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TÍTOL I 

Objectius i hmbit d'aplicació 
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defensa dels espais oberts d'iís públic, tant els que estan 
plantats: parcs, jardins i plantacions de tota mena, com 
els que, sense estar plantats en extensions significatives, 
es dediquen principalment al lleure i a l'esbarjo: platges, 
zones de joc o esportives. 
2. La present Ordenanga també té com a objectiu la 
defensa de les plantacions en vies i places públiques, 
així com en espais privats prkviament catalogats pel seu 
interks histbric o social o per la qualitat dels exemplars 
vegetals que conté. 
3. L'Ordenanqa regula també I'ds dels espais públics 
esmentats en els dos epígrafs anteriors, com també els 
elements vegetals o inerts, instal.lats en aquests espais. 
4. Comprkn, finalment, aquesta Ordenan~a, la regulació 
de les condicions especials, agronbmiques i fitosanith- 
ries que han de complir les plantacions en l'hmbit del 
terme municipal de Barcelona. 

TÍTOL 11 

Defensa i conservació del patrimoni verd públic 

Article 2. Per a la millor conservació i protecció 
. - - .  . ,. -. 

de les zones naturals i espais verds públics, no s'auto- 
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ritzark cap tipus de construcció o instal.laci6 que sigui 
aliena a les finalitats estktiques, recreatives o culturals 
dels espais en qüestió. Les instal.lacions de caracter 
publicitari seran regulades per un conveni específic en 
cada cas. 

Article 3. 1. Les obres d'obertura de rases a la via 
pública, tant si són per estesa o canalització de serveis 
públics, com per a clavegueram, com també les de cons- 
trucció de vorades i guals, es faran de manera que oca- 
sionin els menors danys possibles a l'arbrat o a les plan- 
tacions de la via pública, a més a més de complir tots els 
requisits establerts en l 'ordenan~a sobre Obres i 
1nstal.lacions i Serveis en el Domini Públic Municipal. 
2. En totes les obres esmentades en el paragraf anterior 
ser% obligatbria la reposició dels arbres i plantacions 
afectades, després d'haver realitzat el reompliment de la 
rasa, d'acord amb el que estableix el punt 5 d'aquest 
mateix article 3. 
3. Per garantir aquestes operacions Parcs i Jardins de 
Barcelona, Institut Municipal exigir% la constitució d'un 
dipbsit de garantia abans de la concessió de la llicbncia 
a les empreses que afectin espais verds o arbrat per l'im- 
port dels treballs de restituir el terreny al seu estat ini- 
cial, segons la valoració efectuada per aquest Institut. 
4. Si 1'Institut ho considera oportú, prbviament a la rea- 
lització de les obres i amb c2rrec a l'interessat, els arbres 
i plantacions afectades seran traslladats al lloc que es 
determini. 

5. Quan les obres a realitzar exigeixin la supressió d'un 
arbre o plantació que representi la seva desaparició del 
lloc en el qual es troba, haur% d'existir una compensació 
per part de l'interessat, havent d'abonar una indemnitza- 
ció que pot arribar al triple del valor dels elements vege- 
tals malmesos, afectant, si fos necessari, el dipbsit cons- 
titu'it. Aquest valor ser2 determinat per Parcs i Jardins de 
Barcelona, Institut Municipal, i per al cas de l'arbrat es 
far2 rnitjanqant l'aplicació de la denominada "Norma 
Granada", redactada per la "Asociación Española de 
Parques y Jardines Públicos" i aprovada per 1'Ajun- 
tament de Barcelona el 1992. 
6. Totes les obres de jardineria que afectin els espais 
urbans, bé siguin obra nova o remodelacions, seran rea- 
litzades preferentment per Parcs i Jardins de Barcelona, 
Institut Municipal i en cas de fer-se per empreses exter- 
nes es realitzaran amb la supervisió tbcnica de Parcs i 
Jardins. 
7. Tots els 0rgans Municipals que concedeixin permisos 
i llic&ncies d'obres que afectin elements vegetals i mobi- 
liari urb2 hauran de sol.licitar I'infome preceptiu de 
Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal així com 
els comprovants de pagament de l'import de l'afectació 
o bé dels dipbsits exigits com a garantia. 

