ORDENANÇA REGULADORA NÚM. 32
REGULADORA DE L’ARBRAT I RECURSOS VEGETALS
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Objecte i àmbit normatiu
L’objecte de la present ordenança és la regulació de la conservació, ús i protecció
de l’arbrat i recursos vegetals del municipi.
Es pretén establir un marc legal que reguli la conservació, l’ús, la protecció i el
règim sancionador envers les espècies vegetals i els seus processos biològics
essencials amb l’objectiu de preservar la biodiversitat, potenciar els processos de
desenvolupament sostenible i millorar la qualitat de vida dels ciutadans, situant
els recursos naturals com un valor afegit del municipi.
L’àmbit normatiu de la present ordenança ve establert per l’article 45 de la
Constitució Espanyola i, entre altres, les següents lleis:
Llei 30/1992, de 26 de novembre de LRJAP PAC
Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració
ambiental
Llei 2/2002, de 14 de març, d’urbanisme, article 179.2 r
Llei 4/1989 de Conservació dels espais naturals i de la Fauna i Flora Silvestres
Llai 2/1991, de 14 de febrer, per a la Protecció i Regulació de la Fauna i Flora
Silvestres
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril per la qual s’aprova el text refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya
Decret 158/1994, de 30 de maig, d’adequació del Departament de Medi Ambient
a la llei 30/92
Decret 214/1987 de declaració d’arbres monumentals
Decret 47/1988 de declaració d’arbres d’interès comarcal i local
Decret 120/1989 de declaració d’arbredes monumentals, d’interès comarcal i
d’interès local
Reial Decret 1398/1993, de 4 d’agost Reglament i Procediment sancionador
Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya
Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes
Llei 8/2005, de 8 de juny, de protecció, gestió, i ordenació de paisatge Decret
343/2006, de 19 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei 8/2005.
Article 2. Àmbit d’aplicació
L’àmbit d’aplicació d’aquesta ordenança compren aquells arbres o arbredes
existents, ja sigui en sòl públic o privat, en terrenys qualificats com a no
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urbanitzable o en terrenys de sòl urbà qualificats com a zona verda, parcs i
jardins desenvolupats, i sistema viari o sistemes generals en els plans urbanístics
vigents. Aquesta ordenança serà d’aplicació a tot el terme municipal de Moià.
Article 3. Competències municipals
Les competències municipals en matèria de protecció de medi natural, són les
que preveu la legislació local, i seran exercides per l’Alcaldia i/o per el Regidor de
Medi Ambient.
L’ordenança s’estructura en 2 capítols: el capítol 1 regula la declaració de l’arbrat
d’interès local i el règim de protecció, i el capítol 2 el règim sancionador i
disciplinari.

CAPÍTOL 1. DECLARACIÓ DE L’ARBRAT D’INTERÈS LOCAL I RÈGIM DE
PROTECCIÓ

Article 4. Definicions
Als efectes de la present ordenança s’entén per arbre d’interès local aquella
planta llenyosa que destaca dins el municipi per una o varies característiques de
tipus biològic (tipus d’espècies, dimensions, edat...), paisatgístic, històric,
cultural o social i que prèviament és catalogat i declarat com a tal. Aquestes
característiques el fan mereixedor de formar part del patrimoni cultural i natural i
implica que sigui d’interès públic la seva protecció i conservació.
Per arbreda d’interès local s’entén una agrupació de varis arbres que, per la
seva espècie, mida, edat, composició paisatgística, singularitat o història es
considera destacable i digna de protecció. Aquestes característiques la fan
mereixedora de formar part del patrimoni cultural i natural i implica que sigui
d’interès públic la seva protecció i conservació.
La protecció comprèn l’arbre o arbreda d’interès local i el seu entorn.
Article 5. Normativa
L’arbrat o arbreda d’ Interès local es considera un Bé Protegit i a Conservar. La
protecció implica que no poden ser tallats, danyats, tant en capçada, tronc com
en sistema radicular, trasplantats, mutilats ni destruïts en el seu estat ni en el
seu aspecte.
La protecció comprèn l’arbre o arbreda d’interès local i el seu entorn.
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Article 6. Declaració de l’arbrat d’interès local
a) La declaració d’Arbre o Arbreda d’interès local es realitzarà per el Ple de
l’Ajuntament a proposta de qualsevol persona física o jurídica, o per pròpia
iniciativa de l’Ajuntament.
b) Tota proposta de declaració d’arbre o arbreda d’interès local requerirà:
-

Identificació de l’arbre o arbreda mitjançant el nom científic, nom comú,
nom popular si n’hi ha i la seva localització mitjançant cartografia
Una memòria descriptiva i justificativa de la proposta

c) La declaració de l’arbrat d’interès local pot afectar arbres o arbredes de
titularitat pública o privada
d) En el supòsit de que el titular sigui d’una altra administració Pública o un
particular, serà requisit previ la notificació a l’interessat o interessats de la
iniciació del procediment de declaració; així com se li donarà audiència amb
caràcter previ a l’aprovació per el Ple de l’Ajuntament perquè pugui manifestar el
que li sembli pertinent.
e) L’Ajuntament informarà al Departament de Medi Ambient de la Generalitat de
Catalunya de les declaracions d’arbrat d’interès local

