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Olesa de Montserrat

EDICTE

En compliment del que disposa l�article
70.2) de la Llei 7/1985, de 2 d�abril, Regula-
dora de les bases de Règim Local, s�insereix a
continuació el text íntegre de l�Ordenança
Municipal de zones verdes, espais naturals i
arbrats d�aquest municipi, que fou aprovada
amb caràcter definitiu en sessió plenària del
dia 28 de novembre de 2002:

ORDENANÇA MUNICIPAL DE ZONES VERDES, ESPAIS
NATURALS I ARBRAT

Índex
Títol I - Objectius i àmbit d�aplicació.
Títol II - Conservació dels espais verd

públics i les plantacions.
Títol III - Ús dels parcs i jardins.
Títol IV - Parcs forestals.
Títol V - Els espais verds i les plantacions

privades.
Títol VI - Arbrat.
Títol VII - De les immisions.
Títol VIII - Règim sancionador, mesures

cautelars i sancions.
Annex 1 - Valoració de l�arbrat.
A-1 Valoració arbres substituïbles.
A-2 Valoració per a arbres substituïbles,

frondoses i coníferes.
A-3 Valoració per a arbres no substituï-

bles, palmeres i similars.
A-4 Troncs múltiples.
A-5 Danys parcials.
A-6 Ferides al tronc.
A-7 Pèrdua de branques.
A-8 Destrucció d�arrels.
A-9 Altres danys.

TÍTOL I 

OBJECTIUS I ÀMBIT D�APLICACIÓ

Article 1
1. És objecte de la present Ordenança la

defensa del patrimoni verd urbà del terme
municipal d�Olesa de Montserrat, en el sentit
més ampli, que comprèn, tant les plantacions
realitzades sobre sòl municipal, com sobre
terrenys particulars.

2. La present ordenança també regula l�ús
dels espais verds públics i els elements que hi
són instal·lats, com també les plantacions,
existents a les vies públiques i places del
poble.

3. La promoció i la defensa de l�arbrat ubi-
cat tant a les zones públiques com privades
per la seva importància sobre l�equilibri
ecològic del medi natural i la qualitat de vida
dels ciutadans.

4. Comprèn, finalment, la regulació de les
condiciones d�higiene i fitosanitàries que han
de complir totes les plantacions en espais pri-
vats.

5. Pel que fa al usos del sòl al PEIN de
Puigventós, aquesta ordenança es remet al
�Pla especial de protecció del medi natural i
del paisatge dels Arenys, en el desenvolupa-
ment dels plans Especials d�interès natural.
Decret 328/92, de 14 de desembre d�acord

amb la llei 12/85 d�Espais Naturals, aprovat
inicialment el dia 10 de març de 1999.

TÍTOL II

CONSERVACIÓ DELS ESPAIS VERDS PÚBLICS I LES
PLANTACIONS

Article 2
Per a una millor protecció i conservació

dels espais verds públics no s�autoritzarà cap
tipus de construcció o instal·lació que sigui
aliena a les finalitats estètiques, recreatives o
culturals del parc o parc o jardí en qüestió,
especialment les de contingut publicitari.
Article 3

1. Les obres d�obertura de rases a la via
pública, tant si són per a cates o canalitza-
cions de serveis públics, com per a clavegue-
res, com, també, les de construcció de vore-
res i guals, es faran de forma i en els llocs
que ocasionin els menor danys possibles a
l�arbrat i altres plantacions de la via pública.

2. En totes les obres esmentades a l�article
anterior serà obligatòria per als interessats la
reposició dels arbres i plantacions afectades.

3. Als efectes expressats se�ls exigirà,
abans de la concessió de les llicències
corresponents, la constitució d�un dipòsit de
garantia per l�import estimat de la reposició
referida, segons la valoració efectuada pels
serveis tècnics municipals.

4. Si els Serveis tècnics municipals ho
creuen oportú, prèviament a la realització de
les obres, els arbres, arbustos i altres ele-
ments afectats, seran traslladats a un altre
indret, a càrrec de l�interessat.
Article 4

1. En els projectes d�edificacions particu-
lars, les entrades i sortides de vehicles s�hau-
ran de preveure en llocs que no afectin l�ar-
brat o plantacions existents a la via pública; a
aquest efecte, en els projectes d�obra s�haurà
d�assenyalar els elements vegetals existents a
la via pública.

2. En els casos que la norma anterior sigui
impossible de complir per raó de circumstàn-
cies de fet, els elements vegetals afectats
seran traslladats, a càrrec de l�interessat, a un
altre lloc que sigui compatible amb l�ús pri-
vat.

3. Quan, excepcionalment, sigui inevita-
ble la supressió d�algun arbre o plantació, en
compensació a l�interès públic pertorbat, els
interessats hauran d�abonar una indemnitza-
ció equivalent al valor dels elements vege-
tals, que es calcularà per preus mercat inclòs
el cost de la plantació o, en el cas de no
poder-se trobar un exemplar similar al mer-
cat, el valor de la indemnització es calcularà
segons Norma Granada.
Article 5

1. Pel que fa referència a la tinència d�ani-
mals, aquesta ordenança, es remet a l�Orde-
nança específica publicada en el BUTLLETÍ
OFICIAL DE LA PROVÍNCIA de Barcelona número
145, amb data 18 de juny de 2001.

