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TÍTOL I. FINALITAT I ÀMBIT D’APLICACIÓ
Article 1. Justificació i objectius
L’ordenança d’ús públic de l’Anella Verda te com a principal finalitat complementar les previsions de la
normativa del Pla Especial de l’Anella Verda en relació amb la regulació detallada de l’ús públic, és a dir,
l’ordenació dels usos i activitats de lleure vinculades a l’ús social dins de l'àmbit de l’Anella Verda de
Terrassa.
Amb aquesta ordenança s’estableixen les garanties necessàries per assegurar la conservació del
patrimoni natural i cultural i l’exercici de les activitats econòmiques admeses, mitjançant la regulació de
les activitats de lleure que siguin compatibles en l’àmbit de l‘Anella Verda, i es dona compliment als
objectius del Pla especial d’ordenació i gestió de l’Anella Verda:
•
•
•
•
•

Promoure l’ús respectuós del patrimoni rural i natural
Ordenar els usos públics i socials potenciant activitats amb poc impacte ambiental
Aconseguir una freqüentació més equilibrada del territori
Ordenar la mobilitat i millorar l’accessibilitat, potenciant desplaçaments a peu, en bicicleta
Millorar el control, la vigilància i el manteniment del territori

Article 2. Àmbit d’aplicació
Aquesta ordenança serà d'aplicació a les persones visitants i usuàries en tot l’àmbit de l’Anella Verda
determinat pel Pla especial d’ordenació i gestió de l’Anella verda de Terrassa.
L’àmbit del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac inclòs al terme municipal de Terrassa està
regulat pel seu propi Pla Especial, text refós adaptat a les prescripcions de la Resolució del Conseller de
Política Territorial i Obres Públiques de 24 de desembre de 1997, que inclou les successives ampliacions
i modificacions, i el seu Pla d’Ús Públic, que inclou les Ordenances d’Ús Públic.
L’ordenança d’ús públic de l’Anella Verda de Terrassa prevaldrà sobre les normes d’igual rang que
coincideixin per raó de la matèria o el territori, en tot allò que puguin oposar-se. Tot això sens perjudici de
l’aplicació que s’escaigui de totes aquelles normes de superior rang relatives a l’ordenació del territori,
urbanisme o de caràcter sectorial, amb incidència vers els objectius i disposicions d’aquesta normativa.

TITOL II. PROTECCIÓ DEL PATRIMONI NATURAL I RURAL
Article 3. Normes generals
Les persones visitants i usuàries de l’Anella Verda podran gaudir dels valors naturals i rurals que ofereix
aquest medi i tenen la obligació de respectar-los, defensar i participar en la seva conservació i millora,
igual que l’entorn humanitzat i les activitats que hi tenen lloc.
Article 4. Protecció del sòl
a) No es permet arrencar o extreure, sense autorització prèvia, roques, pedres, fòssils, minerals i terres
en general, per qualsevol mitjà manual o mecànic, excepte en les activitats pròpies de l’agricultura.
b) No es permet, sense autorització prèvia, la recollida de sòl fèrtil i virosta ni d’elements minerals i
terres en general.
c) No es permet realitzar abocaments de residus i de tota mena de substàncies i objectes que puguin
alterar la qualitat del sòl en qualsevol espai de l’Anella Verda, i molt especialment en els àmbits dels
torrents i rieres, en els camps de cultiu i els boscos. Resta prohibit enterrar animals morts, que es
consideren residus, pel seu risc sanitari.
d) No s’admeten els dipòsits de materials, fems, fustes o altres sense autorització prèvia.
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e) No es podran obrir nous senders, pistes o camins sense autorització prèvia, ni alterar l’amplada dels
camins i els marges dels camps de cultiu.
Article 5. Protecció de l’aigua
a) 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 i buidar dipòsits de caravanes,
al sòl, fonts, basses, embassaments i cursos de torrents i rieres.
b) Resta prohibit realitzar obres i treballs de desviació de cabals, d’aflorament de les aigües
subterrànies i de captació, així com qualsevol altra acció susceptible de causar danys a les lleres i
riberes i als béns del domini públic hidràulic, sense autorització prèvia.
c) El consum de l’aigua de les fonts naturals es fa sempre sota la responsabilitat de qui en fa aquest
aprofitament, atenent a que no es pot garantir la seva qualitat. L’Ajuntament pot acordar la clausura
d’una font natural per motius tècnics.
d) Queda prohibit malmetre les fonts naturals, els seus dipòsits i mines de captació, i la senyalització.
No es pot malmetre o modificar qualsevol de les fonts naturals, així com realitzar una captació o un
ús restrictiu de les seves aigües.
e) No es podran utilitzar les basses, safareigs o estanys per a la neteja de roba, vaixella o altres
objectes ni per altres usos sanitaris.
f)

