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ORDENANÇA DE PROTECCIÓ I CONSERVACIÓ DEL PATRIMONI 
NATURAL I ESPAIS VERDS DE CORBERA DE LLOBREGAT 
 
 
CAPÍTOL I .- DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1.- Objecte, principis inspiradors, normes generals 
Aquesta ordenança té com a objectiu principal l’ampliació de la defensa i 
conservació del patrimoni natural i espais verds de Corbera, des d’una escala 
de protecció global, el paisatge, a una escala de protecció de detall, els 
elements del catàleg i de l’inventari de patrimoni, els arbres de la via pública i 
la propietat privada, etc.., i incorporar criteris de sostenibilitat com la plantació 
d’espècies vegetals més adients al clima mediterrani. 
Els objectius que es persegueixen són:  
 

1. Defensa i conservació del patrimoni natural, tant dels espais oberts 
sense intervenció humana com dels que han estat enjardinats o 
modificats per permetre un ús de lleure i esbarjo.  

2. Integració del paisatge en les polítiques d’ordenació territorial i 
urbanística, per tal de permetre la preservació de la diversitat 
biològica i la utilització ordenada dels recursos naturals garantint 
l’aprofitament sostingut de les espècies i dels ecosistemes i la millora 
d’aquests. 

3. Protecció i conservació dels elements naturals singulars que 
conformen el patrimoni natural local pel seu valor afegit i influència 
en la qualitat de vida de les persones. 

4. Difusió entre la ciutadania del patrimoni natural i espais verds de 
Corbera. 

5. Definició de les mesures de restauració i millora forestal, en concret 
en matèria de prevenció d’incendis, a prendre per part dels 
propietaris forestals. 

6. Definició de mesures de racionalització en el manteniment del 
patrimoni natural com l’elecció d’espècies de baix consum hídric. 

 
Es pretén amb això l’establiment d’un marc legal de regulació i de protecció del 
patrimoni natural i espais verds de Corbera, d’acord amb els principis 
inspiradors establerts a: 
 

• Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió i ordenació del paisatge i 
Decret 343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 
8/2005.  

• Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals i Decret 328/1992, de 14 
de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’Espais d’Interès Natural. 

• Proposta Catalana a la Xarxa Natura 2000 i Directrius per a la gestió dels 
espais de la Xarxa Natura 2000. 

• Pla Especial del Catàleg del Patrimoni Històric, Arquitectònic i Natural de 
Corbera de Llobregat. 

• Llei 4/1989, de 27 de març, de conservació dels espais naturals, de la 
flora i fauna silvestres. 

• Ordre de 5 de novembre de 1984, sobre la protecció de plantes de la 
flora autòctona amenaçada a Catalunya. 
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• Ordre de 28 d’octubre de 1986, per la qual es regula el verd ornamental 
nadalenc i es protegeix el boix grèvol. 

• Llei 3/1988, del 4 de març, de protecció dels animals 
• Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals. 
• Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya. 
• Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i 

de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels 
animals, de la Llei 12/1985, d'espais naturals, de la Llei 9/1995, de 
l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés 
d'adequació de les activitats d'incidència ambiental 

• Decret 64/1995, de 7 de març, de mesures de prevenció d’incendis 
forestals i normativa derivada 

• Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi 
natural; Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l’accés 
motoritzat al medi natural. 

• Pla de Política Forestal 2007-2013 de Catalunya. 
• Bases per a les directrius de connectivitat ecològica de Catalunya, 

octubre de 2006, Departament de Medi Ambient i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya. 

• Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, que aprova el Text refós de la 
Llei d’urbanisme de Catalunya. 

• Decret 305/2006, de 18 de juliol, Reglament de la Llei d’Urbanisme. 
 
Queda, per tant, complimentat i regulat localment el preceptuat a l’article 45 de 
la Constitució Espanyola, en establir que el seu objecte és la instauració de 
normes de protecció, conservació, restauració i millora dels recursos naturals i, 
en particular, les relatives als espais naturals i a la flora i la fauna silvestres. 

 
Article 2.- Àmbit d’aplicació 
Seran d’aplicació les prescripcions d’aquesta ordenança a tot el territori del 
terme municipal de Corbera de Llobregat. 
 
Article 3.- Exercici de les competències municipals  
Les competències municipals recollides en aquesta ordenança s’exerceixen a 
l’empara de l’apartat d) de l’article 66 de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya i l’article 25 d) de la Llei de Bases de Règim Local i podran ser 
exercides per l’òrgan de l’ajuntament que es determini d’acord amb la legislació 
de règim local. Aquest podrà exigir, d’ofici o a instància de part, en el marc de 
les seves competències, l’adopció de mesures preventives, correctores o 
reparadores necessàries, ordenar les inspeccions que estimi convenient i aplicar 
sancions en cas d’incompliment del mandat i conforme al que s’estableix en 
aquesta ordenança. 

 

CAPÍTOL II.- EL PAISATGE 
 
Article 4.- Polítiques de paisatge 

La protecció i conservació del patrimoni natural de Corbera, des d’una visió 
àmplia, parteix de la necessitat de protegir, gestionar i/o ordenar el paisatge, 
atès que aquest és un element de benestar individual i col·lectiu que a més de 
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valors estètics i ambientals, té una dimensió econòmica, cultural, social, 
patrimonial i identitària. 
 
L’ajuntament promourà actuacions sobre el paisatge de: 
 
Protecció: quan estiguin orientades a la conservació i el manteniment dels 

aspectes significatius o característics d’aquest, justificats pels valors 
patrimonials, ambientals i econòmics tant si provenen de la 
configuració natural o de la intervenció humana 

Gestió:  quan estiguin orientades a la guia i harmonització les transformacions 
induïdes pels processos socials, econòmics i ambientals 

Ordenació: quan estiguin orientades al manteniment, restauració, millora i 
regeneració d’aquest.  

 
amb les següents finalitats: 
 

1. La preservació del paisatge que pel seu caràcter natural o cultural 
requereixi d’intervencions específiques i integrades. 

2. La vertebració i creació d’espais estructurants entre els nuclis habitats de 
Corbera. 

3. El manteniment, la millora i la restauració del paisatge agrícola i rural.  
4. La posada en valor del paisatge com a recurs turístic 

 
Article 5.- Catàleg del paisatge i Carta del paisatge 
Per tal de protegir i conservar el patrimoni paisatgístic de Corbera, l’ajuntament 
promourà l’elaboració del Catàleg del paisatge del pla territorial parcial 
corresponent a l’àmbit territorial i l’elaboració de la Carta del paisatge de 
Corbera de Llobregat, d’acord amb la normativa sectorial aplicable. 
 