En concret:
a) En general, no es permet la circulació

de gossos en cap dels parcs i jardins públics,
llevat dels que no ho prohibeixin, permetent-
se només l�accés de gossos controlats.

b) Es prohibeix que els gossos dipositin els
seus excrements i dejeccions en tots els parcs
infantils o jardins públics, llevat de les zones
habilitades a tal efecte, pipicans en parcs i
jardins.
Article 6

1. Es respectarà l�arbrat i les plantacions
de tota mena al municipi i també les
instal·lacions complementàries dels parcs i
jardins públics, com ara: estàtues, reixats,
proteccions, fanals pilars, tanques i altres ele-
ments destinats al seu embelliment o utilitat i
s�evitarà qualsevol acte que els pugui perju-
dicar, enlletgir o embrutar.

2. Es prohibeix sacsejar els arbres, trencar-
ne branques i fulles i gravar o raspar la seva
escorça.

Tant als escocells com a les proximitats
dels arbres es prohibeix llençar-hi escombra-
ries, runes i residus, fins i tot líquids de qual-
sevol mena, malgrat que no es considerin
perjudicials.

3. Tanmateix podrà utilitzar-se l�arbre com
a suport instal·lacions i ornaments elèctrics
en les condicions determinades i sempre amb
la inspecció i el vist i plau dels Serveis tèc-
nics municipals o aquells qui ells designin.

4. Els propietaris d�immobles, els veïns o
els porters, podran sol·licitar l�autorització
per cultivar flors i plantes d�ornament o de
jardí en els clots dels arbres. Aquesta autorit-
zació se�ls podrà concedir amb caràcter total-
ment discrecional i previ informe favorable
dels Serveis tècnics.

TÍTOL III

ÚS DELS PARCS I JARDINS

Article 7
1. Els visitants dels jardins i parcs del

poble hauran de respectar les plantes i les
seves instal·lacions complementàries i evita-
ran causar-los tota mena de desperfectes i
embrutar-los. Mantindran una conducta ade-
quada i atendran les indicacions contingudes
en els oportuns rètols i avisos i les que els
pugui formular el personal de l�Ajuntament.

2. Està especialment prohibit:
a) Passar per sobre de talussos, parteres i

plantacions i tocar les plantes i les flors, lle-
vat de les zones de gespa expressament auto-
ritzades per ser trepitjades.

b) Enfilar-se als arbres.
c) Realitzar actuacions que perjudiquin

l�arbrat i plantacions de qualsevol altra mena
i penjar-hi cartells publicitaris, tríptics o altre
material o element similar.

d) Collir, arrencar i esporgar flors i plantes
o fruits, i tota mena d�arbrat.

e) Caçar o matar ocells.
f) Llençar papers o deixalles fora de les

papereres oportunament instal·lades i embru-
tar el recinte de qualsevol altra manera.

g) Jugar a pilota i practicar exercicis físics
fora dels espais o recintes destinats a aquest
fi.
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h) Encendre o mantenir foc.
i) Romandre al parc o jardí després de

l�hora de tancament.
j) Banyar-se o pescar dins dels estanys.
3. Es prohibeix als genets en particular:
a) Passar per llocs destinats als vianants.
b) Saltar per damunt de les instal·lacions o

elements vegetals.
c) Abeurar les cavalleries a les fonts o

estanys.
d) Malmetre les flors, les plantes i l�arbrat

existent.
Article 8

Es prohibeix exercir, sense llicència o con-
cessió, qualsevol indústria o comerç a l�inte-
rior de parcs i jardins i utilitzar-ne cap porció
o element per a fins particulars.
Article 9

1. Els parcs i jardins que tinguin una tanca
perifèrica estaran oberts les hores que s�indi-
qui i, en qualsevol cas, s�entendran tancats
durant la nit.

2. La utilització dels parcs i jardins és gra-
tuïta, excepte aquelles porcions o
instal·lacions que l�Ajuntament dediqui a un
fi especial, mitjançant les condicions perti-
nents.

3. Els vigilants o guardes expulsaran les
persones que, sense raó que ho justifiqui, res-
tin al parc durant les hores que estigui tancat
al públic.

4. En nit de festes i revetlles l�administra-
ció municipal fixarà les condicions especials
per a l�entrada als parcs i jardins.

