als arbres, clavar claus o puntes i qualsevol altre element, lligar-hi
gronxadors, motocicletes, filferros, cables, cartells, etc, recolzar-hi escales, eines i suport de bastides
b) Dipositar, encara que només sigui de forma transitòria, qualsevol classe d’elements en la zona de
seguretat radical dels arbres, així com l’incompliment d’allò previst a l’article 19 d’aquesta ordenança
c) Abocar en la zona de seguretat radical dels arbres, escombraries, residus, runes, pedres, papers,
plàstics i objectes similars a la zona de seguretat radical dels arbres.
d) Realitzar inscripcions en la superfície dels arbres
e) Encendre foc, fer proves o exercicis de tir, caçar, encendre petards, coets o focs d’artifici en la zona
de seguretat radical o en zones properes als arbres i que els puguin afectar
f) Realitzar qualsevol de les actuacions previstes a l’art. 17.2 d’aquesta ordenança sense disposar d’un
pla de protecció de l’arbrat aprovat per l’Ajuntament

g) La negativa o resistència a la tasca d’inspecció i de vigilància de l’Administració
h) Reincidir en infraccions lleus
4. Es consideren infraccions molt greus:
a) Talar, arrencar o mutilar l’arbre o arbreda catalogat sense la preceptiva autorització municipal
b) Realitzar tractaments silvícoles i fitosanitaris sense la corresponent autorització municipal
c) Colpejar, sacsejar o malmetre físicament l’arbre
d) Abocar a la zona de seguretat radical o en zones properes als arbres qualsevol tipus de líquid que
contingui substàncies nocives per a les arrels, com lleixius, detergents, olis, pintures o qualsevol
producte que pugui malmetre l’arbre o arbreda
e) Obrir rases a la zona de seguretat radical dels arbres catalogats
f) Desatendre els requeriments municipals per al correcte manteniment i conservació de l’arbrat
g) Reincidir en infraccions greus
Article 25.
Persones responsables
Són persones responsables de les infraccions:
1. Les persones que directament executin l'activitat infractora i/o els qui ordenin l'activitat
2. Els promotors de l'activitat o projecte que constitueixi o origini la infracció
3. Els propietaris
Article 26.
Sancions
1. Les infraccions tipificades per aquesta Ordenança se sancionen amb les multes següents:
a) Les infraccions lleus, amb una multa d’entre 200 i 750 euros
b) Les infraccions greus, amb una multa d’entre 751 € i 1.500 euros
c) Les infraccions molt greus, amb una multa d’entre 1.501 i 3.000 euros
2. Les sancions s’aplicaran en el seu import mínim, que es podrà incrementar en funció del danys
causats, el grau d'intencionalitat, la reincidència, el benefici obtingut, etc.
3. La imposició d'aquestes sancions no eximeix del deure de la persona titular a rescabalar
econòmicament l’Administració pel dany infringit. Aquest dany es quantificarà segons la Norma
Granada i estarà contingut en l'informe emès pels serveis tècnics municipals. La reclamació d'aquest
dany requerirà la incoació del corresponent expedient.

