ORDENANCA MUNICIPAL SOBRE PARCS I
JARDINS PUBLICS DE VILANOVA I LA GELTRU
Vigent a partir del 20/02/2015

Dijous, 28 de maig de 2015
ADMINISTRACIÓ LOCAL
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
ANUNCI
En la sessió ordinària del Ple de l'Ajuntament de 4 de maig de 2015, es va aprovar el Text refós de l'Ordenança
municipal sobre parcs i jardins públics, el qual es transcriu a continuació:
TEXT REFÓS DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE PARCS I JARDINS PÚBLICS DE VILANOVA I LA GELTRÚ.
Títol I. Objectius i àmbit d'aplicació.
Art. 1.
1.- És objecte de la present ordenança la defensa del patrimoni verd urbà en el sentit més ampli, que comprèn tant les
plantacions realitzades sobre el sòl de la propietat municipal com sobre els terrenys particulars que estiguin afectats
com a zona veda en els plans urbanístics vigents i els compresos en el catàleg de l'Article 1r.
2.- La present Ordenança regula també l'ús dels espais verds públics i els elements que hi són instal·lats, així com les
plantacions, principalment d'arbrat, existents en les vies públiques i les places de la ciutat.
3.- Comprèn, per l'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.
Art. 2.
Per tal d'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, especialment les
de contingut publicitari.
Art. 3.
1.- Les obres d'obertura de rases a la via pública, tant si són per a cales 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
dany possibles a l'arbrat i altres plantacions de la via pública.
2.- En totes les obres esmentades en el paràgraf anterior serà obligatori per als interessats la reposició dels arbres i
plantacions afectats.

4.- Si aquest Servei ho estima oportú, prèviament a la realització de les obres seran traslladades a un altre indret, a
càrrec de l'interessat, els arbres o 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 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.
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3.- Als expressats efectes se'ls exigirà, abans de ser concedides les corresponents llicències, la constitució d'un dipòsit
de garantia per l'import estimat de la referida reposició, segons la valoració efectuada pel Servei de Parcs i Jardins.
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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 pels elements vegetals que resultin afectats, segons
estimació del Servei de Parcs i Jardins.
Art. 5.
1.- No es permetrà la circulació de gossos sense control en cap dels parcs i jardins d'ús públic.
2.- Queda prohibit que els gossos dipositin les seves dejeccions en els parcs i jardins d'ús públic.
Art. 6.
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, tals com estàtues, reixats, proteccions, fanals, pilars, tanques, i altres elements destinats al seu
embelliment o utilitat, abstenint-se de qualsevol acte que els pugui perjudicar, enlletgir o embrutar.
2.- Es prohibeix 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 llençar-hi
escombraries, runes o residus. Els agents de l'autoritat recordaran a la persona o persones infractora/es que les
esmentades pràctiques no són permeses a la present Ordenança i que si repetís en el termini d'un any la mateixa
infracció es procedirà a imposar la sanció establerta a l'article 12, i l'annex B i el seu quadre de sancions.
3.- Tanmateix, podrà utilitzar-se l'arbre som a suport d'instal·lacions i ornaments elèctrics en les condicions
determinades en l'Article 63 de l'Ordenança de Policia de la Via Pública.
4.- Els propietaris d'immobles o els veïns o llurs porters podran sol·licitar autorització per cultivar flors i plantes
d'ornament o de jardí en els clots dels arbres, la qual se'ls podrà concedir amb caràcter totalment discrecional i previ
l'informe favorable del Servei de Parcs i Jardins.
Títol III. Ús de parcs i jardins.
Art. 7.
1.- Els visitants dels jardins i parcs de la ciutat hauran de respectar les plantes i llurs instal·lacions complementàries,
evitant 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 vigilants i guardes.
2.- Està 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. Els agents de l'autoritat recordaran a la persona o persones infractora/es
que les esmentades pràctiques no són permeses a la present Ordenança i que si repetís en el termini d'un any la
mateixa infracció es procedirà a imposar la sanció establerta a l'article 12, i l'annex B i el seu quadre de sancions.