CAPÍTOL 2. RÈGIM SANCIONADOR I DISCIPLINARI

Article 7. Competències de l’Ajuntament de Moià
Correspon a l’Ajuntament exercir el control del compliment d’aquesta ordenança,
exigir l’adopció de mesures correctores, assenyalar limitacions, realitzar totes
aquelles inspeccions que siguin necessàries i aplicar les sancions corresponents
en cas d’incompliment.
Article 8. Actuació d’ofici o per denúncia
L’Ajuntament actuarà d’ofici o per denúncia. Les denúncies seran comprovades
mitjançant visita d’inspecció i es notificarà als denunciants les resolucions que
s’adoptin.
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El responsable de l’activitat que pugui ocasionar o estigui provocant una
afectació en l’arbrat catalogat d’interès local està obligat a permetre l’accés al
personal acreditat de l’Ajuntament, per tal de dur a terme la visita d’inspecció.
La iniciació, informació, tramitació i resolució de les denúncies formulades
s’ajustaran al procediment sancionador, aprovat per l’Administració Pública.
Article 9. Infraccions
Les infraccions són els actes i les omissions que contravenen les obligacions
establertes en l’article 5 de la present ordenança. Es classifiquen en lleus, greus i
molt greus, segons els criteris de:
-

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 arbreda com a bé protegit
La reincidència

Article 10.Persones responsables
Són persones responsables de les infraccions:
a) Les persones que directament executin l’activitat infractora i/o els qui
ordenin l’activitat.
b) Els promotors de l’activitat o projecte que constitueixi o origini la infracció.
c) Els propietaris.
Article 11. Sancions
a) Sense perjudici d’exigir, si s’escau, les responsabilitats de caràcter civil o
penal i/o l’adopció de mesures cautelars i de restitució dels danys causats, les
infraccions seran sancionades d’acord amb els criteris de valoració dels arbres o
arbredes afectats seguint el barem previst a la Norma Granada, redactada per la
“’Asociación española de Parques y jardines Públicos” revisada a l’any 2006 com
a mètode per valorar tots els arbres i arbustos.
b) L’import de les sancions seran utilitzades per executar les inversions
necessàries en la gestió i protecció dels arbres i arbredes d’interès local del
municipi.
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DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança Reguladora aprovada definitivament pel Ple de la
Corporació en sessió celebrada el 21 de desembre de 2011, entrarà en vigor el
dia 1 de gener de 2012 i regirà fins la seva modificació o derogació expressa. En
cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran vigents.
ANNEX I
Llistat dels Arbres i Arbredes declarats d’Interès Local
ARBRAT MOIÀ
denominació
Alba de la Tuta
Alzina de Caselles
Alzina de la Granoia
Alzina de Perers
Alzina de Vilarjoan
Alzina del Pla de Maria
Alzina dels Clapers
Arbreda de pi pinyoner del Pla dels Pins (propera al camp de
golf)
Arbreda de ribera de la Falsia
Arbreda de ribera de la riera del Gai
Arbreda de ribera que va del Molí Nou cap al Molí d'en Pujol
Arbreda de ribera que va des de sota la masia de Passarell fins
a sota la masia del Riu
Arbreda de ribera que va des del saltant d'aigua de
l'embassament del Molí Nou fins a la masia de Passarell
Dos pins monumentals a la Coma de Sant Jaume
Plataners de la Carretera C-59 de Moià a l'Estany
Plataners de la Coma de Sant Jaume
Roure martinenc de Santa Eugènia del Gomà
Roure de Boladeres
Roure de Casagemes
Roure de Creu Vermella
Roure de la Cabanya
Roure de Montví

x
y
428931 4627909
424102 4631226
427099 4630507
428862 4629254
421973 4628398
423596 4632105
427343 4628711
423798 4628598
424522 4627391
426178 4626411
425918 4629667
425868 4631642
425632 4630427
425794 4626967
426448 4634398
425741 4626926
430023 4630164
429494 4632449
423079 4629582
428629 4632642
426641 4632842
425071 4630901
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ARBRAT MOIÀ
denominació
Roure de Vilalta

x
y
424542 4632514

Roure del Masot
Roure del Prat
Roure del Riu
Roure martinenc a l'entrada de l'estació depuradora
Roureda de la font Cendrosa
Roureda del Torrent Mal
Roures de la bassa de Coromines
Teix de la Creu

427293 4629494
426597 4628379
426434 4631585
425506 4628240
429528 4631779
429468 4628597
423556 4630819
424679 4629934

Avets de Douglas del Masot
Roure de la Granoia
Alzina de les Cases de Ferrerons
Roure de les Cases de Ferrerons
Alzina del Masot
Perelloner de la Casa Nova de la Coma
El Parc municipal, jardí associat a la casa de Joan Coma, Cal Cristo, avui
biblioteca municipal; queda declarat com arbreda d’interès en el seu conjunt i
per tant regulat per la present ordenança. Les tasques comuns i habituals en la
gestió i conservació per la seva utilització pública, que afectin a l’arbrat existent,
s’autoritzaran per regidor de medi ambient, previ projecte, estudi o pla elaborat
per tècnic competent.
La declaració d’arbreda d’interès local, no ha de ser restrictiu ni limitatiu d’ésser
catalogat o classificat dins l’àmbit d’altres lleis, ordenances o normatives.
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