Article 4. 1. En els projectes d'edificacions parti- 
culars, les entrades i sortides de vehicles s'hauran de 
preveure en llocs que no afectin l'arbrat i plantacions 
existents. Així doncs, en els projectes de les obres caldr2 



assenyalar tots els elements vegetals existents en la via 
pública, que estiguin al llindar de l'obra a realitzar. 
2. Si, excepcionalment, es fa necessiria la supressió 
d'un arbre o plantació, s'aplicari el que s'ha previst 
anteriorment en l'article 3.5. 

Article 5. Per a la millor protecció dels animals, i 
per raons sanithries, queda prohibit donar-10s menjar en 
els espais verds públics. En tot cas es vetllari extrema- l 

dament per la seva neteja. 

Article 6. 1.  No es permetri la circulació de gossos 
sense control en cap dels parcs i jardins públics. 
2. La circulació de gossos solts, sempre sota el control 
dels seus amos, serh permesa en zones forestals i en 
espais verds les característiques i dimensions dels quals 
ho facin possible, amb la delimitació i senyalització 
corresponent. 
3. Per tal de preservar la salubritat i higiene dels espais 
verds i platges, 1'Ajuntament establir2 les instal.lacions 
adequades per a les dejeccions canines. Els gossos, sota 
el control dels seus amos, només podran dipositar les 
seves dejeccions en aquests espais. Les dejeccions hau- 
ran de ser recollides pels propietaris dels animals. 
4. En alguns parcs o zones acotades dels mateixos, per 
raons de la seva utilització o per la qualitat de les seves 
plantacions o instal.lacions, podri prohibir-se, i aixi 
s'indicarh expressament, I'entrada de gossos i altres ani- 
mals domkstics, amb l'excepció dels gossos guia. 

Article 7. 1. Les zones naturals i espais verds 
públics de la ciutat són d'ds lliure i accés gratui't, amb les 
úniques excepcions detallades en aquest article. 
2. La defensa i conservació del patrimoni verd públic i, en 
especial, d'aquells espais que pel seu valor histbric, social 
o científic requereixen una atenció més acurada, poden 
fer aconsellable establir excepcionalment limitacions d'a- 
forament i control d'entrada que podria no ser gratu'ita. 
3. La determinació i les condicions i tarifes d'entrada en 
els espais verds públics seran aprovades pel Consell 
Plenari de 1'Ajuntament. 
4. D'acord amb l'apartat núm. 11 de l'article 4 dels 
Estatuts de Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Muni- 
cipal, amb motiu de festes, revetlles, actes socials o oca- 
sionals d'altra mena, Parcs i Jardins de Barcelona, 
Institut Municipal fixar& les condicions especials i tari- 
fes d'entrada a l'espai o zona senyalada, aixi com la 
revisió anual de les mateixes, d'acord amb el que dispo- 
sa l'article 48.2 de la Llei Reguladora d'Hisendes 
Locals, que permet que les Entitats Locals atribueixin 
als seus Organismes Autbnoms la fixació dels preus 
públics establerts per l'Entitat, sempre que aquells preus 
cobreixin el cost dels serveis. 

Article 8. El control de la vigilhcia de I'ordre i la 
seguretat en les zones naturals i espais verds estarh a 
cirrec de la Policia Municipal. 
Tanmateix els gestors i guardes de Parcs i Jardins de 
Barcelona, Institut Municipal i del Patronat Metropolit2 



del Parc de Collserola, vetllaran pel compliment de les 
disposicions d'aquesta Ordenanga. 

