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COMPOSICIÓ ESQUEMÀTICA 

 

CAPÍTOL PRIMER.- Objectius i àmbit d'aplicació (article 1) 

 

CAPÍTOL SEGON.- Conservació i defensa dels espais verds públics i les 

plantacions urbanes (articles 2 - 7) 

 

CAPÍTOL TERCER.- Ús dels parcs i els jardins (articles 8 - 10) 

 

CAPÍTOL QUART.- Parcs naturals (articles 11 - 15) 

 

CAPÍTOL CINQUÈ.- Espais verds i plantacions privades (articles 16 - 17) 

 

CAPÍTOL SISÈ.- Infraccions i sancions (articles 18 - 21) 

 

DISPOSICIÓ FINAL 
 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

CAPÍTOL PRIMER.- OBJECTIU I ÀMBIT D'APLICACIÓ 
 

Article 1 

 

1. És objecte d’aquesta Ordenança defensar el patrimoni verd urbà, en el 

sentit més ampli, que comprèn tant les plantacions fetes sobre el sòl de 

propietat municipal com sobre els terrenys particulars que estiguen 

considerats com a zona verda en els plans urbanístics vigents i els 

compresos en el catàleg a què es refereix l'article 16. 

 

2. Aquesta Ordenança regula també l'ús dels espais verds públics i els 

elements que hi estan instal·lats, així com les plantacions, principalment 

d'arbratge, existents en les vies públiques i les places de la ciutat. 

 

3. Comprèn, finalment, la regulació de les condicions higièniques i 

fitosanitàries que han de complir totes les plantacions en els jardins o els 

espais privats. 

 

CAPÍTOL SEGON.- CONSERVACIÓ I DEFENSA DELS ESPAIS VERDS PÚBLICS I LES 

PLANTACIONS URBANES 

 



 

Article 2 
 

Per a una major protecció i conservació dels espais verds públics no 

s'autoritzarà cap tipus de construcció ni instal·lació que siga aliena a les 

finalitats estètiques, recreatives o culturals del parc o el jardí en qüestió, 

especialment aquelles de contingut publicitari. 

 

Article 3 

 

1. Les obres d'obertura de rases en la via pública, tant si són per a esteses o 

canalitzacions de serveis públics de subministrament com per a 

clavegueram, així com les de construcció de rastells i guals, s’han de fer de 

la manera i en els llocs que ocasionen els menors danys possibles a 

l'arbratge i altres plantacions de la via pública. 

 

2. En totes les obres esmentades en el paràgraf anterior és obligatori per a les 

empreses explotadores de serveis de subministraments i les persones 

particulars la reposició dels arbres i les plantacions afectades. 

 

3. A aquest efecte se'ls exigirà, abans de ser concedides les llicències 

corresponents, la constitució d'un dipòsit de garantia per l'import estimat 

d’aquesta reposició, segons la valoració efectuada pels serveis municipals. 

 

4. Si aquests serveis ho estimen convenient, prèviament a la realització de les 

obres, seran traslladats a un altre lloc, a càrrec de la persona interessada, 

els arbres o altres elements afectats. 

 

Article 4 

 

1. En els projectes d'edificacions particulars, les entrades i les eixides de 

vehicles s’han de preveure en llocs que no afecten l'arbratge o les 

plantacions existents en la via pública. 

 

2. En els casos en què la norma anterior siga impossible de complir per raó de 

les circumstàncies de fet, els elements vegetals han de ser traslladats, a 

càrrec de la persona interessada, a un altre lloc que siga compatible amb 

l'ús privat. 

 

3. Quan excepcionalment siga inevitable la supressió d'algun arbre o 

plantació, en compensació a l'interès públic pertorbat, les persones 

interessades han de reposar el mateix tipus d'arbre i de la mateixa 

longevitat, i si no és possible, abonar una indemnització equivalent al triple 

del valor dels elements vegetals afectats, segons l’estimació municipal. 

 

Article 5 

 



 

Les persones visitants dels parcs i els jardins públics de la ciutat han de vetlar 

per la neteja d’aquests i usar-ne correctament i adequadament les 

instal·lacions. 

 

Article 6 

 

1. No es permet la circulació de gossos sense control en cap dels parcs i els 

jardins públics. 

 

2. Queda prohibit que els gossos dipositen les dejeccions als parcs infantils o 

els jardins públics d'ús freqüent per part dels xiquets i xiquetes. En tot cas, la 

persona que conduïsca l'animal està obligada a netejar-ne les dejeccions. 

 

Article 7 

 

1. Cal respectar l'arbratge i les plantacions de qualsevol mena de la ciutat i 

les instal·lacions complementàries en els parcs i els jardins públics, com ara 

estàtues, enreixats, proteccions, fanals, pilars, tanques i altres elements 

destinats al seu embelliment o utilitat, i abstenir-se de qualsevol acte que els 

puga perjudicar, enlletgir o embrutar. 