TÍTOL IV

PARCS FORESTALS I ARENYS

Article 10
S�entén per parc forestal i arenys els que

tenen aquesta qualificació en el Pla General
d�Ordenació Urbana vigent, zones 12 i 13
del sòl no urbanitzble, i subjectes a la protec-
ció de l�Ajuntament, per raó d�interès públic
o per repoblació forestal.
Article 11

1. En els parcs forestals i arenys la propie-
tat estarà obligada a:

1.1 Desbrossar i netejar el terreny com a
mesura de prevenció d�incendis.

1.2 Col·locar cartells d�advertiment del
perill d�incendis.

2. Amb independència d�allò que disposen
les normes urbanístiques vigents pel que fa a
les edificacions admeses en els parcs forestals
i arenys s�entendrà prohibida la construcció
de barraques, rafals, cabanes, coberts i obres
semblants, amb l�excepció instal·lacions com
ara fogons, papereres, etc., adequades per
realitzar, en llocs determinats, activitats
prohibides amb caràcter general.
Article 12

Els visitants dels parcs forestals i arenys
hauran de respectar les plantacions i
instal·lacions complementàries, de la mateixa
manera que en els parcs i jardins del poble i
evitaran de causar-hi tota mena de desperfec-
tes, desordres i danys. Podran encendre-hi

foc només en els llocs previstos i dotats d�una
instal·lació especial, amb l�obligació quan
marxin, d�apagar-lo i deixar neta i endreçada
la instal·lació.

Pel que fa als usos del sòl al PEIN de Puig-
ventós i Arenys, aquesta ordenança es remet
al �Pla especial de protecció del medi natural
i del paisatge� i al Pla G.O.U - Zones 13.
Article 13

En especial es prohibeix:
a) Caçar, tallar o arrencar plantes, arbres,

branques o fruits, fer llenya de qualsevol
mena sense la corresponent autorització.

b) Extreure molsa, mantell, pedres, sorres o
productes anàlegs.

c) Col·locar anuncis, rètols o elements
similars.

d) Encendre foc fora dels llocs reservats a
l�efecte i llençar llumins o puntes de cigarre-
tes enceses.

e) Elevar globus, llançar coets o disparar
focs d�artifici en zones diferents de les de
protecció que s�assenyalin.

f) Muntar i conduir cavalls pels camins de
vianants i zones forestals de repoblació. Els
genets atendran, en aquest sentit, les indica-
cions dels guardes i els agutzils.

g) Llençar brossa i deixalles de tota mena
fora dels llocs destinats a aquest efecte.
Article 14

Es prohibeix circular per tot el sòl qualifi-
cat com a no urbanitzable pel Pla General
d�Ordenació Urbana i pels arenys amb vehi-
cles de motor i la pràctica de motocross i trial
fora dels camins i llocs especialment autorit-
zats.

TÍTOL V

ELS ESPAIS VERDS I LES PLANTACIONS PRIVADES

Article 15
1. Els propietaris mantindran els jardins i

les plantacions privades, els espais lliures i
els terrenys no urbanitzats en el degut estat
de neteja i en condicions fitosanitàries ade-
quades, i tindran cura, en especial, de des-
brossar-los i d�esporgar-ne l�arbrat.

2. En cas de manifesta negligència en la
conservació dels espais lliures, l�Ajuntament
podrà:

a) Imposar sancions dins dels límits legals.
b) Procedir, a l�execució subsidiària, i a

exigir als propietaris totes les despeses que
això ocasioni, si s�escau estimades de forma
prèvia segons informe dels serveix tècnics
municipals.

TÍTOL VI

ARBRAT

Article 16
Amb caràcter general no es permetran els

següents actes en els llocs públics objecte de
la present Ordenança:

a) Qualsevol manipulació de particulars
sobre arbres que estan sota la competència el
Servei de Parcs i Jardins d�aquest ajuntament,
sempre que no es tracti de treballs propis de

gestió i manteniment de l�arbrat planificats i
executats sota les directrius del tècnic de jar-
dineria municipal, a:

- Parcs periurbans.
- Carrers.
- Parcs urbans.
- Places.
- Avingudes.
- Rambles.
- Passeigs.
- Rondes.
- Bulevards.
I en general, tots aquells terrenys afectes a

un ús o domini públic municipal.
b) Clavar claus o puntes i qualsevol altre

element, lligar als mateixos gronxadors,
motocicletes, filferros, cables, cartells, etc.
Recolzar escales, eines i suport de bastides.

c) Dipositar, encara que només sigui de
forma transitòria, materials d�obra o qualse-
vol altra classe d�elements sobre els escoles-
sis de l�arbrat.

d) Abocar en escocells o en zones prope-
res als arbres qualsevol tipus de líquid que
contingui substàncies nocives per a les arrels,
lleixius, detergents, olis, pintures i qualsevol
altre producte que contingui substàncies quí-
miques o qualsevol altre que pogués malme-
tre l�arbre.

e) Abocar en escocells i zones properes a
l�arbre, escombraries, residus, runes, pedres,
papers, plàstics i objectes similars.

f) Colpejar, sacsejar o malmetre físicament
l�arbre.

g) Fer proves o exercicis de tir, caçar,
encendre petards, coets o focs d�artifici que
puguin afectar l�arbrat.

h) I en general, totes les altres activitats no
incloses en aquest article que puguin derivar
danys als arbres.
Article 17

Condicions tècniques de protecció de
l�arbrat a l�inici de les obres

Obertura de rases
A les obres que comportin l�obertura de

rases a la via pública o a terrenys comunitaris
i, en general, en qualsevol obertura de pavi-
ment o voreres de la via pública que afectin a
jardins o arbrat, s�haurà d�emetre prèviament
informe per part del tècnic de Parcs i Jardins,
que faci referència a si les obres que s�hagin
de realitzar compleixen les normes establer-
tes de protecció de l�arbrat existent, per a
posteriorment emetre els informes urbanístics
pertinents per part dels Serveis Tècnics Muni-
cipals, en el cas que l�informe emès per l�À-
rea de Parcs i Jardins sigui favorable.

