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Objectius i ambit d'aplicacio
Art. 1.1. És objecte de la present Ordenanqa la
defensa del patrimoni verd urbh en el sentit més
ampli, que compren tant les plantacions realitzades
sobre el sbl de propietat municipal com sobre els
terrenys particulars que estiguin afectats com a zona
verda en els plans urbanístics vigents i els compresos
en el cathleg de l'art. 17.
2. La present Ordenanqa també regula l'ús dels espais
verds públics i els elements que hi són instal.lats, com
també les plantacions, principalment d'arbrat, existents
a les vies públiques i places de la ciutat.

3. Comprgn, finalment, la regulació de les condicions
higibniques i fitosanithies que han de complir totes les
plantacions en els jardins o espais privats.

Conservació i defensa dels espais verds públics i
les plantacions urbanes
Art. 2. Per auna millor protecció i conservació dels
espais verds públics no s'autoritzarh cap tipus de construcció o instal.laci6 que sigui aliena a les finalitats
estbtiques, recreatives o culturals del parc o jardí en
qüestió, especialment les de contingut publicitari.

Art. 3. 1. Les obres d'obertura de rases a la via
pública, tant si són per acales o canalitzacions de serveis
públics com per a clavegueres, com també les de construcció de voreres i guals, es faran de forma i en els llocs
que ocasionin els menors danys possibles a l'arbrat i
altres plantacions de la via pública.

3. Quan excepcionalment sigui inevitable la supressió
d'algun arbre o plantació, en compensació a l'interb
públic pertorbat els interessats hauran d'abonar una
indemnització equivalent al triple del valor dels elements vegetals que resultin afectats, segons estimació
del Servei de parcs i jardins.

2. En totes les obres esmentades en el parigraf anterior
seri obligitoria per als interessats la reposició dels
arbres i plantacions afectats.

Art. 5. Es recomana no donar menjar als coloms i
altres animals en els parcs i jardins públics de la ciutat;
en tot cas es vetllari extremament per la seva neteja i
els infractors s'atendran a les sancions establertes en
l'ordenanqa de la neteja.

3. Als efectes expressats se'ls exigiri, abans de la concessió de les llicbncies corresponents, la constitució
d'un dipbsit de garantia per l'import estimat de la reposició referida, segons la valoració efectuada pel Servei
de parcs i jardins.
4. Si aquest Servei ho estima oportú, prhiarnent a la
realització de les obres seran traslladats aun altre indret,
a c h e c de l'interessat, els arbres o els altres elements
afectats.
Art. 4. 1. En els projectes d'edificacions particulars, les entrades i sortides de vehicles s'hauran de
preveure en llocs que no afectin l'arbrat o plantacions
existents a la via pública; a aquest efecte, en els projectes de les obres s'hauran 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 circumsthnciesde fet, els elements
vegetals afectats seran traslladats, a c h e c de l'interessat, a un altre lloc que sigui compatible amb 1'6s privat.

Art. 6. 1. No es permetrh la circulació de gossos
sense control en cap dels parcs i jardins públics.
2. Es prohibeix que els gossos dipositin les seves dejeccions en els parcs infantils o jardins públics d'ús freqüent per part dels infants.

Art. 7.1. Es respectari l'arbrat i les plantacions de
tota mena de la ciutat i les instal.lacions complementiries en els parcs i jardins públics, com ara estkues,
reixats, proteccions, fanals, pilars, tanques i altres elements destinats al seu embelliment o utilitat, i s'evitari
de qualsevol acte que els pugui perjudicar, enlletgir o
embrutar.
2. Es prohibeix sacsejar els arbres, trencar-ne branques
i fulles, gravar o raspar la seva escorqa, abocar líquids
de qualsevol mena, malgrat que no siguin perjudicials,
en les proximitats dels arbres i en els clots i sots, i també
llenqar-hi escombraries, runes o residus.

3. Tanmateix, podr2 utilitzar-se l'arbre com a suport
d'instal~lacionsi ornaments elkctrics en les condicions
determinades en l'art. 63 de l'ordenanqa de policia de
la via pública.
4. Els propietaris d'immobles, els ve'ins o els porters
podran sol.licitar autorització per cultivar flors i plantes
d'omament o de jardi en els clots dels arbres, la qual
se'ls podrh concedir amb carhcter totalment discrecional i previ l'informe favorable del Servei de parcs i
jardins.

d) Collir flors, plantes o fruits.
e) C a p r o matar ocells.

f) Llenqar papers o deixalles fora de les papereres
oportunament instal.lades i embrutar el recinte de qualsevol :dtra manera.
g,) Jugar a pilota i practicar exercicis físics fora dels
espais o recintes destinats a aauest fi.

h) Encendre o mantenir foc.
i) Romandre en el parc o jardi un cop donat el
senyal de tancament.

j) Banyar-se o pescar dins els estanys.

Ús dels parcs i jardins
Art. S. 1. Els visitants dels jardins i parcs de la
ciutat hauran de respectar les plantes i les seves installacions complementhriesi evitaran causar-10s tota mena de desperfectes i embrutar-10s. Mantindran una
conducta adequada i atindran les indicacions contingudes en els oportuns &tols i avisos i les que els puguin
formular els vigilants i guardes.
2. Esth especialment prohibit:

a ) Passar per sobre de talussos, parterres i plantacions i tocar les plantes i les flors, llevat de les zones de
gespa expressament autoritzades per ser trepitjades.
b) Enfilar-se als arbres.
c) Perjudicar l'arbrat i plantacions de qualsevol
altra manera.

k) Abeurar o rentar animals a les fonts o estanys o
tirar-10s-hi perqui: nedin.