El bany en els embassaments i basses es realitzarà sota l’exclusiva responsabilitat de la persona qui
el practiqui, i amb permís de la propietat. Caldrà atendre les indicacions i senyals que puguin existir.

Article 6. Protecció de la vegetació
a) La vegetació de l’Anella Verda, integrada per arbres, arbusts, plantes, fruits, molses, líquens i fongs,
és objecte d’especial protecció. Les persones usuàries es comportaran de forma respectuosa amb la
vegetació, i evitaran malmetre-la.
b) Resten prohibides les tales d’arbres que no estiguin previstes en els plans de gestió forestal i que no
corresponguin a actuacions de prevenció d’incendis, que hauran de disposar d’autorització prèvia.
c) Està prohibit arrencar o tallar branques i arbusts. Únicament es permetrà en els supòsits previstos a
la normativa forestal i de prevenció d’incendis, i amb autorització prèvia. Es permet la recollida de
llenya seca en petites quantitats i per a l’ús domèstic i amb autorització de la propietat.
d) No es permet instal·lar cabanes ni instal·lacions o construccions a les branques dels arbres, excepte
si es tracten de caixes niu o d’instal·lacions o construccions que disposin de la corresponent llicència
d’obres.
e) Queda prohibida la recollida, tallada i desarrelament de les espècies de flora protegides per la
legislació vigent, així com de les seves parts, incloses les llavors, excepte en aquells casos
autoritzats per l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya. S’aplicarà també aquesta prohibició
als arbres catalogats d’interès local i en les zones d’alt valor per a biodiversitat (ZEB).
f)

No es podran gravar ni pintar els troncs dels arbres, ni enganxar-hi senyals, cartells o propaganda,
excepte de manera provisional o temporal i amb els procediments no lesius, i prèvia autorització. Un
cop finalitzi la seva funció, la senyalització ha de ser retirada. S'exceptua el marcatge i el
manteniment dels GR i PR, senders homologats per la Federació d'Entitats Excursionistes de
Catalunya (FEEC).

g) Només es permet collir fruits del bosc, espàrrecs i bolets per a ús domèstic o consum propi i sense
finalitats comercials, llevat d’aquelles espècies especialment protegides, regulades o prohibides. En
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cap cas es permet furgar el sòl o utilitzar rasclets o altres tècniques que deteriorin el sòl o la virosta,
així com que causin danys o perjudicis als boscos i als terrenys agrícoles.
Les anteriors limitacions no s'aplicaran a aquells casos en què existeixi una activitat de cultiu o
explotació degudament autoritzada i legalitzada i només en relació a les persones encarregades de
l’activitat o explotació.
En cas d’existir un vedat que reguli la collita de bolets o d’altres espècies, aquest estarà
convenientment senyalitzat i les persones que vulguin collir-ne hauran d’obtenir prèviament el permís
de la propietat.
h) No es permet la recollida de pinyes dels arbres i tòfones, encara que sigui per a ús domèstic i
consum propi, fora dels casos expressament autoritzats previstos a la normativa específica
d'explotació del pi pinyer (Pinus pinea) i de la recol·lecció de tòfones (tuberàcies) en qualsevol de les
seves varietats.
i)

Atesa la fragilitat i escassesa de molses i líquens en l’àmbit de l’Anella Verda es prohibeix arrencar o
recol·lectar qualsevol de les diferents espècies d’aquests vegetals.

j)

Queda prohibida la introducció d'espècies vegetals no autòctones o foranies.