Article 6.- Acords de custòdia del territori i altres actuacions de 
protecció del patrimoni paisatgístic 
L’ajuntament promourà l’establiment d’acords de custòdia del territori que 
preservin els valors paisatgístics del municipi pel seu caràcter natural o cultural 
i impulsarà la participació en les polítiques de paisatge per part dels agents 
socials i associacions de defensa de la natura del municipi. 
 
 

CAPÍTOL III.- PATRIMONI NATURAL LOCAL PROTEGIT 
 
El conjunt de béns naturals que constitueixen el patrimoni natural del municipi 
ha de ser protegit tot prevenint la seva possible destrucció i facilitar la seva 
conservació, manteniment, així com també facilitar la seva difusió entre la 
ciutadania. 
 
Article 7.- PEIN Muntanyes de l’Ordal 
Corbera de Llobregat disposa de 21,27 Ha incloses en el PEIN Muntanyes de 
l’Ordal. Sens perjudici de les actuacions de caràcter particular definides al Pla 
d’Espais d’Interès Natural i al Pla Especial, l’ajuntament realitzarà actuacions 
vinculades a la promoció, protecció i millora d’aquest espai.  
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Article 8.- Xarxa Natura 2000 
Corbera de Llobregat disposa de 21 Ha incloses en la Xarxa Natura 2000 (àmbit 
que coincideix amb l’espai PEIN Muntanyes de l’Ordal), en concret en l’àmbit 
denominat les Serres del Litoral central. Sens perjudici de les directrius que 
s’estableixin per a la gestió dels espais de la xarxa Natura 2000, l’ajuntament 
realitzarà actuacions vinculades a la promoció, protecció i millora d’aquest 
espai. 
 
Article 9.- Protecció dels connectors biològics 
L’ajuntament, en el marc del planejament urbanístic, realitzarà actuacions per a 
l’afavoriment de la connectivitat ecològica i paisatgística, com a estratègia 
bàsica per a millorar la conservació de la biodiversitat, promovent la 
connectivitat ecològica entre els diferents components del medi natural.  
 
Article 10.- Catàleg del patrimoni històric, arquitectònic i natural 
El catàleg del patrimoni històric, arquitectònic i natural de Corbera de 
Llobregat, aprovat definitivament el 22 de març de 2000 per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme, i el Text refós del Pla especial del catàleg del patrimoni 
històric, arquitectònic i natural de Corbera de Llobregat aprovat per l’acord de 
13 de juliol de 2005 de la Comissió Territorial d’Urbanisme, estableix diversos 
nivells de protecció en funció de l’element catalogat així com les formes 
d’actuació i usos permesos.  
 
A nivell general, es prohibeix fer-ne cap afectació que provoqui la disminució de 
les característiques que han portat a la classificació de l’element o indret dins el 
catàleg, sense perjudici de les proteccions establertes al Pla Especial del 
Catàleg. Així mateix, resta prohibida qualsevol actuació que afecti l’hàbitat de 
l’element catalogat.  
10.1.- Resta prohibit tallar i arrencar, total o parcialment, podar, així com 
danyar de manera directa o indirecta per qualsevol mitjà, els arbres i arbredes 
monumentals catalogats. 
10.2.- Així com també resta prohibit arrencar les seves fulles o fruits. 
 
Article 11.- Inventari dels elements del patrimoni històric, 
arquitectònic i natural 
Sense perjudici del què estableix el Pla Especial del Catàleg del patrimoni 
històric, arquitectònic i natural de Corbera de Llobregat, els serveis competents 
realitzaran un inventari del patrimoni local de Corbera, el qual contindrà, a més 
dels elements catalogats, aquells altres elements del patrimoni de 
característiques singulars no recollits al Catàleg.  
 
Per als elements inclosos a l’Inventari del patrimoni local de Corbera de 
Llobregat es prohibeix fer-ne cap afectació que provoqui la disminució de les 
característiques que han portat al seu inventariat. Així mateix, resta prohibida 
qualsevol actuació que afecti l’hàbitat de l’element inventariat. L’ajuntament, 
previ informe del servei de medi ambient, podrà determinar les mesures 
concretes de protecció de l’element inventariat.  
 
Article 12.- Mesures de foment per a la protecció dels elements inclosos 
al Catàleg i a l’Inventari del patrimoni històric, arquitectònic i natural 
L’ajuntament podrà establir mesures de foment per tal de compensar, en 
supòsits justificats i previ informe favorable del servei de medi ambient, les 
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despeses derivades del manteniment dels elements inclosos al Catàleg i a 
l’Inventari del patrimoni històric, arquitectònic i natural de Corbera de Llobregat 
ubicats en propietat privada.  
Per efectuar actuacions de tractament silvícola i fitosanitari de manteniment de 
l’arbre, caldrà l’autorització expressa de l’ajuntament previ informe del servei 
de medi ambient. 
 
Article 13.- Flora protegida 
Resta prohibida la recollida, tallada i el desarrelament de les espècies de flora 
protegides per la legislació vigent, així com de les seves parts, incloses les 
llavors. Sens perjudici del que puguin establir ulteriors regulacions amb 
proteccions més restrictives o que ampliïn el nombre d’espècies protegides, 
aquesta prohibició s’aplicarà a les espècies estrictament protegides, les quals 
s’inclouen a l’Annex 1 de l’Ordre de 5 de novembre de 1984, sobre la protecció 
de plantes de la flora autòctona amenaçada a Catalunya, detallada a l’annex 1 
d’aquesta ordenança. De conformitat amb el previst en la normativa de 
protecció de les espècies esmentades, excepcionalment es podrà autoritzar per 
l’òrgan competent del Govern de la Generalitat la recollida i l’ús d’aquestes 
espècies o d’alguna de les seves parts per a finalitats científiques, educatives o 
tractaments silvícoles que precisi la seva conservació.  
En el cas de les espècies protegides, incloses a l’Annex 2 de l’esmentada Ordre 
i incloses en l’annex 1 d’aquesta ordenança, les accions anteriors estan 
sotmeses a l’autorització de l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya. 
 
Article 14.- Fauna protegida 
Resta prohibida la caça, la captura, la tinença, el tràfic o el comerç, la 
importació i l’exhibició pública, tant dels exemplars adults com dels ous o les 
cries, i també de les parts o restes, de les espècies de fauna autòctona 
declarades protegides a Catalunya, incloses a l‘Annex de la Llei 22/2003 de 
protecció dels animals, sens perjudici del que puguin establir ulteriors 
regulacions amb proteccions més restrictives o que ampliïn el nombre 
d’espècies protegides. També resta prohibit malmetre els caus, els nius o altres 
elements necessaris per a la seva subsistència. 
 
 

CAPÍTOL IV .- PARCS FORESTALS 
 
Article 15.- Concepte 
Es consideren parcs forestals els qualificats com a tal en el Pla General 
d’Ordenació vigent, i els usos estan condicionats al que estableix el PGO i la 
normativa sectorial forestal. 
 