c) Perjudicar l'arbrat i plantacions de qualsevol altra manera. Els agents de l'autoritat recordaran a la persona o
persones infractora/es que les esmentades pràctiques no són permeses a la present Ordenança i que si repetís en el
termini d'un any la mateixa infracció es procedirà a imposar la sanció establerta a l'article 12, l'annex B i el seu quadre
de sancions.
d) Collir flors, plantes o fruits. Els agents de l'autoritat recordaran a la persona o persones infractora/es que les
esmentades pràctiques no són permeses a la present Ordenança i que si repetís en el termini d'un any la mateixa
infracció es procedirà a imposar la sanció establerta a l'article 12, i l'annex B i el seu quadre de sancions.
e) Caçar o matar ocells o qualsevol altra espècie pròpia de la fauna habitual dels parcs i estanys.
f) Llençar papers o desperdicis fora de les papereres oportunament establertes i embrutar el recinte de qualsevol altra
manera.
g) Encendre o mantenir foc.
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b) Pujar als arbres.
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h) Romandre en el parc o jardí un cop donat el senyal de tancament.
i) Banyar-se o pescar dins els estanys, així com llençar objectes que puguin perjudicar als peixos o a qualsevol altre
animal.
j) Abeurar o rentar animals a les fonts o estanys o tirar-los a nedar.
k) L'ús inadequat de les instal·lacions per a infants dintre dels parcs.
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. 8.
Està prohibit exercir, sense llicència la concessió, qualsevol indústria o comerç a l'interior dels parcs i jardins i a la seva
utilització per a fins particulars de cap porció o element.
Art. 9.
1.- Els parcs i jardins encerclats estaran oberts les hores que s'indiqui, i en el seu defecte s'entendran tancats durant la
nit.
2.- Llur utilització i gaudiment és gratuït, excepte per aquelles porcions o instal·lacions que l'Ajuntament dediqui a un fi
especial, mitjançant les condicions pertinents.
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, els quals, mentre exerceixin el càrrec de vigilant tindran la qualitat d'agents de l'autoritat.
4.- En nits de festes i revetlles l'Administració municipal fixarà les condicions especials per a l'entrada.
Títol IV. Els espais verds i les plantacions privades.
Art. 10.
1.- Els jardins i les plantacions privades, els espais lliures i els terrenys no urbanitzats es mantindran per llurs propietaris
en el degut estat de neteja i en condicions fitosanitàries adequades, tenint cura en especial de la seva esbrossada i de
l'esporgada de l'arbrat.
2.- En cas de manifesta negligència en la conservació d'espais lliures, l'Ajuntament podrà:

b) Procedir, d'acord amb allò que disposa el Reglament de Disciplina Urbanística, a l'execució subsidiària, exigint als
propietaris totes les despeses que ocasionin.
Art. 11.
L'Ajuntament elaborarà un catàleg on constaran els arbres o plantacions que per les seves característiques peculiars de
bellesa, antiguitat, història o raresa mereixin d'ésser conservats. El propietari del terreny no podrà procedir a la
supressió d'arbres o plantacions incloses en l'esmentat catàleg, sense l'autorització municipal corresponent.
Títol V. Sancions.
Art. 12.
Les sancions per incompliment del que s'estableix a la present Ordenança s'imposaran per l'Alcaldia d'acord amb allò
que les lleis estableixen o puguin establir en aquesta matèria.
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a) Imposar sancions dins els límits legals.