Article 7. Protecció de la fauna
a) Les persones usuàries de l’Anella Verda hauran de comportar-se de forma respectuosa amb la fauna
salvatge, abstenint-se de realitzar activitats i sorolls susceptibles de destorbar-la, de capturar-la, de
maltractar-la i de donar-li aliments i malmetre els caus, els nius o altres elements necessaris per a la
subsistència de la fauna salvatge
b) No es permet l’alliberament o la lliure circulació d’animals no autòctons o foranis degut al risc que pot
provocar sobre de la fauna salvatge.
c) Respecte de les espècies de fauna salvatge autòctona protegida, es prohibeix 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 seves parts o restes. (art. 33 del DL 2/2008, text refós Llei de protecció
dels animals)
Article 8. Protecció del patrimoni agrari, ramader i forestal
a) Atesa la seva riquesa biològica, l’aprofitament econòmic que s’hi realitza i els drets dels propietaris o
posseïdors, es prohibeix travessar i circular pels camps i cultius, pels seus vorals i marges, estiguin
vegetats o no, a peu, a cavall o de qualsevol altra manera, i també introduir ramats i animals,
arrencar herbes o plantes en general, excepte que es disposi del pertinent dret o autorització.
b) Es prohibeix alterar o destruir les fites o senyals que delimiten les propietats particulars i públiques i
les del terme municipal.
c) Cal respectar i no pertorbar les activitats agrícoles, ramaderes i forestals que es realitzin a les
finques públiques i privades, especialment el trànsit i treball de la maquinària, el pasturatge i el pas
dels ramats, i els aprofitaments silvícoles. Es tindrà cura especial de no malmetre els tancaments i
els pastors elèctrics.
Article 9. Protecció del patrimoni arquitectònic i cultural
Els elements arquitectònics, arqueològics i culturals situats en l’àmbit de l’Anella Verda hauran de ser
tractats amb respecte i no es podran malmetre. Les instal·lacions i infraestructures d’ús públic i de
serveis hauran de ser utilitzades amb cura i respecte.
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TITOL III. COMPORTAMENT DE LES PERSONES
Article 10. Responsabilitat de les persones usuàries
Les persones usuàries de l’Anella Veda seran responsables dels danys que puguin provocar a tercers,
als béns o a les propietats, ja sigui per desconeixement, negligència o mal ús de l’espai i de les seves
instal·lacions. En conseqüència, l’Ajuntament o la propietat podrà reclamar els danys i perjudicis que
corresponguin.
Article 11. Gestió dels residus
a) Està prohibit realitzar abocaments de residus domèstics, industrials, de runes o de qualsevol altra
mena. Les persones visitants i usuàries de l’Anella Verda s’han d’emportar els papers, envasos,
restes de menjar i d'altres deixalles que produeixin, que es podran dipositar als contenidors de
recollida selectiva de la ciutat. Queda especialment prohibit embrutar i llençar deixalles en els
aparcaments i zones d’ús públic com miradors, àrees d’estada i fonts naturals.
b) Queda prohibit netejar animals, vehicles i maquinària, canviar olis o efectuar reparacions, i
l’abandonament de vehicles i maquinària de qualsevol tipus.
Article 12. Protecció i conservació del mobiliari i altres béns
Queda prohibit malmetre o deteriorar qualsevol de les instal·lacions, edificis, mobiliari, senyalització i la
resta d’elements instal·lats en l’àmbit de l’Anella Verda, així com realitzar-hi pintades o enganxar-hi
cartells o propaganda de cap tipus. S’en exceptua el marcatge i el manteniment dels GR i PR, senders
homologats per la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC) i del camí de Sant Jaume
que es realitzarà en els elements naturals.
Article 13. Prevenció de sorolls
Estan prohibides les activitats sorolloses que puguin causar molèsties greus a les persones o pertorbar
l’equilibri del medi natural. En especial, està prohibida la utilització de megàfons, altaveus i similars que
puguin produir sorolls, llevat que es disposi d’autorització.
Article 14. Prevenció de la contaminació atmosfèrica
S’evitarà emissió de fums i especialment de pols per part dels vehicles a motor mitjançant una conducció
eficient i tranquil·la, i parant els motors quan no s’estigui en moviment.
Article 15. Prevenció d’incendis
a) Tal com preveu l’article 15 del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de
prevenció d’incendis forestals, en els terrenys forestals siguin o no poblats d’espècies arbòries i a la
franja de 500 metres que els envolta, en el període comprès entre el 15 de març i el 15 d’octubre
resta prohibit:
-