Article 9. 1 .  Es respectaran l'arbrat i les planta- 
cions de tota mena, com també les instal.lacions com- 
plement2ries: escultures, fonts, instal.lacions d'enllu- 
menat i de jocs i altres elements destinats a I'embelli- 
ment o utilitat de parcs i espais públics. Queda prohibit 
qualsevol acte que pugui danyar, enlletgir o embrutar i, 
de manera especial, les pintades. La reparació dels 
danys, que ser2 realitzada per l'lnstitut, anirh a c2rrec 
dels causants, sense perjudici de l'abonament de la san- 
ció corresponent. 
2. Es prohibeix sacsejar els arbres, trencar o arrencar 
branques i fulles, gravar o raspar l'escorga, vessar qual- 
sevol mena de líquids, tot i que no siguin perjudicials, en 
les proximitats dels arbres i en les rases o forats, com 
també dipositar escombraries, deixalles o residus. 
3. Només podran utilitzar-se els arbres com a suport 
d'ornaments elkctrics en les condicions determinades 
en l'article 63 de l'ordenanga de Policia de la Via P6- 
blica. 
4. El cultiu de flors i plantes ornamentals en els escos- 
sells dels arbres plantats en la via pública, podr2 ser 
autoritzat per Parcs i Jardins de Barcelona, Institut 
Municipal, prkvia so1,licitud dels ve'ins de la zona en 
qüestió. Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal 
donar2 suport a aquesta iniciativa facilitant plantes dels 
vivers municipals. 

Ús dels parcs i jardins públics 

Article 10. 1. L'Institut, conscient de la importin- 
cia que té el verd de la ciutat per a la qualitat de vida dels 
ciutadans, i de les seves possibilitats formatives i de 
lleure, incentivarh el seu Ús en aquest sentit, promovent 
activitats i recolzant iniciatives d'associacions i altres 
col.lectius. 
2. Els visitants dels jardins i parcs públics de la ciutat 
hauran de respectar les plantes i les instal.lacions exis- 
tents, evitant qualsevol mena de desperfectes i brutícia; 
també hauran d'atendre les indicacions contingudes en 
els rktols informatius i les que puguin formular els ges- 
tors i guardes. 
3. Els usuaris de les zones naturals i espais verds públics 
hauran de respectar les plantacions de tota mena i les 
instal.lacions com també el dret dels altres usuaris al 
descans i tranquil.litat que es busca en aquests espais, 
per la qual cosa s'evitar2 1'6s dels aparells, sonors o de 
joc, que puguin destorbar aquesta tranquil.litat. 
4. Est2 especialment prohibit: 
a) Passar per sobre dels talussos, parterres i plantacions 
i tocar les plantes i flors, exceptuant les zones de gespa 
expressament autoritzades per ser trepitjades. 
b) Pujar als arbres. 
c) Causar qualsevol mena de dany a l'arbrat i planta- 
cions. 



d) Agafar flors, fruits o plantes. 
e )  Cagar, matar ocells o altres animals. 
S) Tirar papers o deixalles fora de les papereres i embru- 
tar l'espai de qualsevol altra manera. 
g )  Jugar a pilota i practicar exercicis físics fora dels 
espais o recintes destinats a aquestes activitats. 
h) Encendre o mantenir foc. 
i) Si es tracta d'un espai tancat, romandre41 una vegada 
donat I'avís de tancament. 
j) Banyar-se o pescar en els estanys o altres espais aquh- 
tics, no autoritzats expressament. 
k) Anar amb bicicleta i patinar fora de les Brees en qu& 
estigui expressament permbs i indicat. 
1) Fer 2pats fora dels espais degudament indicats com a 
zones de pícnic. 
m) Netejar, banyar o abeurar els animals a les fonts o 
estanys. 
n) Circular a cavall pels llocs destinats a vianants o pels 
parterres, com també saltar per sobre d'arbusts o altres 
instal.lacions. 

Article 11. Esth prohibit exercir, sense la correspo- 
nent Ilicbncia de Parcs i Jardins de Barcelona, Institut 
Municipal qualsevol mena d'activitat comercial o indus- 
trial en cap dels espais que abasta aquesta Ordenan~a, 
com també la utilització, amb finalitats particulars, de 
qualsevol porció o element d'aquests espais. 

Parcs forestals 

Article 12. Es consideren parcs forestals els quali- 
ficats com a tals en el Pla General Metropolith vigent 
-zones 23, 27 i 28- i els altres espais urbans que siguin 
susceptibles de tractament o repoblació forestal. Per a la 
seva defensa i manteniment seran aplicables els precep- 
tes continguts en el capítols I1 i III de la present 
Ordenanqa i els específics continguts en els següents 
articles d'aquest capítol. 