 

2. Es prohibeix sacsar els arbres, trencar branques i fulles, gravar en la corfa 

d’aquests o raspar-la, abocar qualsevol mena de líquids, encara que no 

siguen perjudicials, en les proximitats dels arbres i en les rases i els forats, així 

com dipositar-hi fems, runa o residus. 

 

3. Pot utilitzar-se l'arbre com a suport d'instal·lacions i ornaments elèctrics en 

les condicions que si escau determine l'Ajuntament. 

 

4. Els propietaris i propietàries d'immobles o el veïnat o els porters o porteres 

d’aquests poden sol·licitar una autorització per a cultivar flors i plantes 

ornamentals o de jardí en els escocells dels arbres; autorització que se'ls 

podrà concedir amb caràcter totalment discrecional i amb un informe 

previ favorable del servei municipal competent. 

 

CAPÍTOL TERCER.- ÚS DELS PARCS I ELS JARDINS 

 

Article 8 

 

1) Les persones visitants dels jardins i els parcs de la ciutat han de respectar les 

plantes i les instal·lacions complementàries, evitar qualsevol tipus de 

desperfectes i brutícia, guardar la conducta adequada i atendre les 

indicacions dels rètols i els avisos corresponents i les que poden formular els i 

les vigilants i els i les guardes. 

 

2) Està especialment prohibit: 

 



 

a) Passar per damunt de talussos, parterres i plantacions i tocar les plantes i les 

flors, exceptuant les zones de gespa expressament autoritzades per a ser 

xafades. 

b) Pujar als arbres. 

c) Perjudicar l'arbratge i les plantacions de qualsevol altra manera. 

d) Agafar flors, plantes o fruits. 

e) Caçar pardals. 

f) Tirar papers o deixalles fora de les papereres establides i embrutar el recinte 

de qualsevol altra manera. 

g) Jugar a la pilota i practicar aquells exercicis físics per als quals es 

requerisquen recintes destinats a aquest fi. 

h) Encendre o mantenir foc. 

i) Quedar-se en el parc o el jardí una vegada donat l'avís de tancament. 

j) Banyar-se o pescar dins dels estanys i els llavadors públics. 

k) Donar beure als animals o netejar-los en les fonts, els estanys o els llavadors 

públics, així com llançar-los-hi a nadar. 

l) Llavar vehicles en fonts, estanys o llavadors públics. 

m) Qualsevol altre comportament o activitat anàloga a les anteriors segons el 

parer de l'Alcaldia, amb un informe previ dels serveis municipals. 

 

Article 9 

 

Està prohibit exercir, sense llicència o concessió, qualsevol indústria o comerç 

en l'interior dels parcs i els jardins, així com utilitzar alguna porció o element 

d’aquests per a fins particulars. 

 

Article 10 

 

1) Els parcs i els jardins envoltats amb una tanca estaran oberts les hores que 

s'indique, i si no n'hi ha, s'entendran tancats durant la nit. 

 

2) La utilització i el gaudi d’aquests és gratuït, excepte per a les porcions o les 

instal·lacions que l'Ajuntament dedique a un fi especial, per mitjà de les 

condicions pertinents. 

 

3) Els o les vigilants o els o les guardes expulsaran les persones que, sense raó 

que ho justifique, es queden al parc durant les hores en què estiga tancat 

al públic. 

 

4) En nits de festes i revetles, l'administració fixarà les condicions especials per 

a l'entrada. 

 

CAPÍTOL QUART.- ESPAIS NATURALS 

 

Article 11 

 



 

A l’efecte d’aquesta Ordenança s'entenen espais naturals els terrenys 

qualificats en el Pla general d'ordenació com a sòl no urbanitzable d'especial 

protecció a les categories següents: 

 

- SNUPEP: de protecció ecològica i paisatgística. 

- SNUPMA: de protecció mediambiental. 

 

Igualment són d'especial protecció els llits de rius, rambles, torrenteres, etc. 

 

Article 12 

 

En els espais naturals la propietat està obligada a: 

 

a) Mantenir el terreny lliure de fems i altres residus. 

b) Col·locar en llocs estratègics cartells d'advertiment del perill d'incendis, en 

el cas d'existència d'alguna massa arbòria. 

 

Article 13 

 

Les persones visitants dels espais naturals han de respectar les plantacions i les 

instal·lacions complementàries de la mateixa manera que als parcs i els jardins 

de la ciutat i evitar qualsevol tipus de desperfectes, desordres i danys; es pot 

encendre foc només als llocs previstos i dotats d'una instal·lació especial, amb 

l'obligació d'apagar-lo en el moment d'abandonar el lloc i deixar neta i 

ordenada la instal·lació. 

 

Article 14 

 

1) Queda prohibit circular per la muntanya i les rambles amb vehicles amb 

motor. 

 

2) Queda prohibida la pràctica de motocròs i trial, excepte als camins i els 

llocs especialment autoritzats. 

 

3) Queda prohibit repoblar amb espècies foranes que amenacen la 

supervivència dels sistemes ecològics específics. 