En aquelles obres en les quals no s�utilitzi
maquinària pesada però que, donades les
operacions a realitzar, pugui perillar el vege-
tal, serà obligació del constructor la protec-
ció dels elements vegetals, acotant amb rei-
xes o tanques que impedeixin totalment qual-
sevol dany, col·locades a una distància míni-
ma de 0�5 metres.

La distància de seguretat es calcularà en el
doble que tingui la copa de l�arbre.
Article 18
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En les obertures de rases a la via pública o
a terrenys comunitaris i, en general, en qual-
sevol obertura del paviment o voreres a la via
pública que afecti a jardins o arbrat, en
sol·licitar la llicència per l�obertura de rases
s�haurà d�indicar per part del tècnic munici-
pal que l�informi, abans de la seva concessió,
si afecta la realització a zones de jardí,
arbrat, tant en voreres com en parcs o qualse-
vol espai públic, aquest tècnic municipal
haurà d�informar al tècnic de l�Àrea de Parcs
i Jardins de l�ajuntament per complir les nor-
mes establertes de protecció de l�arbrat exis-
tent, quedant supeditada la concessió de la
llicència esmentada al referit informe tècnic.
El tècnic de Parcs i Jardins farà informe si
afecta a zones verdes.

L�obertura de rases en carrers amb l�e-
xistència d�arbres, amb distància inferior a
3�00 metres de la vorera hauran de ser realit-
zades a una distància mínima de 1 metre del
tronc de l�arbre.

En voreres de distància superior a 5 metres
la distància exigida serà de 2 metres del tronc
de l�arbre, o aproximació màxima d�una
distància igual a cinc vegades el diàmetre
normal de l�arbre (mesurat a 1�30 metres de
la base).

En cas que no fos possible aplicar aquesta
normativa, es requerirà la inspecció del tèc-
nic de jardineria municipal per adoptar una
solució que no malmeti l�arbrat.
Article 19.

Abusos, mutilació, descorçat de l�arbrat
públic

Cap persona no danyarà intencionada-
ment, farà talls, incisions, cavitats o mutilarà
un arbre, ni podrà talar, arrencar o partir els
arbres.

No es permetrà cap foc que pogués afectar
un arbre o que l�escalfor produïda poguessin
danyar qualsevol part de l�arbre. L�escorçat o
l�aplicació de qualsevol líquid, sòlid o gas
que sigui perjudicial per l�exemplar fins pro-
vocar la seva mort o danys irreparables per la
seva viabilitat com a arbrat viari, serà sancio-
nat amb rigor, exigint, a més de la sanció, la
indemnització corresponent, prèvia valoració
de l�arbrat danyat, segons el que es preveu en
l�Annex 1 d�aquestes ordenances.
Article 20

Arrencament dels arbres
No es podrà esporgar, arrencar o talar

arbres de la via pública o de qualsevol parc,
jardí o un altres espai municipal (carrers, pas-
seigs, avingudes..), per cap motiu, sense que
hagi estat concedida la preceptiva llicència
municipal de tala i abatiment d�arbres, d�a-
cord amb el previst en els corresponents arti-
cles de disciplina urbanística, essent precep-
tiva i vinculant per aquesta concessió, prèvia
autorització de la Regidoria de Medi
Ambient, essent preceptiva i vinculant per
l�esmentada concessió la prèvia autorització
del Departament de Medi Ambient de la
Generalitat de Catalunya. Aquesta autoritza-
ció només serà exigible en els casos de
massa arbòria en estat silvestre de forma

natural en sòl rústic no urbanitzable, quedant
a judici de l�ajuntament que el titular de l�es-
mentada llicència reposi l�arbre o arbres
arrencats, o en el seu cas, dipositi el valor del
mateix, segons s�indiqui en l�informe de valo-
ració al titular de la llicència exigint l�obliga-
ció de dipositar una fiança en la qualitat pro-
cedent per respondre de la correcte reposició
de l�arbre arrencat, procedint a la seva devo-
lució, amb informe previ favorable del tècnic
municipal.
Article 21

Cap persona física o jurídica no arrencarà
un arbre de l�espai públic dins del terme
municipal sense haver obtingut la preceptiva
llicència municipal, d�acord amb el que s�es-
tipula en l�article 20 d�aquestes ordenances.