Article 13. 1. En els parcs forestals la propietat, 
pública o privada, estar2 obligada a: 
a )  Mantenir net de brossa el terreny i realitzar a l'efecte 
la desbrossada selectiva necesshria, no afectant amb 
aquesta tasca la vegetació arbustiva del sotabosc existent. 
b) Col.locar cartells d7advert&ncia del perill d'incendis. 
2. Amb independbncia del que disposen les normes 
urbanístiques vigents en relació a les edificacions adme- 
ses en els parcs forestals, s'entendr2 prohibida la cons- 
trucció de barraques, cabanes, coberts i obres similars, 
amb excepció d'instal.lacions tals com fogons, papere- 
res i altres, adequades per a poder realitzar, en llocs 
determinats, activitats prohibides amb carhcter general. 

Article 14. En els parcs forestals est; especialment 
prohibit: 



a )  Cagar, tallar o arrencar fruits, arrels o plantes, o tallar 
llenya de qualsevol mena sense la deguda autorització. 
S'exceptuen els fruits dels arbres fruiters plantats per a 
I'ús i esbarjo dels ciutadans. 
b) Extreure molsa, humus, pedres, sorres o productes 
anXegs. 
c) Col.locar anuncis o rktols, fora dels que estiguin 
degudament autoritzats. 
d) Encendre foc fora dels llocs reservats a I'efecte i tirar 
llumins o puntes de cigarrets encesos. 
e)  Elevar globus, llangar petards o disparar focs artifi- 
cials fora de les zones que s'assenyalin per a una ocasió 
determinada. 
f) Muntar a cavall o anar amb bicicleta per camins de 
vianants o per zones de repoblació forestal. En aquest 
aspecte, els genets i els ciclistes hauran de seguir les 
indicacions dels guardes a les zones permeses i hauran 
de respectar especialment les senyalitzacions de limita- 
ció de velocitat. 
g) Llengar les escombraries, runes o deixalles de qualse- 
vol mena fora dels llocs destinats a tal efecte. 

Article 15. Queda prohibit circular per la muntanya 
amb vehicles de motor i la practica del motocross i trial, 
fora dels camins i llocs especialment autoritzats. 

I Plantacions i espais verds privats 

Article 16. Els jardins i les plantacions privades, i 
també els espais lliures i els terrenys no urbanitzats, 
constitueixen un element important de l'ecosistema urbh 
i, com a tal, els seus propietaris els han de mantenir en 
un correcte estat. S'atendran especialment: 
a) La neteja i les condicions higibniques. 
b) restat  fitosanitari de les plantacions. 
c) La poda i tractament de l'arbrat. 

Article 17. Donat el cas de franca negligkncia en la 
conservació de les plantacions i els espais lliures privats, 
1'Ajuntarnent podrh obligar el propietari a la realització 
dels treballs necessaris, o podrh procedir a l'execució 
subsidihria dels mateixos, exigint als propietaris el paga- 
ment de les despeses causades i de la sanció pertinent. 

¡ Article 18. Quan la reforma d'un espai verd o plan- 
tació privada requereixi l'arrencament o supressió d'ele- 
ments vegetals precisar2 informe tbcnic de Parcs i 
Jardins de Barcelona, Institut Municipal i aquest podrh 

L fer-se chrrec de l'exemplar arrencat per instal.lar-10 en el 
i lloc adequat procedint al cobrament de les despeses a la 

propietat. 



Plantacions d'interks histbric i arbres monumentals 

Article 19. 1.  L'Ajuntament elaborarh un cathleg 
on constaran tant els arbres, que es denominaran monu- 
mentals, com els jardins i plantacions que, per les seves 
característiques peculiars de bellesa, antiguitat, histbria 
o raresa, mereixin ser conservades com a patrimoni de la 
ciutat. 
2. Qualsevol actuació, pública o privada, sobre els arbres 
o les plantacions inclosos en el cathleg necessitar2 l'au- 
torització de l'Ajuntament, feta sobre un informe previ 
de Parcs i Jardins de Barcelona, lnstitut Municipal. 

son un espal natural, lliure i Obert per a tots els ciuta- 
dans. A més d'un espai per al lleure i l'esport, les plat- 
ges han de ser també per a les relacions, la creativitat i 
la cultura. Un lloc per aprendre a respectar l'entorn i un 
marc per al civisme. 
2. Amb els objectius assenyalats en l'epígraf anterior, Parcs 
i Jardins de Barcelona, Institut Municipal donarh suport 
a les propostes concretes i les iniciatives que puguin for- 
mular entitats, associacions o particulars en aquest sentit. 