-

Encendre foc per qualsevol tipus d’activitat sigui quina sigui la seva finalitat, especialment no es
podrà cremar rostolls, marges i restes d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria.
Fer jocs d’esbarjo. Queda exclosa de la prohibició dintre de les àrees recreatives i d’acampada i
en parcel·les de les urbanitzacions la utilització de fogons de gas i de barbacoes d’obra amb
mataguspires.
Fer foc per a activitats relacionades amb l’apicultura.
Llençar objectes encesos.
Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de
l’inici d’un foc.
Llençar coets, globus, focs d’artifici o altres artefactes que continguin foc.
La utilització de bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin
terrenys forestals.
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En el període comprès entre el 16 d’octubre i el 14 de març, es manté la prohibició de llençar objectes
encesos i abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de
l’inici d’un foc, així com també encendre foc per a la crema de restes vegetals, crema de rostolls, marges
i restes d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria en tot l’àmbit de l’Anella Verda.
No obstant, excepcionalment es podrà autoritzar la crema de restes vegetals sempre i quan sigui per
motius fitosanitaris en arbres no ornamentals i per a l’eliminació de les restes d’esporga en els cultius
arboris, sempre en dies sense vent, en àrees desbrossades i si es disposi dels mitjans adequats per a
poder apagar el foc o contenir-lo.

TÍTOL IV. MOBILITAT
Article 16 . Normes generals
a) Per a l’accés de la ciutadania a l’Anella Verda i per a la circulació en el seu interior, cal utilitzar la
xarxa de camins d’ús públic que determina la normativa urbanística vigent. Aquesta xarxa permet
accedir amb comoditat a tots els indrets d’interès natural i paisatgístic, permet la comunicació amb
els camins dels termes veïns i dona accessibilitat a les masies, equipaments i serveis.
b) El transit pels camins, motoritzat o no, es farà per la seva plataforma d’explanació habilitada a aquest
efecte, i caldrà tenir cura de no malmetre cunetes, guals, talussos i demés elements propis del camí.
c) En determinades zones de l’Anella Verda, l’Ajuntament podrà restringir de forma temporal o
permanent la circulació per a qualsevol mitjà, prèvia senyalització, per algun dels següents supòsits:
-

Especial protecció d’hàbitats i espècies.
Protecció enfront processos d’erosió greus que malmetin l’estat de conservació del ferm del
camí.
Per garantir la seguretat de les persones
Quan la via no tingui continuïtat,
Altres que l’Ajuntament pugui determinar per l’assoliment dels objectius del Pla especial
d’ordenació i gestió de l’Anella Verda.