Dijous, 28 de maig de 2015
Disposició derogatòria.
Queden derogats els punts de l'Ordenança sobre Policia i Bon Govern d'aquest Ajuntament on es contradiguin amb la
present Ordenança.
Per últim, la disposició derogatòria segona de l'Ordenança municipal de Mesures per fomentar la Convivència i el
Civisme estableix, amb caràcter general, que queden derogades totes les disposicions contingudes en aquesta
ordenança que contradiguin l'esmentada Ordenança de Convivència i Civisme.
ANNEXOS.
El Ple de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú el dia 31 de juliol de 2006, va prendre entre d'altres l'acord de modificar
diverses ordenances municipals. Modificació que es publica íntegrament als efectes previstos a l'art. 70.2 de la Llei 7/05,
reguladora de les bases de règim local.
Annex B.
ORDENANÇA DE PARCS I JARDINS.
Quadre de Sancions.
Article infringit Conducta
Article 6.2
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 llençar-hi escombraries, runes i residus.
Article 7.2 a)
Passar sobre de talussos, parterres i plantacions i tocar les plantes i les flors, llevat de les zones de gespa
expressament autoritzades per ser trepitjades.
Article 7.2 c)
Perjudicar arbres i plantacions de qualsevol altra manera.
Article 7.2 d)
Collir flors, plantes o fruits.
Article 7.2 g)
Encendre o mantenir foc.
Article 7.2 i)
Banyar-se o pescar dins dels estanys, així com llençar objectes que puguin perjudicar als peixos o qualsevol altre
animal.
Article 7.2 j)
Abeurar o rentar animals a les fonts o estanys o tirar-los a nedar.
Article 7.3 a)
Es prohibeix als genets passar pels llocs destinats als vianants o pels parterres.
Article 7.3 b)
Saltar per damunt de les instal·lacions o elements vegetals.
Article 7.3 c)
Abeurar les cavalleries a les fonts i als estanys.
Article 10.1
Els jardins i les plantacions privades, els espais lliures i els terrenys no urbanitzats es mantindran per llurs propietaris en
el degut estat de neteja i en condicions fitosanitàries adequades, tenint cura especial de la seva esbrossada i de
l'esporgada de l'arbrat.

Grau de Sanció
Lleu
Lleu
Greu
Lleu
Greu
Lleu
Lleu
Lleu
Lleu
Lleu
Lleu

Quantia de les sancions.
D'acord amb les potestats atribuïdes a l'Alcalde per la Llei de bases de règim local:
a) Les Lleus, amb multes de 30 fins a 300 EUR.
b) Les Greus, amb multes de 301 fins a 600 EUR.
c) Les Molt Greus, amb multes de 601 fins a 1.000 EUR.

1. La imposició de les sancions previstes en aquest ordenança es guiaran per l'aplicació del principi de proporcionalitat i,
en tot cas, es tindran en compte els criteris de graduació següent:
a) La gravetat de la infracció.
b) L'existència d'intencionalitat.
c) La naturalesa dels perjudicis causats.
d) La reincidència.
e) La reiteració.
f) La capacitat econòmica de la persona infractora.
2. S'entén que hi ha reincidència quan s'ha comès en el termini d'un any més d'una infracció de l'ordenança i ha d'estar
declarat per resolució ferma.
Hi ha reiteració quan la persona responsable ja ha estat sancionada per infraccions de les ordenances o quan s'estan
instruint altres procediments sancionadors per infraccions d'aquesta Ordenança.
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Graduació de sancions.
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3. En la fixació de les sancions de multa es tindrà en compte que, en tot cas, el compliment de la sanció no resulti més
beneficiosa per la persona infractora que el compliment de les normes infringides.
4. Quan, segons el previst en la present Ordenança, s'imposin sancions no pecuniàries, siguin alternatives o
obligatòries, la determinació del seu contingut i durada es farà també, tenint en compte el principi de proporcionalitat i
els criteris enunciats en els paràgrafs anteriors.
(font: Butlletí Oficial de Província de Barcelona Núm. 237 / Pàg. 70 de 04/10/2006).
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Vilanova i la Geltrú, 18 de maig de 2015
El secretari general, Isidre Martí i Sardà

https: //bop.diba.cat

●

bop@ diba.cat

●

DL: B-41698-2002
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Àrea de Serveis a la Ciutat
Regidoria de Serveis Viaris i Mobilitat

ARTICLES MODIFICATS DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE PARCS I
JARDINS PÚBLICS APROVATS PER ACORD PLENARI DE 19-01-2015 I
PUBLICAT AL BOP DEL 02-02-2015

ARTICLE 6.2
Títol II. Conservació i defensa dels espais verds públics i les plantacions urbanes
Es prohibeix 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 llençar-hi escombraries, runes o
residus . Els agents de l’autoritat recordaran a la persona o persones infractora/es que
les esmentades pràctiques no són permeses a la present Ordenança i que si repetís
en el termini d’un any la mateixa infracció es procedirà a imposar la sanció establerta a
l’article 12, i l’annex B i el seu quadre de sancions.