Article 21. Els ciutadans tenen el dret de gaudir de 
les platges i el deure de respectar l'entorn i la resta d'u- 
suaris. Cal evitar especialment els sorolls molestos, els 
jocs que impliquin risc de possibles danys a persones o 
coses i altres comportamen~s incívics. 

Article 22. 1. Parcs i Jardins de Barcelona, Institut 
Municipal i els seus agents a les platges vetllaran per la 
garantia de les condicions d'ús pel que fa a la higiene, la 
seguretat i el bon Ús i manteniment dels espais i les ins- 
tal.lacions. 
2. La neteja de la sorra de la platja és una de les condi- 
cions primeres per a un ús higibnic i confortable de la 
mateixa. En conseqii~ncia, els residus de tota mena, les 
puntes de cigarret, les dejeccions de gossos, hauran de 
ser obligatbriament dipositats en els contenidors res- 
pectius. 
3. La seguretat a la platja i, especialment en les activi- 
tats en el mar, exigeixen l'observació de les indicacions 
que es donin i el respecte de la senyalització represen- 
tada per les banderes verda, groga o vermella. La ban- 
dera verda indica l'absbncia de perill, la qual cosa per- 
met una activitat normal a la platja. Amb bandera groga 
s'hauran d'extremar les precaucions a l'aigua. La ban- 
dera vermella significa la prohibició del bany. L'incom- 
pliment d'aquestes indicacions serh denunciat i san- 
cionat. 
4. En els espigons on, pel perill que pot representar el 
bany, es prohibeix passar, es vetllarh especialment pel 



compliment d'aquesta normativa, per al benefici de la 
seguretat de tots. De la mateixa manera cal respectar la 
senyalització d'altres zones en les quals es prohibeixi el 
bany o el pas estigui restringit. 

Article 23. Les platges no són solament un lloc 
adequat per al bany i altres activitats lúdiques estivals. 
Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal s'es- 
forqari per incentivar altres usos i utilització per a un 
espectre més ampli de la població, des de la infantil fins 
a la tercera edat, que hi pot trobar, durant l'anomenada 
temporada baixa, al.licients per a usos diversos d'a- 
quests espais. 

Valoració de danys i sancions 

Article 24. La valoració dels danys o perjudicis 
causats en les zones naturals i espais verds de la ciutat o 
en qualsevol dels elements, vius o inerts, situats dins els 
mateixos o en la via pública, seri competkncia de Parcs 
i Jardins de Barcelona, Institul Municipal. 

Article 25. Les infraccions dels deures establerts 
en aquesta Ordenan~a, segons el Decret de la Generalitat 
de Catalunya número 27811993 del 9 de novembre, 

a) Incompliment de les disposicions dels articles 2, 3,4, 
11, 13, 17 i 18, multa entre el 50% el 100% del mixim 
que autoritzi la Llei i sempre que no correspongui una 
multa superior per aplicació, si cal, de la legislació urba- 
nística. 
b) Incompliment del que disposen els articles 5 i 21, 
multa fins el 10 per 100 del mixim legal. 
c) Incompliment dels articles 6, 9, 10, 14 i 22, multa 
entre el 10 per 100 i el 20 per 100 del mixim legal. 
d) Incompliment dels articles 15 i 19, multa entre el 10 
per 100 i el 40 per 100 del miixim legal. 
(Nota: El mixim legal en l'actual Ordenan~a és de 
25.000 pts., d'acord amb els articles 59 del T.R.R.L. i 
221 de la Llei Municipal i de Rkgim Local de Catalunya 
L.M.R.L.C.) 

seran sancionats per l'Alcaldia amb multes dels imports 
següents: 