Article 17. Circulació a peu
a) Es circularà a peu pels camins, senders o corriols existents, sense creuar ni trepitjar els camps de
conreu ni els seu marges.
b) Als camins tancats al trànsit motoritzat, els vianants tenen prioritat de pas en relació a la resta de
persones, llevat dels vehicles de servei i emergència que tindran prioritat, als quals s'ha de facilitar el
seu pas i funcions.
c) En els camins oberts a la circulació motoritzada els vianants evitaran circular pel centre del camí per
no obstaculitzar el pas dels vehicles.
Article 18. Circulació d’animals domèstics
a) D’acord amb l’article 16 de l’ordenança de tinença i protecció dels animals, i atenent a l’ús social i la
freqüentació de persones en els espais de l’Anella Verda, els animals hauran d’anar proveïts de
corretja o cadena i collar o altre mitjà de subjecció escaient.
b) D’acord amb l’article 17 de l’ordenança de tinença i protecció dels animals, es podran habilitar espais
de lliure circulació d’animals domèstics en l’àmbit de l’Anella Verda. En aquests espais els animals
podran anar sense lligar, sota l’exclusiva responsabilitat de la persona propietària o posseïdora que
té l’obligació de complir les normes establertes per aquest espais. S’exceptuen els gossos
potencialment perillosos, que d’acord amb la legislació vigent, han d’anar sempre lligats i amb morrió,
i no poden ser conduïts per menors de 18 anys.
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c) Els posseïdors o propietaris seran responsables dels animals i dels seus actes, i dels possibles
danys que es puguin ocasionar als bens o a les persones, i hauran de tenir una especial cura de no
envair els camps de conreu.
Article 19. Circulació amb bicicleta
a) Les persones que circulin amb bicicleta tenen l’obligació de respectar la preferència dels vianants,
reduint velocitat i evitant causar-los molèsties,
b) Resta prohibit circular per camins d’una amplada inferior a 2 metres, per corriols, rieres i torrents,
excepte l’ús dels guals destinats a tal efecte, camps a través, roquetars i a les zones especialment
senyalitzades a tal efecte.
c) Sens perjudici del que s’acordi expressament per a cada tram de camí, la velocitat màxima permesa
és de 20 km/h en els camins no pavimentats i de 30 km/h en els camins pavimentats, llevat de les
competicions organitzades, l’autorització de les quals podrà indicar la velocitat màxima a la que
podran circular les bicicletes.
Article 20. Circulació a cavall i carro
a) Es podrà circular a cavall pels camins establerta al Pla especial d’ordenació i gestió de l’Anella
Verda, sempre que tingui una amplada de més de 2 metres.
b) La circulació a cavall, amb carro o amb altres animals es farà amb precaució, en renglera i en grups
reduïts. En tot cas, caldrà respectar els altres usuaris de les vies, especialment els vianants que
gaudeixen sempre de preferència, reduint velocitat i evitant causar-los molèsties.
c) Queda expressament prohibit el pas de cavalls per corriols, torrents i rieres, excepte l’ús dels guals
destinats a tal efecte, així com en aquells camins específicament senyalitzats a tal efecte.
d) En general s'haurà de circular al pas. La circulació al trot és admesa sempre i quan la visibilitat sigui
suficient i no concorrin vianants ni bicicletes. No s’admet la circulació al galop pels camins d’ús
públic.
Article 21. Circulació motoritzada
a) La circulació motoritzada a tot l'àmbit de l’Anella Verda és regulada per la Llei 9/1995 de Regulació
de l'Accés Motoritzat al Medi Natural i les disposicions normatives que la desenvolupin.
b) En general la circulació motoritzada pels camins de l’Anella Verda es troba restringida als serveis
públics, a la propietat i personal afí que ha d’accedir a les finques, activitats i habitatges, i a les
persones usuàries de les activitats i serveis. No obstant, quan no estigui senyalitzada la prohibició,
els vehicles podran circular pels camins quan tinguin més de 4 metres d’amplada.
c) Sens perjudici del que s’acordi expressament per a cada tram de camí, la velocitat màxima permesa
és de 20 km/h en els camins no pavimentats i de 30 km/h en els camins pavimentats. S’hauran de
respectar les altres persones usuàries, especialment si són vianants, i els ramats, que gaudeixen de
preferència.
d) Queda especialment prohibida la circulació de vehicles motoritzats fora de camins, pels tallafocs,
vies forestals d'extracció de fusta, camins ramaders, llit sec i làmina d'aigua dels torrents i rieres,
excepte l’ús dels guals destinats a tal efecte.
e) L’aparcament de vehicles es farà a les àrees habilitades per a aquesta finalitat i mai en espais amb
coberta vegetal. Queda expressament prohibit estacionar vehicles de forma que s’impedeixi l’accés a
les finques públiques o privades o altres vies o camins o en punts on estigui senyalitzat. Tampoc no
es podrà aparcar davant de senyals, de tancaments i d’altres elements i instal·lacions del mobiliari
públic, ni en espais que impedeixin l’accés als hidrants de la xarxa d’extinció d’incendis.
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TÍTOL V. ACTIVITATS
Article 22. Activitats de lleure
A l’Anella Verda s’hi desenvolupa tradicionalment un gran ventall d’activitats de lleure de la ciutadania
que hi cerca el contacte amb la natura i el patrimoni rural. Totes les activitats de lleure, físiques i
esportives, com l’excursionisme, la passejada, el picnic, córrer, bicicleta tot terreny o de muntanya,
cicloturisme, marxa a cavall i altres, s’han de realitzar complint les determinacions d’aquesta ordenança.