Article 16.- Obligacions dels propietaris 
16.1. Sens perjudici del què estableix la normativa sectorial forestal, en els 
parcs forestals, la propietat, pública o privada, està obligada a: 
 

o Realitzar els treballs de prevenció d’incendis en els terrenys forestals 
establerts per la normativa sectorial. 

o En el cas d’habitatges situats fora d’urbanitzacions o nuclis urbans i les 
instal·lacions agrícoles, ramaderes i forestals situades en terreny forestal 
o a una distància inferior a 500 m del terreny forestal, s’hauran d’aplicar 
les mesures de prevenció d’incendis definides en la normativa sectorial. 
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16.2.- Resten prohibides les tales d’arbres que no estiguin previstes en els 
plans d’explotació forestal sempre i quan no corresponguin a actuacions de 
prevenció d’incendis. En aquest darrer cas, caldrà disposar de les autoritzacions 
pertinents. 
 
Article 17.- Normes generals als parcs forestals 
 
17.1.- De l’ús 
Les persones que usin els Parcs Forestals tenen el deure de: 

o fer un ús adequat, guiant-se per les indicacions, senyals i rètols, pel 
contingut d’aquesta ordenança i per les advertències del personal de 
vigilància. 

o mantenir-los en bon estat de conservació, evitant la seva degradació 
o endur-se els papers, envasos, restes de menjar i altres deixalles que 

portin en les seves visites. Queda estrictament prohibit llençar residus a 
terra o als cursos d’aigua. 

 
Està terminantment prohibit: 

o realitzar abocaments de residus siguin aquests urbans, industrials o 
runes.  

o netejar animals, vehicles i maquinària, canviar olis o efectuar 
reparacions. 

o malmetre o deteriorar el mobiliari, senyalització i resta d’elements d’ús 
públic i altres béns públics.  

o realitzar qualsevol afectació a l’arbrat i altres, segons es regula a 
l’article 19 d’aquesta ordenança.  

 
17.2.- Del sòl  
No es permet arrencar o extreure, sense la preceptiva autorització, roques, 
pedres, fòssils, minerals i terres en general, qualsevol que sigui el mitjà utilitzat 
(manual o mecànic). Tampoc es permet sense l'escaient autorització, la 
recollida de sòl fèrtil o virosta. 
 
17.3.- De l'aigua 
Resta prohibit l'abocament de tota mena de substàncies i objectes que puguin 
alterar la qualitat de les aigües superficials o subterrànies. També es prohibeix 
realitzar activitats que incideixin negativament en la qualitat d'aquestes aigües, 
com rentar automòbils, caravanes, etc., en els cursos dels rius, torrents, fonts, 
basses, etc.. 
 
Resta prohibit realitzar obres i treballs de desviació de cabals, d'aflorament 
d'aigües subterrànies i de captació, així com qualsevol altra acció susceptible de 
causar danys als béns de domini públic hidràulic. 
 
Sens perjudici de la senyalització que pugui existir als diferents indrets amb 
cursos d'aigües o fonts, la responsabilitat per al consum de l'aigua en llocs on 
no es fa constar expressament la seva potabilitat correspon a l'usuari. 
 
L'activitat de bany es realitzarà sota l'exclusiva responsabilitat de l'usuari, qui 
haurà d'atendre, en tot cas, les indicacions i senyals allà on existeixin. 
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17.4.- De la flora 
Els usuaris es comportaran de forma respectuosa amb la flora, evitant danyar-
la i introduir-se en aquells llocs amb presència d'espècies vegetals fràgils o 
vulnerables. 
 
a) Espècies protegides 
Se seguirà la regulació establerta a l'article 13 d'aquesta ordenança.  
 
b) Arbres i arbusts 
Només es permet arrencar o tallar arbres, branques i arbusts en aquells 
supòsits previstos a la normativa forestal, d'incendis forestals sempre i quan es 
disposi de les autoritzacions escaients. En cap altre cas es podran malmetre ni 
deteriorar aquests vegetals.  
No es podrà gravar, pintar, enganxar senyals, cartells o propaganda a les 
escorces o troncs dels arbres. 
 
c) Fruits, bolets i espàrrecs 
Només es permet collir fruits del bosc, espàrrecs i bolets per a ús domèstic o 
consum propi, llevat d’aquelles espècies especialment protegides, regulades o 
prohibides. En cap cas es permet furgar el sòl o utilitzar rasclets o altres 
tècniques que deteriorin el sòl o la virosta.  
Aquestes disposicions no s’aplicaran quan sigui una activitat de cultiu o 
explotació degudament legalitzada i només en relació a les persones 
encarregades de l’activitat o explotació. 
 
d) Molses i líquens 
Atesa la fragilitat i escassesa de molses i líquens, es prohibeix arrencar o 
recol·lectar qualsevol de les diferents espècies d’aquests vegetals. 
 
e) Llenya 
Resta prohibit tallar i recollir llenya verda. Només es permetrà la recollida de 
llenya seca en quantitats reduïdes i per a l’ús domèstic; aquesta restricció no 
opera per aquells casos en què la recollida es realitzi emparada en actuacions 
previstes a la legislació forestal o d’incendis forestals. 
 
f) Espècies al·lòctones 
Queda prohibida la introducció d’espècies vegetals no autòctones o forànies. Es 
prohibeix especialment la introducció d’arbres i arbustos nadalencs al·lòctons. 
 
17.5.- De la fauna 
Els usuaris dels parcs forestals hauran de comportar-se de forma respectuosa 
amb la fauna salvatge, abstenint-se de realitzar activitats i sorolls susceptibles 
de destorbar-la o maltractar-la i de donar-li aliments. També resta prohibit 
malmetre els caus, els nius o d’altres elements necessaris per a la subsistència 
de la fauna salvatge, així com també la recol·lecció d’invertebrats. 
 
a) Espècies protegides 
Se seguirà la regulació establerta a l'article 14 d'aquesta ordenança.  
 
b) Abandonament d’animals i introducció d’espècies al·lòctones  
Queda prohibit l’alliberament d’animals domèstics o salvatges al medi natural 
així com la introducció d’espècies animals forànies. 



   
   
   

8 de 20 
 

 
c) Activitat de pastura 
Sens perjudici de les competències corresponents a l’administració competent 
en matèria ramadera, s’admet l’activitat de pastura i es facilitarà la pràctica de 
la pastura com a mesura per a la prevenció dels incendis forestals. 
 
17.6.- De la prevenció d’incendis 
En el parc forestal, els propietaris dels terrenys estan obligats a mantenir el 
terreny net de brossa i fer-hi la desbrossada selectiva necessària de caràcter 
preventiu segons estableix la normativa sectorial en matèria de prevenció 
d’incendis. Addicionalment l’ajuntament, dins les seves competències, adoptarà 
les mesures addicionals de prevenció que es considerin oportunes. 
 
