Aquest text té caràcter merament informatiu. L'única versió vàlida és la que ha estat publicada en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 6 de gener de 1993 i de 26 d'agost de 1993.

REGLAMENT D’ESPAIS VERDS I ZONES NATURALS
TÍTOL I. OBJECTIUS I ÀMBITS D’APLICACIÓ
Article 1.
1. És objecte del present reglament la defensa del patrimoni verd urbà en el sentit més ampli,
que comprèn tant les plantacions realitzades sobre el sòl de propietat pública com sobre els
terrenys particulars que estiguin afectats com a zona verda en el plans urbanístics vigents.
2. El present reglament també regula l’ús dels espais verds públics i els elements que hi són
instal·lats, així com les plantacions, principalment l’arbrat, existents en les vies públiques i les
places de la ciutat.
3. Comprèn, per últim, la regulació de les condicions higièniques i fitosanitàries que han de
complir totes les plantacions en els jardins o espais privats.
TÍTOL II. CONSERVACIÓ I DEFENSA DELS ESPAIS VERDS PÚBLICS I LES
PLANTACIONS URBANES
Article 2. Per 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 jardí en qüestió. No obstant això, en aquelles àrees de Parc Urbà amb una
superfície superior als 5.000 m2 , s’admeten les edificacions destinades a usos comunitaris de
caràcter públic que compleixin les condicions especificades a l’article 26 de les normes
urbanístiques del Pla General.
Article 3.
1. Les obres d’obertura de rases a la via pública, tant si són per a prospeccions o
canalitzacions de serveis públics com per a clavegueres, així com 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. En tot cas, caldrà aplicar sempre les mesures de
protecció d’arbres, plantacions i àrees de vegetació durant els treballs de construcció previstos
a les normes DIN 18920.
2. En totes les obres esmentades en el paràgraf anterior serà obligatori per als interessats la
reposició dels arbres i plantacions afectats.
3. Als expressats afectes se’ls exigirà abans de ser concedides les corresponents llicències, la
constitució d’un dipòsit de garantia per l’import de la referida reposició, segons la valoració
efectuada pels Serveis Tècnics Municipals.
4. Si aquests ho estimen oportú, prèviament a la realització de les obres seran traslladats a un
altre indret, a càrrec de l’interessat, els arbres o els altres elements afectats.
Article 4.
1. En els projectes d’edificacions i urbanitzacions, 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 les
circumstàncies de fet, els elements vegetals afectats seran traslladats, a càrrec de l’interessat, a

un altre lloc que sigui compatible amb l’ús privat. A més, l’Ajuntament podrà sol·licitar algun
altre tipus de compensació, normalment la plantació d’altres arbres en el punt que s’indiqui.
3. Quan excepcionalment sigui inevitable la supressió d’algun arbre o plantació, en
compensació a l’interès públic pertorbat, els interessats hauran d’abonar una indemnització
equivalent al triple del valor dels elements vegetals que resultin afectats, segons estimació
dels Serveis Tècnics Municipals.
Article 5. Els Serveis Tècnics de Parcs i Jardins valoraran l’arbrat i altres plantacions d’acord
amb l’anomenada “Norma de Granada”, aprovada per l’Associació Espanyola de Parcs i
Jardins Públics el setembre de 1989.
Article 6.
1. A les urbanitzacions de carrers o construccions d’edificis de nova planta, dins del
corresponent projecte s’hi tindrà en compte l’arbrat previst, el qual anirà a càrrec del
promotor.
2. Els Serveis Tècnics Municipals fixaran l’espècie de planta, mida i les dimensions de
l’escosell, possibles instal·lacions de reg (goteig i boques de reg) i altres característiques de la
plantació.
3. Durant el primer any, el manteniment dels arbres serà a càrrec del promotor i en el supòsit
que els arbres morissin durant aquest període, anirà a càrrec del promotor la seva reposició.
Article 7.
1. No es permetrà la circulació de gossos sense control en cap dels parcs i jardins públics.
2. No es permet que els gossos dipositin les seves defeccions en els parcs i jardins públics.
Article 8.
1. Hom respectarà l’arbrat i les plantacions de tota mena de la ciutat i les instal·lacions
complementàries en els parcs i jardins públics, com reixats, proteccions, fanals, pilars, tanques
i altres elements destinats al seu embelliment o utilitat i s’abstindrà de qualsevol acte que els
pugui perjudicar, enlletgir o embrutar.
2. No es permet sacsejar els arbres, trencar branques i fulles, gravar o raspar la seva escorça,
abocar tota mena de líquids, malgrat que no siguin perjudicials, en les proximitats de l’arbre i
en els clots i sots i també llançar escombraries, runes o residus.
TÍTOL III. ÚS DELS PARCS I JARDINS
Article 9.
1. Els visitants dels jardins i parcs de la ciutat hauran de respectar les plantes i llurs
instal·lacions complementàries, evitar tota mena de desperfectes i brutícies, guardar la deguda
conducta i atendre les indicacions contingudes en els oportuns rètols i avisos i les que puguin
formular els vigilants, guardes o cuidadors dels parcs.
2. No es permet especialment:
a) Passar per sobre de talussos, parterres i plantacions i tocar les plantes i les flors.
b) Pujar als arbres.
c) Perjudicar l’arbrat i plantacions de qualsevol altra manera.
d) Collir flors, plantes o fruits.
e) Caçar o matar ocells o qualsevol altre tipus d’animals.
f) Llançar papers o desperdicis fora de les papereres, oportunament establertes i embrutar el
recinte de qualsevol altra manera.
g) Jugar a pilota fora dels espais o recintes destinats a aquest fi.