Article 23. Activitats col·lectives a l’aire lliure
a) Les competicions i proves, i les activitats esportives, lúdiques, festives, culturals i altres de caràcter
col·lectiu necessiten autorització prèvia de l’Ajuntament que s’haurà de sol·licitar amb un mes
d’antelació. Per atorgar l’autorització serà necessari disposar del permís de la propietat dels camins i
espais o es desenvolupin. Aquestes activitats no podran suposar un ús exclusiu dels camins d’ús
públic ni ocupar marges i camps de conreu. No s’autoritzaran les activitats que puguin causar
molèsties greus a les persones que utilitzen l’espai o pertorbar l’equilibri del medi.
b) També queden subjectes a autorització prèvia les activitats de vol amb motor, amb globus
aerostàtics, aeromodelisme, vehicles aeris no tripulats (popularment anomenats drons) i aparells
similars, així com les activitats columbòfil·les, de falconeria i, en general, de vol d’aus. No
s’autoritzaran les activitats que puguin causar molèsties greus a les persones que utilitzen l’espai o
pertorbar l’equilibri del medi i malmetre els espais agrícoles i forestals.
c) Els promotors de les activitats hauran d’assegurar els serveis necessaris per garantir el correcte
desenvolupament de l’activitat, les mesures correctores per minimitzar l’impacte ambiental i restituir
el medi en cas que es provoqui qualsevol dany o perjudici. Per tal de garantir les condicions
establertes en l’autorització es podrà requerir el dipòsit d’un aval que es retornarà un cop comprovat
el compliment.
d) Es podrà restringir en determinats indrets i períodes de l’any, qualsevol tipus d’activitat col·lectiva a
l’aire lliure de forma justificada i atenent a l’assoliment dels objectius del Pla especial d’ordenació i
gestió de l’Anella Verda, o bé limitar-ne la freqüència, la durada, el nombre de participants o altres
aspectes.
e) Les activitats en bicicleta amb caràcter competitiu o no, només podran circular per la xarxa de
camins principals i secundaris.
f)

Es prohibeix tota competició, concentració o ruta motoritzada.