En el terreny forestal, estigui o no poblat d’espècies arbòries, i a la franja de 
500 m que l’envolta queda prohibit: 
 

o Llençar objectes encesos 
o Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena. 

 
Mesures entre el 16 d’octubre i el 14 de març 
En el període comprès entre el 16 d’octubre i el 14 de març, per encendre foc 
caldrà tramitar la Comunicació de crema a l’ajuntament, prenent les mesures 
preventives indicades a l’annex 2 d’aquesta ordenança.  
 
Mesures entre el 15 de març i el 15 d’octubre  
Resta prohibit, a excepció de si es disposa dels permisos de l’organisme 
competent de la Generalitat de Catalunya: 

a) Encendre foc per a qualsevol activitat, a excepció de les zones 
habilitades per aquest ús i en parcel·les d’urbanitzacions amb barbacoes 
d’obra amb mataguspires. 

b) Llençar objectes encesos, coets, globus, focs d’artifici o altres artefactes 
que continguin foc. 

c) La utilització de bufadors o similars en obres realitzades en vies de 
comunicació que travessin terrenys forestals.  

 
Mesures excepcionals entre el 15 de juny i el 15 de setembre: 
Atès que Corbera és un municipi classificat d’alt risc d’incendi, durant aquest 
període, excepte autorització expressa de l’organisme competent de la 
Generalitat de Catalunya, resten prohibits els treballs que generin restes 
vegetals. 
 
17.7.- De l’accés  
Totes les persones que accedeixin a parc forestal hauran d’adoptar una actitud 
respectuosa amb l’entorn. Especialment hauran d’abstenir-se de produir sorolls 
que puguin pertorbar el comportament de la fauna, de molestar els altres 
usuaris i de provocar molèsties o perjudicis a les activitats agrícoles o 
ramaderes. També hauran de complir la normativa vigent en cada moment 
relativa a la prevenció d’incendis. 
  
L’ajuntament podrà prohibir la circulació en el medi natural en cas de risc 
elevat d’incendi forestal o per tasques d’extinció. 
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Vianants 
En general es permet l’accés i la circulació de vianants per tots els camins i 
pistes de titularitat pública. Els vianants tenen prioritat de pas en relació a la 
resta d’usuaris, llevat dels casos dels vehicles de servei i emergència, que 
tindran prioritat, als quals s’ha de facilitar al màxim el seu pas i funcions.  
 
Queda expressament prohibida la circulació a peu per torrenteres a excepció de 
quan sigui per creuar-les. En aquest cas, el pas es realitzarà per les zones que 
provoquin un menor impacte. 
 
Es podrà limitar l’accés camp a través i a aquelles àrees que, per la fragilitat o 
especial interès dels seus valors naturals, així ho requereixin. Aquesta limitació 
abasta la prohibició de pas permanent o temporal, quan pugui ocasionar-se 
fenòmens de recessió vegetal o erosió.  
 
La circulació de vianants fora dels itineraris senyalitzats o fora de zones 
públiques, es farà sota la responsabilitat de l’usuari que respondrà tant als 
danys propis com dels provocats a tercers. 
 
Ciclistes 
Només es podrà circular en bicicleta pels itineraris i pistes senyalitzats a tal 
efecte: vies principals, pistes forestals i camins de passejada amb una amplada 
de més de 2 metres.  
 
Queda expressament prohibit circular en bicicleta per corriols, rieres, camps a 
través, camins d’amplada inferior a 2 metres i vies especialitzades per a altres 
usos. 
 
En cap cas es podrà circular a una velocitat superior als 30 Km/h ni fer curses 
ciclistes sense les autoritzacions escaients. 
 
Els ciclistes tenen la obligació de respectar els vianants, sense ocasionar-los 
molèsties i respectant la seva preferència. 
 
Hípica 
Només es podrà circular a cavall pels itineraris i pistes senyalitzats a tal efecte: 
vies principals, pistes forestals i camins de passejada amb una amplada de més 
de 2 metres.  
 
Queda expressament prohibit circular a cavall per corriols, rieres, camps a 
través, camins d’amplada inferior a 2 metres i vies especialitzades per a altres 
usos. 
 
Primordialment s’haurà de circular al pas. La circulació al trot també s’admet 
sempre i quan la visibilitat sigui suficient i no concorrin vianants ni ciclistes. La 
circulació a galop queda expressament prohibida. 
 
La circulació a cavall es farà amb precaució, en renglera i mai en grups 
nombrosos. 
 
En tot cas, caldrà respectar els altres usuaris de les vies, especialment els 
vianants que gaudeixen sempre de preferència. 
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Vehicles motoritzats 
Sens perjudici de la normativa sectorial, amb caràcter general està prohibida la 
circulació de motocicletes i vehicles assimilats per les pistes i els camins 
d’amplada inferior a 2 m. a excepció de les pistes de desembosc, en les quals 
s’autoritza l’ús de maquinària associada a la realització dels treballs forestals. 
 
Queda especialment prohibida la circulació de vehicles motoritzats camp a 
través, tallafocs, vials forestals de zones on es realitzin aprofitaments forestals 
(a excepció de l’execució d’accions relacionades amb aquestes activitats), 
camins ramaders així com pels llits de les corrents naturals d’aigua, contínues o 
discontínues a excepció de si es travessa a través de guals. En els espais 
inclosos al PEIN, sens perjudici de les normes establertes en aquesta 
ordenança, regeixen les normes establertes del respectiu pla o programa de 
gestió. 
 
La velocitat màxima de circulació per camins i pistes no pavimentats, aptes per 
la circulació motoritzada és de 30 Km/h (a excepció dels vehicles participants 
de curses esportives degudament autoritzades) i respectant en tot cas els altres 
usuaris, especialment els vianants que gaudeixen de preferència.  
 
L’ajuntament, prèvia consulta a la comissió consultiva comarcal de l’accés 
motoritzat al medi natural, podrà establir limitacions que afectin a camins o 
pistes de la seva titularitat, havent-se de notificar al Departament d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca per tal que efectuï la senyalització i la publicitat 
corresponent. Aquestes limitacions establertes figuraran a l’inventari comarcal 
de camins i pistes. 
 
Aparcament 
 
Queda expressament prohibit estacionar vehicles de forma que s’impedeixi 
l’accés a finques públiques o privades o a altres vies o camins.  
 
17.8.- Camins i senders 
L’ajuntament promourà, conjuntament amb agents socials i associacions de 
defensa de la natura del municipi la recuperació de camins històrics, ramaders, 
camins rals, etc.., la seva homologació a la Federació d’Entitats Excursionistes 
de Catalunya (FEEC), així com també la divulgació d’aquests entre la població. 
 