Els arbres que figurin al catàleg d�Arbres i
Arbredes Monumentals, el catàleg de Patri-
moni Natural o altre catàleg o inventari de
protecció urbanística, paisatgística o natural
vigent al municipi no podran ser esporgats,
talats o arrencats excepte que presentin un
important risc de caiguda, i no se�ls pugui
aplicar cap solució tècnica que garanteixi la
seva viabilitat. Per aplicar alguna d�aquestes
actuacions, prèviament caldrà l�informe posi-
tiu dels tècnics competents dels òrgans res-
ponsables de la seva catalogació i descatalo-
gació de l�arbre afectat per l�òrgan compe-
tent.
Article 22

Protecció i conservació dels arbres i arbredes
monumentals i dels espais verds públics
inclosos dins el Catàleg del Patrimoni
Natural

Els arbres i arbredes monumentals catalo-
gats d�acord amb el Decret 214/1987, sobre
declaració d�arbres monumentals, el decret
47/1988, sobre declaració d�arbres d�interès
comarcal i local i el Decret 120/1989 sobre
declaració d�arbredes monumentals, d�interès
comarcal i d�interès local, es prohibeix de
tallar-los i arrencar-los totalment o parcial-
ment, així com danyar-los per qualsevol
mitjà.

Així mateix, es prohibeix l�afectació del
seu entorn natural i les característiques
ambientals en un perímetre de seguretat
mínim de la projecció de la copa al més 5
metres.

El mateix perímetre de seguretat s�aplicarà
per protegir les arbredes.

Així mateix, resta prohibida qualsevol
actuació que afecti l�hàbitat de l�arbre i l�ar-
breda monumental.
Article 23

S�estableixen les mateixes mesures de pro-
tecció, conservació i restauració pels ele-
ments naturals, del paisatge i enjardinament
inclosos en el Catàleg d�Inventari del Patri-
moni Natural i Paisatgístic del municipi.

TÍTOL VII

DE LES IMMISIONS

Article 24
Pel que fa a les immisions, aquesta orde-

nança es remet al Capítol 1 de la Llei
13/1990, de 9 de juliol, de l�acció negatòria i
les immisions, les servituds i les relacions de
veïnatge, i més concretament pel que fa a les
immisions degudes a les branques dels
arbres:

1. Tot propietari ha de tolerar les immi-
sions procedents d�una finca veïna, si aques-
tes són innòcues o si causen perjudicis no
substancials.

2. igualment, ha de tolerar les immisions
que produeixen perjudicis substancials si són
conseqüència de l�ús normal del predi veí,
segons el costum local, i la cessació compor-
ta una despesa desproporcionada econòmi-
cament. Tanmateix, pot adoptar les mesures
procedents per tal d�atenuar els danys a
càrrec del propietari veí.

TÍTOL VIII

RÈGIM SANCIONADOR, MESURES CAUTELARS I
SANCIONS

Article 25
a) A tots aquells casos en els quals existei-

xi algun tipus de risc imminent i greu que
pogués ocasionar danys al medi ambient, i
en particular els previstos en aquesta Orde-
nança en matèria de protecció de l�arbrat i
espais verds i naturals, l�autoritat municipal
competent podrà obtenir motivament, en tot
cas, la supervisió immeditada de l�activitat o
possibles repercussions de risc; tot això sense
perjudici de l�expedient sancionador que, en
el seu cas, sigui procedent.

b) L�òrgan que disposi la incoació de l�ex-
pedient sancionador podrà adoptar totes les
mesures cautelars necessàries que siguin
aptes per evitar o paralitzar la continuació de
la producció de danys ambientals en matèria
de protecció de zones verdes, espais naturals
i arbrat.
Article 26

Tota persona física o jurídica, podrà
denunciar davant l�Ajuntament qualsevol
infracció a aquesta Ordenança. A la vegada,
els policies locals, els agents rurals i altre per-
sonal oficialment designat per realitzar feines
de vigilància i inspecció gaudiran en l�exerci-
ci de les seves funcions de la consideració
d�agents de l�autoritat, estan facultats per
accedir prèvia identificació i sense previ avís,
a les instal·lacions on es desenvolupin les
activitats subjectes a l�Ordenança.
Article 27

La iniciació, informació, tramitació i reso-
lució de les denúncies formulades s�ajustaran
al corresponent procediment sancionador,
d�acord amb el que es preveu al títol VI de la
vigent Llei de Règim Jurídic de les Adminis-
tracions Públiques i Procediment Administra-
tiu Comú, (Llei 30/1992, de 26 de novem-
bre), en concordança amb el que disposa el
Decret 278/93 en què es regula el procedi-
ment sancionador en els àmbits de com-
petència de la Generalitat de Catalunya.
Article 28

Als efectes d�aquesta Ordenança, tindran
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la consideració de responsables de les infrac-
cions previstes:

a) Les persones que directament, per
compte propi o d�altre, executin l�activitat
infractora, o aquestes que ordenin l�activitat
esmentada, quan l�executor es vegi obligat a
complir l�ordre esmentada.

b) Les persones o entitats titulars o promo-
tores de l�activitat o projecte que constitueixi
o origini la infracció.

c) Quan concorrin diferents persones en
l�autoria de la mateixa infracció sense que
resulti possible desllindar la participació
efectiva de cada una d�elles, s�exigirà la per-
sonalitat solidària.

d) Totes aquelles persones que disposi la
legislació vigent.
Article 29

La competència per la resolució dels expe-
dients sancionadors en matèria objecte i
regulació d�aquesta ordenança correspon-
dran a l�Alcaldia, prèvia proposta de resolu-
ció pel regidor de Medi Ambient, d�acord
amb el procediment establert a la Llei de
Règim Jurídic de les Administracions Públi-
ques i procediment Administratiu Comú i el
Decret 278 de 9 de novembre de 1993 que
regula el procediment sancionador de la
Generalitat de Catalunya.