g) La realització d’aquestes activitats esportives col·lectives organitzades podrà ser objecte de la
imposició de taxes (art. 12.6 de l’ordenança fiscal 3.33 TAXA DE SERVEIS DE LEGALITZACIÓ DE
LES ACTIVITATS I INSTAL·LACIONS I DE SERVEIS AMBIENTALS), per fer front a les despeses de
tramitació de l’expedient de sol·licitud i control de l’activitat, sens perjudici de la reclamació de les
despeses que pogués ocasionar la restitució del medi per causa de la celebració de l’activitat. Quan
l’autorització sigui per activitats amb finalitats econòmiques que suposin un aprofitament privatiu dels
camins i espais públics, es podrà establir la corresponen taxa per l’aprofitament especial del domini
públic municipal que fixi l’ordenança fiscal corresponent a cada exercici.
Article 24. Us dels equipaments públics
Els equipaments públics s’han d’utilitzar per a la finalitat que tenen determinada, i les persones usuàries
han de respectar i posar els mitjans necessaris per garantir la bona conservació de les instal·lacions i els
béns.
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Article 25. Filmacions, sessions fotogràfiques, gravacions i d’altres activitats
Dins de l’àmbit de l’Anella Verda, la realització de filmacions, sessions fotogràfiques o gravacions que
transcendeixin de l’activitat particular amb finalitats publicitàries, d’edició o de producció audiovisual, així
com d’altres activitats no contemplades en aquesta ordenança, que utilitzin l’entorn natural com a
escenari, sempre que suposin una ocupació temporal o el muntatge d’instal·lacions provisionals,
requeriran l’autorització prèvia. L’autorització s’haurà de demanar com a mínim amb un mes d’antelació.
Els promotors d’aquestes activitats hauran d’assegurar les mesures correctores per minimitzar l’impacte
ambiental i restituir el medi en cas que es provoqui qualsevol dany o perjudici. Per tal de garantir les
condicions establertes en l’autorització es podrà requerir el dipòsit d’un aval que es retornarà un cop
comprovat el compliment.
La realització d’aquestes activitats podrà ser objecte de la imposició de taxes recollides a l’ordenança
fiscal 3.19 TAXA PER LA UTILITZACIÓ D'ESPAIS D'EQUIPAMENTS I EDIFICIS MUNICIPALS, per fer
front a les despeses de tramitació de l’expedient de sol·licitud i control de l’activitat, sens perjudici de la
reclamació de les despeses que pogués ocasionar la restitució del medi per causa de la celebració de
l’activitat. Quan l’autorització sigui per activitats amb finalitats econòmiques que suposin un aprofitament
privatiu dels camins i espais públics, es podrà establir la corresponen taxa per l’aprofitament especial del
domini públic municipal que fixi l’ordenança fiscal corresponent a cada exercici.
Article 26. Caça i pesca
En tot l’àmbit de l’Anella Verda només es podrà exercir la caça i la pesca als vedats de caça i pesca
privats existents degudament autoritzats i senyalitzats, on es poden caçar i pescar aquelles espècies, en
les èpoques de l’any i amb les tècniques establertes i autoritzades, d’acord amb la legislació de caça i
pesca.
Tret dels vedats de caça existent, la resta del municipi està declarat zona de seguretat de caça i per tant
és prohibida la utilització d’armes de foc i l’exercici de la caça, excepte en cas que es sol·liciti una
autorització excepcional de caça segons el que estableix la normativa sectorial vigent.
Article 27. Publicitat i senyalització de les activitats
La publicitat i senyalització informativa de les activitats que es desenvolupen en l’àmbit de l’Anella Verda
hauran d’utilitzar el model de senyalització de l’Anella Verda, i requereix autorització prèvia..
Article 28. Activitats no permeses
En general resta prohibida l’acampada lliure, la construcció i l’ocupació de cabanes o d’altres estructures,
excepte si disposen de la corresponent llicència d’obres, ja sigui de forma provisional o permanent, i la
instal·lació de tendes de campanya, vehicles, autocaravanes o caravanes.