Els senders homologats, hauran d’estar senyalitzats d’acord amb el que 
estableix les normes generals de senyalització de la FEEC. 
 
 

CAPÍTOL V.- PARCS URBANS 
 
Article 18.- Concepte 
Es consideren parcs urbans els qualificats com a tal en el Pla General 
d’Ordenació vigent, i els usos estan condicionats al que estableix el PGO. 
Comprèn els sòls de titularitat pública ordenats com espais lliures o zones 
verdes amb arbrat o jardineria, zones esportives, zones infantils, etc..  
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Article 19.- Normes generals als parcs urbans 
S’haurà de respectar les plantes i les instal·lacions així com els jocs d’infants, 
les estàtues, els reixats, les proteccions, els fanals, els pilars, les tanques i 
altres elements destinats a embellir-los o que siguin d’utilitat. S’ha d’evitar 
qualsevol acte que els pugui perjudicar, enlletgir o embrutar. També s’haurà 
d’atendre les indicacions dels guardes i/o rètols informatius, allà on hi hagi. 
 
Està especialment prohibit: 

o Passar per sobre de talussos, parterres i plantacions i tocar les plantes i 
flors 

o Enfilar-se pèls arbres, sacsejar-los, trencar les branques i les fulles; 
gravar o raspar l’escorça, abocar tota mena de líquids o sòlids, malgrat 
no siguin perjudicials, en les proximitats de l’arbre i en els escocells, i 
també llençar-hi escombraries, runes o residus, o dipositar-hi, encara 
que només sigui transitori, materials d’obra o qualsevol altre classe 
d’elements. 

o Causar qualsevol mena de dany a l’arbrat i plantacions, tal com, clavar 
claus o puntes i qualsevol altre element, lligar als mateixos gronxadors, 
motocicletes, filferros, cables, cartells, etc.. recolzar escales, eines i 
suport de bastides. Per subjectar cables, pancartes i qualsevol altre 
element cal l’autorització expressa de l’ajuntament i s’ha de fer en les 
condicions que s’assenyalin. 

o Manipular els arbres que estan sota la competència de l’ajuntament 
(carrers, parcs, passeigs, etc..), sempre que no es tracti de treballs 
propis de gestió i manteniment de l’arbrat planificats i executats sota les 
directrius del tècnic municipal competent. 

o Tirar papers o deixalles fora de les papereres i embrutar l’espai de 
qualsevol altra manera. 

o Es prohibeix fer proves o exercicis de tir, caçar, encendre petards, coets 
o focs d’artifici que puguin afectar l’arbrat. 

o Si es tracta d’un parc tancat, romandre-hi una vegada donat l’avís de 
tancament.  

o Que els gossos, gats i altres animals facin les seves deposicions en els 
parcs infantils o jardins d’ús dels infants. L’ajuntament ha establert les 
instal·lacions adequades per a la recollida de les defecacions. 

o Realitzar foc per a cremar restes vegetals. Les restes vegetals hauran de 
ser gestionades a través de gestors autoritzats, a través de la deixalleria 
municipal o, si es tracta de petites quantitats, mitjançant els contenidors 
d’esporga de carrer.  

L’ajuntament promourà l’adopció de mesures d’estalvi d’aigua en el disseny 
dels parcs urbans. 
 
 

CAPÍTOL VI.- VIES I ESPAIS PÚBLICS URBANS 
 
Article 20.- Arbres en les vies i espais públics  
Protecció d’arbres en cas d’obres 
 
Els arbres que puguin ésser afectats per obres de caire públic o privat s’hauran 
de protegir, abans de l’inici d’aquestes, de la següent manera: 
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a) si les obres es realitzen en zones pavimentades, i els treballs previstos han 
de realitzar-se a menys d’un metre de distància del tronc d’un arbre existent, 
aquest s’haurà de protegir amb una reixa d’altura no inferior a 1’50 metres i a 
una distància de l’arbre no inferior a 0’50 metres. Aquestes proteccions es 
retiraran una vegada finalitzades les esmentades obres o operacions per part 
dels operaris responsables de les obres.  
 
b) si les obres es realitzen en zones no pavimentades, s’haurà de: 

• deixar un espai de seguretat sota la projecció de la capçada de l’arbre 
equivalent a una circumferència amb un radi mínim de 2/3 del radi total 
de la capçada. 

• delimitar aquesta zona de protecció mitjançant un tancament adient 
(tanques de fusta, tanques metàl·liques, cinta d’obra, etc..) que es 
reposi, en cas de deteriorament, al llarg de l’obra. Aquest tancament es 
retirarà un cop acabada l’obra. En aquest cas no calen les proteccions 
immediates al tronc. 

 
Dins de la zona de protecció no es podrà en cap cas: 

 
• Acumular materials de l’obra de qualsevol tipus. 
• Situar cap infraestructura de la mateixa (oficines, provisionals, 

vestidors,...). 
• Permetre el pas de maquinària pesada. 
• Fer passar serveis soterrats (aigua, clavegueram, gas, llum, etc..). 
• En general qualsevol activitat que pugui afectar les arrels dels arbres o 

qualsevol altre part del mateix. 
 
Tots els costos derivats de la delimitació i retirada de les estructures de 
protecció aniran a càrrec del promotor del projecte que tingui incidència sobre 
l’arbrat. 
 
c) L’obtenció de la llicència d’obres per a l’obertura de rases de via pública o en 
terrenys que puguin afectar a arbres o arbredes públiques estarà supeditada a 
l’informe del tècnic municipal competent. 
 
En les zones pròximes a arbres o arbredes públiques, les rases s’allunyaran dels 
troncs d’aquests a una distància de 5 vegades el seu diàmetre a l’altura normal 
(diàmetre del tronc mesurat a 1,30 m del terra) i en qualsevol cas, aquesta 
distància sempre serà superior a 0,5 m. 
 
En cas que no fos possible aplicar aquesta norma, es requerirà la inspecció del 
tècnic municipal competent per adoptar una solució que no malmeti l’arbrat. 
 
Quan ineludiblement en les excavacions s’hagin de tallar arrels importants de 
gruix superior a 5 cm els talls s’efectuaran o perfilaran amb les eines 
adequades, deixant talls nets i llisos. 
 
Les rases properes a l’arbrat hauran de ser obertes i tancades en un termini de 
temps no superior a 48 hores a fi d’evitar l’afecció de les arrels pels elements 
ambientals o patològics. Un cop tancades es procedirà al seu reg. 
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En tot cas s’haurà de comptar amb l’assessorament i la inspecció del tècnic 
municipal competent. 
 
Article 21.- Substitució i tallada de l’arbrat per part de l’ajuntament 
La tallada d’un arbre a la via pública es farà a instància de l’Àrea de Medi 
Ambient quan tècnicament no sigui possible la seva conservació. 
 