Aquesta competència s�exercirà a l�empara
del que es disposa en l�apartat d) de l�article
63 de la Llei 8/1987 de 15 d�abril municipal i
de règim local de Catalunya.
Article 30

Sense perjudici d�exigir, quan procedeixi,
les responsabilitats de caràcter civil o penal
corresponents, així com l�adopció de les
mesures cautelars necessàries que evitin la
continuïtat dels danys mediambientals en
matèria de protecció de l�arbrat, així com
aquestes amb tendències a la restitució dels
danys causats i rescabalament de danys i per-
judicis a l�Ajuntament d�Olesa de Montserrat,
d�acord amb els criteris d�aquestes Ordenan-
ces, les infraccions als preceptes continguts
en les mateixes, seran sancionades de la
forma següent:

A) Constituiran falta molt greu, en tot cas:
a) Les contingudes en els articles 16 d), 17,

18, 19, 20, 21.
b) Les reincidències en la comissió de

dues faltes greus.
B) Constituiran faltes greus, en tot cas:
a) Les contingudes en els articles 16 b), f i

g).
b) La reincidència en la comissió de dues

faltes lleus.
C) Constituiran faltes lleus, en tot cas:
a) Les contingudes en els articles 16 a), c),

e) i h).
Article 31

1. Sense perjudici d�exigir, quan procedei-
xi, les responsabilitats de caràcter civil o
penal corresponents, així com l�adopció de
les mesures cautelars necessàries que evitin
la continuïtat de danys mediambientals en
matèria de protecció de l�arbrat, així com
aquestes dirigides a la restitució dels danys

causats i resarciment de danys i perjudicis a
l�Ajuntament d�Olesa de Montserrat.

2. d�acord amb els criteris de valoració
previstos en l�Annex I d�aquestes Ordenan-
ces, en matèria de protecció de l�arbrat. Les
faltes enumerades a l�article anterior seran
sancionades de la forma següent:

a) Infraccions lleus, multa fins a 90,15
EUR.

b) Infraccions greus, multa fins a 150,25
EUR.

c) Infraccions molt greus, multa fins a
300,51 EUR.

Les infraccions dels deures establerts en
aquesta Ordenança seran sancionats amb
una multa dels següents imports:

a) Incompliment dels articles 2,3,4,8,11 i
15, multa entre el 50 i el 100% del màxim
que autoritzi la Llei (300,51 EUR és el màxim
fixat per la Disposició addicional única de la
Llei 11/1999 de 21 d�abril de modificació de
la Llei 7/85 reguladora de les Bases de Règim
Local i sempre que no procedeixi una multa
superior, per aplicació, si correspon de la
legislació urbanística.

b) Incompliment del que disposen els art.
5,6 i 7, multa fins al 10% del màxim legal
(30,05 EUR).

c) Incompliment dels articles 12 i 13,
multa de fins al 10% del màxim legal (30,05
EUR).

d) Incompliment de l�article 4, multa entre
el 20 i el 50% del màxim legal (60,10 EUR a
150,25 EUR).

2. L�Administració, a més, podrà adoptar
les mesures que calguin per a la restauració
de la realitat física alterada o transformada
com a conseqüència de l�actuació il·legal i
pot imposar multes coercitives de fins a
300,51 EUR; reiterades per espais de temps
que siguin suficients per a complir allò que hi
ha ordenat, sense perjudici de l�execució
subsidiària a càrrec de l�infractor (Capítol VI
de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d�Espais
Naturals de la Generalitat de Catalunya i
Títol VI de la Llei 4/1989, de 27 de març, de
Conservació dels Espais Naturals i de la Flora
i Fauna Silvestre de l�Estat).

ANNEX 1

Valoració de l�arbrat
La valoració dels arbres d�interès paisatgís-

tic ha de pretendre reflectir una funció d�utili-
tat de contingut econòmic a través de cert
equilibri entre els procediments estrictament
ecomètrics i els components de significació
simbòlica, paisatgística, històrica, estètica o
de benestar.

Aquesta valoració es troba regulada mit-
jançant la �Norma Granada�, com a mètode
de valoració de l�arbrat ornamental a tot
l�àmbit territorial d�aquest municipi.