ARTICLE 7.2
Títol III. Ús de Parcs i Jardins
Està especialment prohibit: 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. Els agents de l’autoritat recordaran a la persona o persones infractora/es
que les esmentades pràctiques no són permeses a la present Ordenança i que si
repetís en el termini d’un any la mateixa infracció es procedirà a imposar la sanció
establerta a l’article 12, i l’annex B i el seu quadre de sancions.

ARTICLE 7.2 c)
Títol III. Ús de Parcs i Jardins
Està especialment prohibit: Perjudicar l’arbrat i plantacions de qualsevol altra manera.
Els agents de l’autoritat recordaran a la persona o persones infractora/es que les
esmentades pràctiques no són permeses a la present Ordenança i que si repetís en el
termini d’un any la mateixa infracció es procedirà a imposar la sanció establerta a
l’article 12, l’annex B i el seu quadre de sancions.
ARTICLE 7.2 d)
Títol III. Ús de Parcs i Jardins
Està especialment prohibit: Collir flors, plantes o fruits. Els agents de l’autoritat
recordaran a la persona o persones infractora/es que les esmentades pràctiques no
són permeses a la present Ordenança i que si repetís en el termini d’un any la mateixa
infracció es procedirà a imposar la sanció establerta a l’article 12, i l’annex B i el seu
quadre de sancions.
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podrà

utilitzar-se

i ornaments

en l'Article

l'arbre

elèctrics

som a suport

en les condicions

63 de l'Ordenança

de Policia

-:

deter

de la Via -

Pública.
4.- Els propietaris
podran

sol. licitar

d'ornament
podrà

l'informe

autorització

o de jardí

concedir

d'immobles

favorable

per cultivar

en els clots

amb caràcter

o els veïns

del Servei

flors

dels ~rbres,

totalment

o llurs

de Parcs

i plantes

la qual

discrecional'

porter

se'ls

i previ

-

i Jardins.

/ ...

Títol III

Ús dels parcs

jardins

i

Art. "7

1.-

Els visitants

r~l de . respe6tar

i parcs de la ciutat hau-

les plantes

i llurs instal.lacions'complemen tota mena de desperfectes i bruticies, guardar

tàries, ~vitant

la deguda conducta
els oportuns

dels jardins

i atendre

les indicacions

rètols i avisos i les que puguin

contingudes
formular

en -

vigi-

lants i guardes.
2.- Està especial~ent

prohibit:

a). Passar per sobre de talussos,
i tocar les plantes

parterres

i plantacions

i les flors, llevat de les zones -

de gespa expressament

autoritzades

per ser trepitJaòes.

b). Pujar als arbres .
..•... ....

c). Perjudicar

l'arbrat

i plantacions

de qualsevol

altra

altra espècie

pròpia

manera.
d). Collir

flors, plantes

o fruits.

e). Caçar o matar ocells o qualsevol
de la fauna habitual

dels parcs i estanys.

f). Llençar papers o desperdicis
oportunament

establertes

fora de les papereres

i embrutar el recinte

de qual

sevol altra manera.
g). ~ncendre

o mantenir

foc.

h). Romandre

en,el parc o jardi un cop donat el senyal de

tancament.
i). Banyar-se
objectes

o pescar dins els estanys,

que puguin perjudicar

aixi com llençar

als peixos o a qualsevol

altre animal.
j). Abeurar
rar-los

o rentar animals

a les fonts o estanys

o ti-

a nedar.

k). L'ús inadequat

de les instal.lacions

per a infants din

tre dels parcs.

/

.- .

3.-

~s prohibeix

a).