La tallada estarà justificada quan l’arbre estigui afectat per malalties greus, 
presenti un estat de decrepitud avançada, el seu creixement estigui provocant 
problemes greus en serveis públics, privats o propietats privades, i en cas que 
la caiguda de tot l’arbre o, d’alguna de les seves parts, pugui causar danys a 
tercers. 
 
En cas de tallada l’ajuntament procurarà, quan sigui possible i en el lloc més 
proper a la zona perjudicada per l’eliminació de l’arbrat, compensar la pèrdua 
amb noves plantacions.  
 
En el cas que sigui necessari la reposició de l’arbrat, s’utilitzaran espècies 
arbòries de les incloses a l’annex 3 d’aquesta ordenança, sempre i quan 
l’amplada de la zona ho permeti. En cas que no fos possible, es triarà, per a 
voreres de menys de 3,5 m arbres de port petit i per a voreres més amples de 
3,5 arbres de port mitjà o de port gran. 
 
Aquestes actuacions només podran efectuar-se en arbres no inclosos dins del 
Catàleg i Inventari del patrimoni històric, arquitectònic i natural de Corbera de 
Llobregat. 

 
Article 22.- Escocells a la via pública 
A les voreres superiors a 3 metres d’amplada, els escocells mai no seran 
inferiors a 1,2 x 1,2 metres útils, i en voreres de menor amplada seran com a 
mínim de 0,8 metres d’amplada per 1 metre de llargada. Si això no es pogués 
complir en algun cas molt particular, aleshores seran els serveis tècnics els que 
valoraran i dictaminaran la possibilitat d’obrar d’aquesta última manera. En tot 
cas la ubicació dels arbres haurà de complir la normativa d’accessibilitat vigent. 
 
L’escocell es construirà amb el límit al mateix nivell de la vorera, mai elevats 
per sobre d’aquesta, per tal de facilitar la recollida d’aigües pluvials, amb un 
mínim de profunditat de 20 cm, entre el nivell del paviment de la vorera i la 
superfície del terra. Aquest espai lliure de 20 cm podrà ser reblert o no amb 
materials porosos (mulch). 
 
Els serveis que utilitzin el subsòl dels espais verds i de l’arbrat viari evitaran en 
la mesura de les seves possibilitats l’afectació als elements vegetals. En tot cas, 
les empreses concessionàries trametran a l’àrea competent sobre espais verds 
de l’ajuntament la cartografia i característiques de les xarxes que afecten a 
aquests espais. 
 
Es tindrà cura en col·locar els arbres de nova plantació o reposició centrat dins 
l’escocell.  
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CAPÍTOL VII.- PARCEL·LES I ESPAIS PRIVATS URBANS 
 
Article 23.- Arbres situats en parcel·les de propietat privada  
Neteja de parcel·la i tala d’arbres 
 
Els titulars de parcel·les privades, vindran obligats a sol·licitar el corresponent 
permís a l’ajuntament o a la Direcció General de Medi Natural, segons 
correspongui en funció de la data de l’any, en cas de tala d’arbres o neteja de 
parcel·la, amb anterioritat a qualsevol actuació urbanística d’obres o altres, que 
pugui comportar la tallada de l’arbrat situat a la seva parcel·la. 
 
Queda terminantment prohibit realitzar foc per a cremar restes vegetals en 
terreny urbà en tot el terme municipal. Les restes vegetals hauran de ser 
gestionades a través de gestors autoritzats, a través de la deixalleria municipal 
o, si es tracta de petites quantitats, mitjançant els contenidors d’esporga de 
carrer.  
 
Llicència d’obres 
 
En les autoritzacions per construccions d’habitatges, piscines i/o ampliacions, 
només es podran tallar els arbres que afectin la pròpia obra i mai els que no 
estiguin dins del perímetre definit per l’obra. En el plànol d’emplaçament de la 
sol·licitud de la llicència d’obres s’haurà de grafiar l’arbrat existent.  
 
En el cas de concessió de la llicència, el titular de la mateixa, reposarà o 
repoblarà els arbres, sempre que les característiques de la finca ho permetin, 
en la proporció de 10 arbres per cada 1000 m2 de parcel·la, equivalent a 1 
arbre per cada 100 m2. 
 
Les espècies per a la repoblació seran, al menys en un 60% autòctones i de 
baix consum d’aigua. La relació d’espècies arbòries que conjuguen les dues 
condicions (autòctones i de baix consum hídric) s’inclouen a l’Annex 3 grup a. 
La resta d’arbres a reposar, serà de lliure elecció per part del titular de la 
parcel·la, prioritzant-se aquells de baix consum hídric que s’inclouen a l’Annex 3 
grup b. L’alçada mínima de l’arbre a repoblar serà de 2,5 metres o un perímetre 
mínim de tronc de 20 cm mesurats a 1 m d’alçada. 
 
Si a la parcel·la no hi ha cap arbre o fossin insuficients els existents, amb 
anterioritat a qualsevol actuació urbanística, el titular vindrà obligat a repoblar 
la seva finca, sempre que sigui possible, en les mateixes proporcions 
establertes a l’apartat anterior. 
 
En cas de reposició, el titular de la llicència haurà de dipositar una fiança per 
import de 120 € per arbre. Aquesta fiança serà vigent durant tot el termini 
d’execució de l’actuació urbanística. Igualment no es podrà concedir la llicència 
de primera ocupació ni retornar la fiança dipositada fins que no es compleixi 
l’obligació de repoblar l’arbrat, i previ informe favorable del Servei Municipal 
competent. 
 
Article 24.- Jardins i plantacions privades 
Els jardins i les plantacions privades, els espais lliures i els terrenys no 
urbanitzats, es mantindran pels seus propietaris en el degut estat de neteja i en 
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condicions fitosanitàries adients, tenint cura de la desbrossada del terreny i 
l’esporgada de l’arbrat. 

 
En cas d’incompliment o de negligència en la conservació dels espais lliures, 
l’ajuntament podrà: 

a)Imposar sancions dins els límits legals. 
b)Procedir a l’execució subsidiària, exigint als propietaris les despeses 
que ocasioni. 
 

Article 25.- Valoracions 
En el cas que es produeixi un dany accidental a un arbre, l’ajuntament a efectes 
d’indemnització i sense perjudici de les sancions que corresponguin, valorarà 
l’arbre en tot o en part, segons la Norma de Granada, valoració de l’arbrat 
ornamental, a través d’uns paràmetres de valoració que tenen en compte 
l’espècie, l’edat, la raresa i la dificultat de reemplaçar l’exemplar, essent el 
responsable de l’obra qui ha de fer front al cost que això comporta. 
 