Suposats als que s�apliquen aquestes nor-
mes de valoració:

a) Expropiació - afecció a arbrat de tercers
per a activitat de planejament de l�Adminis-
tració.

b) Estimació de la repercussió de catàstro-
fes, incendis i inundacions.

c) Danys a béns municipals, concepte de
valoració de danys per obres en la via públi-
ca, xarxes de servei, fiança o indemnització
per infraccions.

d) Anàlisi pressupostari o financer de l�ac-
tivitat pública.

e) Cadastre, inventari o catàleg.
f) Trasplantaments, assegurances.
g) Regulació mitjançant ordenances i nor-

mes urbanístiques.
h) Consideracions d�impacte ambiental,

avaluació econòmica.
i) Protecció del medi natural.
Es fixen tres grans grups d�intervenció amb

variacions en el procediment de valoració:
a) Frondoses.
b) Coníferes.
c) Palmeres i similars.

Conceptes de valoració:
A. Calibres característics: mida de l�arbre

el preu del qual és el valor mig en viver a ser-
vir, amb pa de terra, com a base de valora-
ció.

B. Es fixa en un perímetre de 10-100 centí-
metres per les frondoses (mesurat a 1�30
metres sobre el nivell del sòl) i en una altura
de 100 a 125 centímetres per a les coníferes.

C. Valor bàsic: s�obté a equacions o fun-
cions mida/preu.

D. Valor de reposició: suposa el valor de
compra, més les despeses de trasplantament i
de manteniment actualitzats.
A-1 Valoració arbres substituïbles

Fórmula general:
Valor bàsic = ((Pm + Ct)/a)(1+n)t + (Ccn +
1)t(1+n)t + (Ccn + 2)(1+n)t-1 +... + (Cct -
1)(1+n) + Cct

On:
N = Any de plantació.
Pm = Preu de mercat per a un calibre i

edat determinada.
Ct = Cost d�arrencament i plantació.
a = Probabilitat d�èxit en el trasplanta-

ment.
t = Ddat de l�arbre arrencat (any de valora-

ció).
Cc = Cost de cultiu i manteniment a l�any

n+1.
Si es donés que els costos de cultiu i man-

teniment siguessin iguals tots els anys la fór-
mula seria:
Valor bàsic = ((Pm + Ct)/a)(1+n)t + ((a+n)tn-
1-1)/n

A-2 Valoració per a arbres substituïbles,
frondoses i coníferes

Y = K/(1 + Vcbx - xi)
V = Coeficient fixat en 0�01 per tots els

grups.
K = Valor màxim, és el multiplicador

màxim del preu estàndard en viver per una
mida característica (mida 10-12 centímetres
de circumferència en frondoses i 100 a 125
centímetres d�altura a les coníferes).

S�han pres tres valors d�X que canvia amb
la longevitat de les espècies (1000, 750 i
500).

Xi = Representa el punt d�inflexió que
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també canvia segons la longevitat i l�hàbit de
creixement.

b = Paràmetre per al preu de creixement.
(Ambdós valors es troben a la taula III de

la Norma de Granada).
y = Valor bàsic i és multiplicador del preu

que tindria l�arbre en vivers a les mides
característiques.

Valors de �y�:
- 5 centímetres per perímetres de frondo-

ses.
- Cada 50 centímetres d�altura per conífe-

res.
A-3 Valoració per a arbres no substituïbles,
palmeres i similars

Fórmula:
Vbàsic = Vcaracterístic. (h/K)2
h/K = Expressió de l�edat.
H = Altura en centímetres del tronc.
K = Constant de creixement.
Índexs correctors: els especificats en el

punt B4 de la Norma de Granada.
A-4 Troncs múltiples

A. Si es pot descobrir el coll de l�arbre es
mesurarà el perímetre encerclant immediata-
ment per sobre de la circumferència.

B. Si no es pot descobrir el coll de l�arbre,
es prendran les circumferències de tots els
troncs que existeixen a una altura de 80
centímetres del sòl i es prendrà com períme-
tre virtual el d�una circumferència que cir-
cumscrigui com encerclant totes les dels
troncs existents, tangents entre si.
A-5 Danys parcials

Es considerarà l�espècie i l�estació de l�any
com elements fonamentals per estimar la
valoració dels danys.

Serà significatiu l�emissió de l�informe tèc-

nic pel que fa al risc de supervivència, risc
d�estabilitat, seguretat pel vianant i el trànsit,
mesures de restauració i recuperació.

El valor dels danys es quantificarà en tant
per cent del total de l�arbre, calculat confor-
me a les normes anteriors.

La pèrdua l�esmentat valor haurà de ser
compensada per mitjà d�una indemnització.

Classificació de danys:
- Ferides al tronc.
- Arrencament i ferides al brancatge.
- Destrucció de les arrels.
Càlcul de les indemnitzacions:
Es farà separadament per aquestes tres

causes, sumant els percentatges obtinguts per
obtenir el valor total de la indemnització, i si
aquesta fos superior al 100 per 100, es
prendrà lògicament el valor total de l�arbre.
A-6 Ferides al tronc

Fórmula de valoració:
P = Fracció de la circumferència (c) i es

multiplicarà per l�alçada �h� de la ferida en
mil·límetres.