 

CAPÍTOL CINQUÈ.- ESPAIS VERDS I PLANTACIONS PRIVADES 

 

Article 15 

 

1. Els propietaris i propietàries dels jardins i les plantacions privades, els espais 

lliures i els terrenys no urbanitzats han de mantenir-los en l’estat de neteja 

escaient i les condicions fitosanitàries adequades, tenint especial atenció 

del desbrossament d’aquests i la poda de l'arbratge. 

 



 

2. En cas de negligència manifesta en la conservació dels espais lliures, 

l'Ajuntament podrà: 

 

a) Procedir a l'execució subsidiària, exigint als propietaris i propietàries totes 

les despeses que ocasionen les operacions de neteja i adequació, si 

aquests són requerits en forma i en un termini prudencial i incompleixen 

dos requeriments. 

b) Imposar una multa pels imports que ressenya l'article 18, considerant-se: 

1. Infracció greu la negligència manifesta en la conservació i la neteja 

dels espais lliures. 

2. Infracció molt greu el fet de no atendre els dos requeriments 

mencionats. 

3. A l’efecte d'aquest article, queden compresos en el concepte 

d'espais lliures els solars i la resta de terrenys urbans sense edificar o 

que mantinguen construccions paralitzades, abandonades o 

ruïnoses. 

 

Article 16 

 

L'Ajuntament podrà elaborar un catàleg en què constaran els arbres o les 

plantacions que, per les seues característiques peculiars de bellesa, antiguitat, 

història o raresa, meresquen ser conservats. El propietari o propietària del 

terreny no podrà suprimir arbres o plantacions inclosos en aquest catàleg, 

sense l'autorització municipal corresponent. 

 

CAPÍTOL SISÈ.- INFRACCIONS I SANCIONS 

 

Article 17 

 

1. Amb independència de les mesures cautelars que poden adoptar-se 

perquè el que preveu aquesta Ordenança siga efectiu, les infraccions als 

preceptes d’aquesta seran sancionades amb una multa dins dels límits 

que estableix l'article següent. 

 

2. Les infraccions als preceptes d’aquesta Ordenança es classifiquen en 

lleus, greus i molt greus. 

 

 Són infraccions molt greus la vulneració o l’incompliment de les 

prescripcions que contenen els articles 2, 9, 12, 13 i 14, així com la 

que preveu el número 2 de l'apartat b de l'article 15. 

 Són infraccions greus les dels articles 3 i 4 i el número 1 de l'apartat b 

de l'article 15. 

 Són infraccions lleus les vulneracions als preceptes d’aquesta 

Ordenança no tipificades com a greus o molt greus. 

 

Article 18 

 



 

1. Les faltes lleus se sancionaran amb una multa de fins a 25.000 pessetes. 

 

2. Les faltes greus se sancionaran amb una multa de fins a 200.000 pessetes. 

 

3. Les faltes molt greus se sancionaran amb una multa de fins a 350.000 

pessetes i sempre que no escaiga una multa superior per aplicació de la 

legislació sobre la matèria. 

 

Article 19 

 

1. Les infraccions que preveu aquesta Ordenança són especificacions de les 

que estableixen les lleis sectorials que incideixen sobre la matèria que 

regula. S'aplicarà la taula de sancions de l'article anterior quan no escaiga 

una sanció superior per aplicació de la normativa sectorial indicada. 

 

2. Només es podran imposar sancions en virtut d’un procediment tramitat 

respectant els principis que estableix el títol IX de la Llei 30/1992, de 26 de 

novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 

procediment administratiu comú. 

 

3. El procediment d'imposició de sancions s'ajustarà al que estableix el Reial 

decret 1398/1993, de 4 d'agost, que aprova el reglament del procediment 

per a l'exercici de potestat sancionadora. 

 

Article 20 

 

1. L'òrgan competent per a la incoació i la resolució dels expedients 

sancionadors serà l’alcalde o alcaldessa, si bé aquest, per mitjà d’un 

decret, podrà delegar les atribucions d'incoació en la regidoria delegada 

competent per raó de matèria o en la Comissió de Govern. La resolució 

dels expedients correspondrà en tot cas a l’alcalde o alcaldessa. 

 

2. En cap cas podran recaure en el mateix òrgan la instrucció i la resolució 

dels procediments sancionadors. 

 

DISPOSICIÓ FINAL 

 

Aquesta Ordenança entrarà en vigor en la data en què es publique el seu text 

íntegre en el Butlletí Oficial de la Província, una vegada que haja transcorregut 

el termini de quinze dies que estableix l'article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 

reguladora de les bases de règim local. 

 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

APROVACIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL: 



 

 

Aprovació inicial: Ple de la corporació, 23/04/1998. 

Publicació de l'aprovació inicial: BOP Alacant núm. 106, 13/05/1998. 

No hi ha suggeriments ni reclamacions en termini. 

Publicació de l'aprovació definitiva: BOP Alacant núm. 146, 30/06/1998. 

 

APROVACIÓ DE RECTIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA MUNICIPAL: 

 

Aprovació: Ple de la corporació, 16/07/1998. 

Publicació de l'aprovació: BOP Alacant núm. 170, 28/07/1998. 