3. Es prohibeix als genets, en particular:
a) Passar pels llocs destinats als vianants, o pels
parterres.
b) Saltar per damunt les instal.lacions o elements
vegetals.
c) Abeurar les cavalleries a les fonts i estanys.
Art. 9. Es prohibeix exercir, sense llickncia o concessió, qualsevol indústria o comerq a l'interior dels
parcs i jardins i utilitzar-ne cap porció o element per a
fins particulars.
Art. 10. 1 . Els parcs i jardins encerclats estaran
oberts les hores que s'indiqui, i en qualsevol cas s'entendran tancats durant la nit.

2. La utilització dels parcs i jardins és gratuita, excepte
aquelles porcions o instal.lacions que 1'Ajuntament dediqui a un fi especial, mitjan~antles condicions pertinents.

obres semblants, amb l'excepció d'instal.lacions com
ara fogons, papereres, etc., adequades per poder realitzar, en llocs determinats, activitats prohibides amb caricter general.

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

Art. 13. Els visitants dels parcs forestals hauran de
respectar les plantacions i instal.lacions complementiries de la mateixa manera que en els parcs i jardins de
la ciutat, i evitaran causar-hi tota mena de desperfectes,
desordres i danys. Podran encendre-hi foc solament en
els llocs previstos i dotats d'una instal.laciÓ especial,
amb l'obligació, quan marxin, d'apagar-10 i deixar neta
i endreqada la instal.laciÓ.

4. En nits de festes i revetlles 1'AdministraciÓ municipal
fixar&les condicions especials per a l'entrada als parcs
i jardins.
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Parcs forestals
Art. 11. S'entén per parcs forestals els qualificats
com a tals en el Pla General Metropolita vigent (zones
27,28 i 29) i subjectes a la protecció de l'Ajuntament,
per raó d'interbs públic o per a repoblació forestal.
Art. 12.1. En els parcs forestals la propietat estar&
obligada a:
a ) Esbrossar i netejar el terreny com a mesura de
prevenció dels incendis.
b) Col.locar cartells d'advertiment del perill d'incendis.
2. Amb independbncia d'allb que disposen les normes
urbanístiques vigents pel que fa a les edificacions admeses en els parcs forestals, s'entendra prohibida la
construcció de barraques, cabanes, rafals, coberts i
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Art. 14. En especial es prohibeix:
a) Capr, tallar o arrencar plantes, branques o fruits, fer
llenya de qualsevol manera sense l'autorització corresponent.
b) Extreure molsa, mantell, pedres, sorres o productes
anhlegs.

I

c) Col.locar anuncis o rbtols.

I

d) Encendre foc fora dels llocs reservats a l'efecte i
llenpr llumins o puntes de cigarret enceses.

i
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e) Elevar globus, llanpr coets o disparar focs artificials
en zones diferents de les de protecció del bosc que
s'assenyalin.

o raresa mereixin ser conservats. El propietari del terreny no podra procedir a la supressió d'arbres o plantacions inclosos en el cataleg esmentat, sense
l'autorització municipal corresponent.

f) Muntar i conduir cavalls pels camins de vianants i

zones de repoblació forestal. Els genets atendran, en
aquest sentit, les indicacions dels guardes.
g) Llenqar brossa i deixalles de tota mena fora dels llocs
destinats a aquest efecte.

Art. 15. Es prohibcix circular per la muntanya amb
vehicles de motor i la practica de motocross i de trial
fora dels camins i llocs especialment autoritzats.

Sancions
Art. 18. Les infraccions dels deures establerts en
aquesta Ordenanqa seran sancionades per 1'Alcaldia
amb una multa dels següents imports:
a) Incompliment de les disposicions dels art. 2, 3,4,9,
12 i 16, multa entre el 50 i el 100% del mhxim que
autoritzi la Llei (25.000 pessetes és el mhxim fixat pel
*RD Llei 11/79,20 de juliol) i sempre que no procedeixi
una multa superior per aplicació, si correspon, de la
legislació urbanística.

Els espais verds i les plantacions privades

Art. 16. 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
fitosanitiries adequades, i tindran cura, en especial,
d'esbrossar-10s i d'esporgar-ne l'arbrat.

b) Incompliment del que disposen els art. 6,7 i 8, multa
fins al 10% del mhxim legal (2.500 pessetes).

2. En cas de manifesta negligbncia en la conservació
dels espais lliures, 1'Ajuntament podrh:

c) Incompliment dels art. 13 i 14, multa entre el 10 i el
20% del maxim legal (de 2.500 a 5.000 pessetes).

a) Imposar sancions dins els límits legals.
b) Procedir, d'acord amb allb que es disposa en
l'art. 134.5 del Reglament d'organització i administració de Barcelona, a l'execució subsidibia, i a exigir als
propietaris totes les despeses que aixb ocasioni.

Art. 17. L'Ajuntament elaborara un cathleg on
constaran els arbres o plantacions que per les seves
característiques peculiars de bellesa, antiguitat, histbria

d) Incompliment de l'art. 15, multa entre el 20 i el 50%
del mhxim legal (de 5.000 a 10.000 pessetes).
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*Art. 59 del text refós del Regim local de 18-4-86 i article 221 de la
Llei Municipal de Rsgim Local de 15-4-87.

El Servei municipal de parcs i jardins elaborar& el
cathleg a qub fa referbncia l'art. 17 en el termini de dos
anys. El cathleg esmentat serh revisat i posat al dia
peribdicarnent.

Queden derogats els articles 120 a 132 de l'ordenanqa
de policia de la via pública.