h) Encendre o mantenir foc.
i) Romandre en el parc o jardí un cop donat el senyal de tancament.
j) Banyar-se o pescar dins els estanys.
k) Abeurar o/i rentar animals a les fonts o estanys o tirar-los a nedar.
l) Donar menjar als animals.
m) Maltractar jocs i mobiliari urbà.
3. No es permet esporgar els arbres encara que sigui parcialment, sense autorització expressa
dels Serveis Tècnics Municipals.
4. No es permet penjar pancartes, enganxar cartells i clavar claus als arbres; se’n considerarà
responsable l’empresa executora, o en el seu defecte l’empresa anunciant si es tracta d’un
cartell.
Article 10. No es permet exercir, sense llicència, concessió o autorització qualsevol tipus
d’indústria, comerç o activitat a l’interior dels parcs i jardins i la seva utilització per a fins
particulars de cap porció o element.
Article 11.
1. Els parcs i jardins encerclats estaran oberts les hores que s’indiquin i en el seu defecte
s’entendran tancats durant la nit.
2. Llur utilització i gaudiment és gratuï t, excepte aquelles porcions o instal·lacions que
l’Ajuntament dediqui a un fi especial, mitjançant les condicions pertinents.
3. La policia local, els vigilants, guardes o cuidadors de parcs expulsaran les persones que,
sense raó que ho justifiqui, restin al parc durant les hores que estigui tancat al públic.
4. En nits de festes i revetlles l’Ajuntament fixarà les condicions especials per a l’entrada.
TÍTOL IV. PARCS FORESTALS
Article 12. S’entendran per parcs forestals els qualificats com a tals en l’annex I d’aquest
reglament i subjectes a la protecció de l’Ajuntament, per raó d’interès públic o per a
repoblació forestal.
Article 13. Els visitants dels parcs forestals hauran de respectar les plantacions i instal·lacions
complementàries de la mateixa manera que en els parcs i jardins de la ciutat; evitaran tota
mena de desperfectes, desordres i danys i deixaran neta i endreçada la instal·lació en
abandonar el lloc.
Article 14. En especial no és permès:
a) Caçar, tallar o arrencar plantes, branques o fruits, fer llenya de qualsevol manera sense
l’autorització corresponent.
b) Extreure molsa, mantell, pedra, sorres o productes anàlegs.
c) Col·locar anuncis o rètols sense autorització.
d) Encendre foc fora dels llocs reservats a l’efecte i llançar llumins o puntes de cigarreta
enceses.
e) Elevar globus, llançar coets o disparar focs artificials.
f) Llançar brossa i deixalles de tota mena fora dels llocs destinats a aquest efecte.
Article 15. No es permet circular amb vehicles de motor i la pràctica del motocross i el trial.
TÍTOL V. ELS ESPAIS VERDS I LES PLANTACIONS PRIVADES

Article 16.
1. Els jardins i les plantacions privades, els espais lliures i els terrenys no urbanitzats i els
parcs forestals es mantindran per llurs propietaris en el degut estat de neteja i en condicions
fitosanitàries adequades; tindran cura en especial de la seva esbrossada i de l’esporga de
l’arbrat.
2. En cas de manifesta negligència en la conservació dels espais definits en el paràgraf
anterior l’Ajuntament podrà:
a) Imposar sancions dins dels límits legals.
b) Procedir a l’execució subsidiària, exigint als propietaris totes les despeses que ocasioni.
Article 17. Les infraccions dels deures establerts en aquest reglament seran sancionades per
l’Alcaldia amb una multa del següent import:
a) Incompliment de les disposicions dels articles 2, 3, 4, 10 i 16, multa entre el 75 per 100 i el
100 per 100 del màxim que autoritzi la llei i sempre que no procedeixi una multa superior per
aplicació, si correspon, de la legislació urbanística.
b) Incompliment dels articles 12, 13, 14 i 15, multa entre el 50 per 100 i el 75 per 100 del
màxim legal.
c) Incompliment dels articles 6, 7, 8 i 9, multa entre el 25 per 100 i el 50 per 100 del màxim
legal.
ANNEX I
Plànol Mollet amb la delimitació dels Pinetons, Bosc de Can Pantiquet i Parcs Urbans.
ANNEX II
Plànol de Gallecs amb delimitació de zona forestal.
ANNEX III
Normes DIN 18920. Protecció d’arbrat, plantacions i àrees de vegetació durant treballs de
construcció.
ANNEX IV
Mètode de valoració de l’arbrat ornamental Norma Granada de la “Asociación Española de
Parques y Jardines Públicos”.