Article 26.- Disposicions específiques per a la instal·lació o 
manteniment de línies aèries elèctriques i telefòniques 
Els treballs d’esporga relacionats amb el manteniment de línies elèctriques o 
telefòniques s’ajustaran a allò que disposa la legislació de prevenció d’incendis 
o altres legislacions sectorials relacionades. Aquests treballs es desenvoluparan 
sota la supervisió del tècnic municipal competent en la matèria i tindran 
especial cura en minimitzar els danys físics i estètics a l’arbre. Les companyies 
subministradores d’aquests serveis hauran de sol·licitar el permisos escaients. 
 
 

CAPÍTOL VIII.- RÈGIM SANCIONADOR I DISCIPLINARI 
 
Article 27.- Atribucions de l’ajuntament en matèria d’inspeccions 
Correspon a l’àrea de medi ambient exercir el control del compliment d’aquesta 
Ordenança, exigir l’adopció de mesures correctores necessàries, assenyalar 
limitacions, realitzar totes aquelles inspeccions que siguin necessàries i aplicar 
les sancions corresponents en cas d’incompliment. 
 
El responsable de l’activitat que pugui ocasionar o estigui provocant una 
afectació en l’arbrat públic està obligat a permetre l’accés al personal acreditat 
de l’àrea de medi ambient de l’ajuntament, per tal de dur a terme la visita 
d’inspecció. 
 
Article 28.- Denúncies 
Tota persona, física o jurídica, podrà denunciar davant l’ajuntament qualsevol 
infracció a aquesta Ordenança. 
 
Les denúncies formulades donen lloc a l’obertura de les diligències 
corresponents per tal de comprovar la veracitat dels fets denunciats i, si 
s’escau, a la incoació de l’expedient sancionador corresponent, i s’han de 
notificar als denunciants les resolucions que s’adoptin. 
 
Quan es formalitzi la denúncia s’han de facilitar les dades necessàries perquè 
els òrgans municipals competents puguin realitzar la comprovació 
corresponent. 
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La iniciació, informació, tramitació i resolució de les denúncies formulades 
s’ajustaran al corresponent procediment sancionador, d’acord amb el que 
preveu el Decret 278/1993, de 29 de novembre, que aprova el procediment 
sancionador d’aplicació en àmbits de competència de la Generalitat,  en 
concordança amb el títol VI de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú. 
 
Article 29.- Infraccions administratives 
Es consideren infraccions administratives les accions i les omissions que 
contravenen les obligacions que estableix aquesta Ordenança. 
 
Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus, de conformitat amb 
la tipificació que estableixen els articles següents. 
 
Els criteris establerts per a la tipificació de les infraccions són: 
 

● La seva repercussió social i ambiental. 
● El cost de la restitució. 
● La transcendència de la degradació que hagués sofert el medi. 
● El benefici derivat de l’activitat infractora. 
● El grau d’intencionalitat. 
● La irreversibilitat del dany o deteriorament produït en la qualitat de l’arbre 
o altres elements naturals com a bé protegit. 
● La reincidència. 

 
Article 30.- Tipificació de les infraccions 
Es tipifiquen com a infraccions administratives, les següents: 
 
30.1.1. Molt greus: 
 

● Les contingudes a l’article 10.1, 11, 13, 14, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4a, 
17.4d, 17.4f, 17.5a, 17.5b, 17.6, 17.7. 
● Les reincidències en la comissió de faltes greus.  

 
30.1.2. Greus:  

 
● Les contingudes en els articles 10.2, 17.4e, 20, 22 i 23. 
● Desatendre els requeriments municipals per a la correcció de les 
deficiències observades. 
● La negativa o resistència a la tasca d’inspecció i de vigilància de 
l’Administració. 
● Negar-se o resistir-se a subministrar dades o a facilitar la informació 
sol·licitada per les autoritats competents o pels seus agents en el 
compliment de les seves funcions, i també el subministrament d’informació 
o documentació falsa, inexacta, incompleta o que indueixi a error, 
implícitament o explícitament. 
● Reincidir en infraccions lleus.  
 

30.1.3. Lleus: 
 

● Les contingudes en l’article 19. 
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● Qualsevol altra infracció no tipificada en els apartats anteriors.  
 
Article 31.- Persones responsables 
Als efectes d’aquesta Ordenança, tindran la consideració de responsables de les 
infraccions previstes. 
 
a) Les persones que directament, per compte propi o aliè, executin l’activitat 
infractora, o aquelles que ordenin l’activitat esmentada. 
b) Les persones o entitats titulars o promotores 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 separar la participació efectiva de cada una d’elles, s’exigirà 
la responsabilitat de forma solidària. 
 
Article 32.- Sancions 
La imposició de les sancions previstes en aquesta Ordenança es regeix per la 
normativa vigent en matèria de procediment sancionador aplicable als ens 
locals. 
 
Article 33.- Quantia de les multes 
Les sancions que es poden imposar són les següents: 
 
Lleus: de 60 a 300 € 
Greus: de 300 a 1.000 €. 
Molt greus: de 1.000 a 3.000 €. 
 
Article 34.- Resolució dels expedients 
La competència per la resolució dels expedients sancionadors en matèria 
d’aquesta ordenança correspondran a l’Alcaldia, prèvia proposta de resolució 
pel regidor de Medi Ambient o del regidor de Serveis Públics, d’acord amb el 
procediment establert a la Llei de règim jurídic de les administracions públiques 
i procediment administratiu comú i el Decret del procediment administratiu 
sancionador. 
 
L’autoritat municipal competent és qui ordena la incoació dels expedients 
sancionadors i imposa les sancions que corresponguin. 
Aquesta competència s’exercirà a l’empara del que es disposa a l’apartat d) de 
l’article 63 de la llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de 
Catalunya. 
 
La multa és compatible amb l’aplicació d’altres sancions quan correspongui. 
 

DISPOSICIONS FINALS 
 
Primera 
La present ordenança entrarà en vigor a l‘endemà de la publicació de la seva 
aprovació definitiva, al BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA. 
 
Segona 
Queda derogada l’Ordenança de Protecció de l’Arbrat, així com qualsevol 
disposició del mateix o inferior rang que regulin les matèries contingudes en 
l’Ordenança, si s’oposen o contradiuen el seu contingut.” 
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“ANNEX 1  
Espècies estrictament protegides  
Espècies i famílies a les quals pertanyen  
Fam. Taxaceae  
Teix (Taxus baccata), ‘Tejo‘. 
Fam. Compositae  
Flor de Neu (Leontopodium alpinum), ‘Edelweiss‘. 
Espècies protegides  
Espècies i famílies a les quals pertanyen  
Fam. Aquifoliaceae  
Boix Grèvol (Ilex aquifolium), ‘Acebo‘. 
Fam. Gentianaceae  
Genciana Groga, G. Vera, Gençana (Gentiana lutea), ‘Genciana‘. 
Fam. Palmae  
Margalló (Chamaerops humilis), ‘Palmito‘.” 
 