Passar

pels

als

genets,

llocs

en oartic

destinats

als

~~

v,:,',,,r.,,:>,'

o pels

parts.!

res.
b).

Saltar

per

damunt les

instéll.laci,u'::

elements

vege-

tals.
c).

Abeurar

les

cavalleries'

a ,l~s

font.,'

'c'stanys.

Art .• 8

Està
sevol

prohibit

indústria

seva

9

1.-

Els

sense

o comerç al'

utilitzaci6

Art.

exercir,

per

llic~ncia

interior

a fins

:1,

dels

particulars

concessi6,

r<',:;:;~2S i

de

(J;~'

qual-

jardins

porci6

i

la

o element.

-~-:::--~
..•.~

::--

.:~~

\\

/),
'~

"

~l

~':> )

parcs

.q:1JLS que s'indiqui,
-..I/F

'~',:,'j-ant la

i

jardins

i

en el

encerclats

estaran

seu defecte

oberts

les

ho-

s'ente~':d.Lan tancats

du-,

nit.

,.;,

.

2.aquelles
un fi

Llur

utilitzaci6

porcions

especial,
3 ~- Els

sense

ra6

tancat

fixarà

les

Títol

IV

Art.

,

mitjançant

de vigilant

Els

,

o instal.lacion~

vigilants

4.- En nits
pal

gaudiment

les

espais

10

al

tindran

condicions

i

i

quals,

qualitat

parc
mer,

J.:'S

dediqui

LY'~

hores

exerceixin

plantacions

a l'entrada.

privades

el

de l'autoritat.

l'A&1.nlstraci6municiper

a

I.:lerSones que,

,L~r.:?ln:~ les

d'agent,s

revetlles

especials

les

al

per

pertinents.

expulsaran

815

la

de festes

verds

condicions

restin

públic,

és grac.\'i:'L
....
,. excepte

que l'Ajuntament

o guardes

que ho justifiqui,

que estigui
càrrec

i

•.
1.- Els jardins
lli~res

i

•

i les ylantacions

els. terrenys

propietaris

.'l>

privades,

els '~spais -

no urbani.tzats es mantindran

T-")(:l'

en el degut estat de ~leteja i en condiciOf'

llurs
fj.to-

sani tàries adequades , tenint cura en especial de la s' \, (~sbrossada

i de l'esporgada

de l'arbrat.

2.- En cas de manifesta
d'espais

lliures,

negligència

l'Ajuntament

en la conservació

podrà:

a) •.Impo~ar sancions dins els limi ts legals.
b). procedir,

d'acord

de Disciplina

amb allò que disposa

Urbanistica,

exigint als propietaris

Art.

a l'execuci6

.Kec

.,¡nent

subs;i~~ia,

totes les despeses

qu~ u¿asion:

11

L'Aj untament elaborarà
~~.

el

o plantacions

un catàleg on constaran

que per les seves caracteristiques

"'~ llesa, antiguitat,
. \
.:).~,,:.~.,.
\~\ s. El propietari

història

o raresa mereixin

el~::;
a.rbres

peculi.ars de
d'ésser

conser

,

. !~,

.:4~}~ê d'arbres
., ._..-::-:--,?
,v

del terreny no podrà procedir

o plantacions

incloses

l'autOri tzació municipal

en l'esmentat

a .la supres
catàleg,

sen-

corresponent.

/~/

"." ..

.' • ~l'

Titol V
Sancions

Art.

12

Les sancions per incompliment
present

Ordenança

s'imposaran

que les lleis estableixen

Disposició

per l'Alcaldia

o puguin

establir

d'acord

a la -

a~~ allò

en aquesta

matèria.

derogatòria

Queden derogats
Bon Govern d'aquest
sent Ordenança.

del que s'estableix

els punts de l'Ordenança
Aj untament

sobre Policia

on es contradiguin

i

amb 1,3. pre-

!

)

.
La

present

lebrada

ordenança

el. dia

fou

12-11-1984

a"prova&

per

"Ajuntament

Ple

en

se'ò~
..jó

ce-
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