I = Es considerarà igual a 100, quan pren-
gui valors superiors al 50 per 100.

P/C = Coeficient que avalua la fracció de
la circumferència que ha estat afectada per la
ferida, el que dóna una magnitud del dany
causat.

h = Alçada de la ferida expressada en
mil·límetres.

Quan la ferida lineal afecta a tota la cir-
cumferència de l�arbre, la indemnització ha
de ser el valor de l�arbre.

En aquest cas el dany causat serà:
I% = (P/C) (50 + h);
Si
P = C, P/C = 1h tendeix a =;
I llavors,

I% > 50%
Aquesta xifra correspon al 100 per 100 de

la indemnització.
A-7 Pèrdua de branques

Una disminució, tant del seu valor estètic
com del seu vigor.

La pèrdua del valor està en relació amb la
quantitat de branques que siguin destruïdes.

Es mesurarà en tant per cent el volum ini-
cial de la copa.

Si la destrucció de les branques afectés a
més del 80 per 100 d�elles, el valor de la
indemnització serà el del total de l�arbre.

En el cas que la destrucció suposi un dese-
quilibri de la copa de l�arbre, s�inclourà
també en la indemnització el volum de la
copa que sigui precís treure per assolir altra
vegada l�equilibri, i el cost de la feina a rea-
litzar.
A-8 Destrucció d�arrels

Pel càlcul del tant per cent que suposin les
arrels destruïdes sobre el conjunt del sistema
radial, es prendrà com extensió d�aquest la
de la projecció de la copa, de l�arbre i com a
profunditat 1m.

S�aplicarà el mateix criteri en cas de rases
que passin a prop de l�arbre i inclòs en cas
de trasplantament d�aquest.
A-9 Altres danys

S�aplicarà supletòriament el que es preveu
a la Norma de Granada, article B6.4

Olesa de Montserrat, 16 de desembre de
2002.

L�Alcalde, Joan Rota i Ros.

022002024906
A

Palafolls

ANUNCI

Havent finalitzat el termini per a la presen-
tació de reclamacions contra l�acord adoptat
per l�ajuntament en Ple, en sessió celebrada
el dia 31 d�octubre de 2002, publicat en el
BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA número 266,
del 6 de novembre de 2002, relatiu a la
modificació i imposició de les ordenances
fiscals per a l�any 2003, sense que s�hagi for-
mulat cap reclamació respecte a aquestes, de
conformitat amb l�establert en l�article 17.4
de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, regu-
ladora de les Hisendes Locals, i el propi
acord plenari, resten definitivament aprova-
des, i es procedeix a l�íntegra publicació de
les modificacions introduïdes en les esmenta-
des ordenances.

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

Art. 9, apartat 3 : Tractant-se d�espectacles
i de promoció immobiliària, la part de la

quota corresponent als espectacles celebrats i
als metres quadrats venuts s�acredita quan es
celebren els espectacles o es formalitzen les
alienacions, respectivament.

Art. 13, apartat 1: Les altes per inici d�acti-
vitat s�exigiran en règim d�autoliquidació,
mitjançant la presentació d�una declaració-
liquidació que inclourà els elements tributaris
que configuren l�activitat i la determinació
del deute tributari a ingressar. Aquestes
declaracions s�han de presentar dintre dels
deu dies hàbils immediatament anteriors al
de l�inici de l�activitat.

També s�exigiran en règim d�autoliquida-
ció les declaracions de variació per metres
quadrats de terrenys o edificacions venuts,
regulades en la nota comú 1ª al grup 833 de
la secció primera de les tarifes de l�impost,
així com les declaracions de variació per
nombre d�espectacles celebrats, regulades en
la nota comú als epígrafs 965.1, 965.2 i
965.5, de la mateixa secció. Aquestes decla-
racions s�han de presentar durant el mes de
gener de cada any pel total d�espectacles
celebrats i metres quadrats venuts, respecti-

vament, durant l�any immediatament ante-
rior; en el supòsit de cessament de l�activitat
abans de l�1 de gener de la declaració-liqui-
dació s�haurà de presentar conjuntament
amb la declaració de baixa.

Art. 13 apartat 3, primer paràgraf: Quan
l�autoliquidació es presenti en el termini indi-
cat en l�apartat 1 d�aquest article pot succeir:

Art. 13, apartat 4, primer paràgraf: Quan la
liquidació es presenti fora del termini indicat
en l�apartat 1 d�aquest article, sense requeri-
ment previ, s�estarà al següent:

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

Es modifica l�apartat 2 de l�art. 4: S�esta-
bleix una bonificació del 100 per cent per als
vehicles històrics als que es referix l�art. 1 del
Reglament de vehicles històrics, RD.
1247/1995, de 14 de juliol.

El caràcter històric del vehicle s�acreditarà
aportant certificació de la catalogació com a
tal per l�òrgan competent de la Generalitat.

S�afegeix un apartat 3 a l�art. 4: S�estableix