“ANNEX 2.- Condicions generals per a fer foc 
Resta terminantment prohibit fer cremes de restes vegetals en l’àmbit urbà del 
municipi.  
En la resta de casos: 
1.- El sol·licitant es fa responsable de disposar del permís preceptiu del 
propietari del terreny. 
2.- El sol·licitant accepta la nul·litat de l’autorització quan el Departament 
d’Agricultura, Ramaderia i Pesca hagi determinat que l’índex de perill és màxim. 
3.- El sol·licitant es fa responsable de qualsevol falta o dany que es produeixi 
en l’exercici de l’activitat comunicada. 
4.- La persona responsable no haurà d’apartar-se en cap moment del foc 
mentre duri i s’assegurarà que quedi totalment apagat, de manera que, en 
abandonar el lloc, per cap circumstància no es pugui reactivar la combustió. No 
es deixarà el lloc fins dues hores després d’apagar el foc. 
 
Prohibicions: 
1.- Llençar objectes encesos. 
2.- Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que 
puguin ser causa de l’inici d’un foc. 
 

MESURES PREVENTIVES 
 

Aquestes mesures preventives són de caràcter obligatori en tots els casos en 
què es faci ús del foc. 
1.- El foc es farà només en zones sense pendent, evitant les àrees amb una 
alta concentració de combustible (arbres, matolls, fullaraca, etc..). 
2.- En tots els casos en què el foc creixi a causa d’un excés de combustible, 
s’apagarà de manera immediata (sempre amb l’ajut d’aigua i/o terra). La flama 
generada per la crema no superarà en cap cas els 3 metres d’alçada. 
3.- Mai no s’encendrà foc si fa vent. Si comencés a bufar un cop encès, s’haurà 
d’apagar immediatament. 
4.- En cas de cremes en finques que limitin amb carreteres, aquestes cremes se 
suspendran si la direcció del fum incideix desfavorablement en la seguretat vial. 
5.- No fer mai foc cap al tard o a la nit. L’hora més adequada és la matinada. 
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6.- Apagar el foc, amarant totes les brases amb aigua per després barrejar-les 
amb les cendres i terra, fins a tenir la completa seguretat que no quedi cap 
brasa o fumeig. 
7.- Mesures complementàries per a cada cas concret. 

 
7.1.- Focs de camp: Preparar un cercle de seguretat de 10 m de 
diàmetre com a mínim, d’on s’eliminarà tota l’herba, matolls, fullaraca, 
pinassa, branquillons i qualsevol altre material sec; aquesta mesura 
també és preceptiva en el cas d’utilització de fogons de butà o propà. El 
foc s’encendrà en un clot d’uns 20 cm de profunditat per uns 40 cm de 
diàmetre.  
 
7.2.- Cremes agrícoles: Queda terminantment prohibit realitzar foc per a 
cremar restes vegetals en terreny urbà en tot el terme municipal. En el 
cas de terreny rústic, no es podrà cremar altra cosa que el rostoll, i es 
protegirà sempre l’arbrat. Es farà un tallafocs de 10 m d’amplada. Es 
disposarà d’un mínim de 5 persones i també de material suficient per a 
assegurar el total control del foc. 
 
7.3.- Crema de treballs culturals forestals: Queda terminantment 
prohibit realitzar foc per a cremar restes vegetals en terreny urbà en tot el 
terme municipal. En el cas de terreny rústic caldrà preparar un cercle de 
seguretat de 15 m de diàmetre com a mínim, d’on s’eliminarà tota l’herba, 
matolls, fullaraca, pinassa, arbrat i qualsevol material que pugui suposar 
un perill de propagació del foc. El foc s’encendrà en un clot d’uns 2-3 m de 
diàmetre, on es col·locarà tot el material a cremar, evitant que sobresurti. 

1.- No es podrà cremar altra cosa que el rostoll, i es protegirà 
sempre l’arbrat. Es farà un tallafocs de 10 m d’amplada. Es disposarà 
d’un mínim de 5 persones i també de material suficient per a 
assegurar el total control del foc. 
2.- El foc es farà només en zones sense pendent, evitant les àrees 
amb una alta concentració de combustible (arbres, matolls, fullaraca, 
etc..). 
3.- En tots els casos en què el foc creixi a causa d’un excés de 
combustible, s’apagarà de manera immediata (sempre amb l’ajut 
d’aigua i/o terra). La flama generada per la crema no superarà en 
cap cas els 3 metres d’alçada. 
4.- Mai no s’encendrà foc si fa vent. Si comencés a bufar un cop 
encès, s’haurà d’apagar immediatament. 
5.- En cas de cremes en finques que limitin amb carreteres, aquestes 
cremes se suspendran si la direcció del fum incideix 
desfavorablement en la seguretat vial. 
6.- No fer mai foc cap al tard o a la nit. L’hora més adequada és la 
matinada. 
7.- Apagar el foc, amarant totes les brases amb aigua per després 
barrejar-les amb les cendres i terra, fins a tenir la completa seguretat 
que no quedi cap brasa o fumeig.” 
 

“ANNEX 3.- Selecció de les espècies útils en xerojardineria  
En aquest annex es descriuen les espècies útils en xerojardineria o jardineria de 
baix consum d’aigua. S’han seleccionat espècies atractives i rústiques, útils per 
a diverses finalitats. 
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Aquestes llistes inclouen tan sols una part de les espècies que conjuguen 
atractiu i frugalitat en el consum d’aigua. 
 
Definicions 
 
Autòctona: Espècie que creix silvestre en qualsevol zona de la Península 
Ibèrica. 
Al·lòctona: Espècie que no és nativa de la Península Ibèrica. 
 
3a. Espècies arbòries autòctones i de baix consum hídric 
Alzina (Quercus ilex) 
Arboç (Arbutus unedo) 
Roure (Quercus humilis) 
Pi pinyer (Pinus pinea) 
Pi blanc (Pinus halepensis) 
Olivera (Olea europaea) 
Garrofer (Ceratonia siliqua) 
Lledoner (Celtis australis) 
Figuera (Ficus carica) 
Llorer (Laurus nobilis) 
 
3b. Espècies arbòries al·lòctones i de baix consum hídric 
Ailant (Ailanthus altissima) 
Arbre de l’amor (Cercis siliquastrum) 
Xiprer (Cupressus sempervirens) 
Arbre del paradís (Elaeagnus angustifolia)  
Palmera de dàtils/ Palmera de Canàries (Phoenix Dactylifera/Phoenix 
Canariensis) 
Magraner (Punica granatum) 
Robínia (Robinia pseudoacacia) 
Pebrer bord (Schinus molle) 
Acàcia del Japó(Sophora japonica)” 
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