TÍTOL VI. REGIM SANCIONADOR.
Article 29. Infraccions
L’incompliment dels preceptes continguts en aquesta Ordenança serà constitutiu d’infracció
administrativa i podrà ser sancionat d’acord amb les sancions previstes en l’article 33. Les infraccions es
tipifiquen en molt greus, greus i lleus.
Article 30. Infraccions molt greus
Són infraccions molt greus:
1) Obrir nous senders, pistes o camins, d’amplada superior a 2 metres, sense autorització prèvia.
2) Abocar qualsevol mena de substàncies i objectes que puguin alterar la qualitat de les aigües
superficials o subterrànies, o realitzar activitats que incideixin negativament en la qualitat d’aquestes
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3)

4)
5)

6)
7)
8)

aigües, com rentar automòbils i buidar dipòsits de caravanes, al sòl, fonts, basses, embassaments i
cursos de torrents i rieres.
Realitzar obres i treballs de desviació de cabals, d’aflorament de les aigües subterrànies i de
captació, així com qualsevol altra acció susceptible de causar danys a les lleres i riberes i als béns
del domini públic hidràulic, sense autorització prèvia.
Realitzar tales d’arbres que no estiguin previstes en els plans de gestió forestal i que no
corresponguin a actuacions de prevenció d’incendis, quan es tallin 5 o més arbres.
Recollir, tallar o desarrelar les espècies de flora protegides per la legislació vigent, així com de les
seves parts, incloses les llavors, sense disposar de l’autorització de l’òrgan competent de la
Generalitat de Catalunya. Aquest infracció inclou els arbres catalogats d’interès local i la d’aquelles
espècies de flora que es trobin en les zones d’alt valor per a biodiversitat (ZEB).
Realitzar activitats i sorolls que pertorbin la fauna salvatge, maltractar-la o donar-li aliments, que
causin la mort de l’animal.
Alliberar animals domèstics o salvatges al medi natural, així com introduir espècies animals i vegetals
foranies, de forma intencionada.
Malmetre els elements arquitectònics, arqueològics i ambientals situats en l’àmbit de l’Anella Verda o
de les instal·lacions, edificis, mobiliari, senyalització i la resta d’elements instal·lats, quan es
produeixin danys per import superior a 1.500 euros.

Article 31. Infraccions greus
Són infraccions greus:
1) Arrencar o extreure, sense autorització prèvia, roques, pedres, fòssils, minerals i terres en general,
per qualsevol mitjà manual o mecànic, excepte en les activitats pròpies de l’agricultura, quan hi ha
una alteració topogràfica o del paisatge.
2) Recollir de sòl fèrtil i virosta, elements minerals o terres en general, sense autorització prèvia.
3) Realitzar abocaments de residus, runes o de qualsevol mena de substàncies i objectes que puguin
alterar la qualitat del sòl en qualsevol espai de l’Anella Verda.
4) Realitzar els dipòsits de materials, fems, fustes o altres, en els camins i vies d’ús públic, sense
autorització prèvia.
5) Obrir nous senders, pistes o camins, d’amplada inferior a 2 metres, sense autorització prèvia, ni
alterar l’amplada dels camins i els marges dels camps de cultiu.
6) Arrencar o tallar branques dels arbres i arbusts, excepte en els supòsits previstos en la normativa
forestal i de prevenció d’incendis, sempre que es disposi de les autoritzacions escaients, que afectin
de forma greu la vegetació.
7) Realitzar tales d’arbres que no estiguin previstes en els plans de gestió forestal i que no
corresponguin a actuacions de prevenció d’incendis, quan es tallin menys de 5 arbres.
8) Collir fruits del bosc, espàrrecs i bolets amb finalitats comercials.
9) Recol·lectar o malmetre la flora protegida. //Collir aquelles espècies de fruits del bosc i bolets
especialment protegides, regulades o prohibides, o furgar el sòl o utilitzar rasclets o altres tècniques
que deteriorin el sòl o la virosta, així com que causin danys o perjudicis als boscos i als terrenys
agrícoles.
10) Recollir pinyes dels arbres i tòfones, encara que sigui per a ús domèstic i consum propi, sense
autorització.
11) Arrencar o recol·lectar qualsevol de les diferents espècies de molses i líquens.
12) Introduir d'espècies vegetals no autòctones o foranies.
13) Realitzar activitats i sorolls que pertorbin la fauna salvatge, maltractar-la o donar-li aliments, que
causin danys a la fauna.
14) Alliberar animals domèstics o salvatges al medi natural, així com introduir espècies animals i vegetals
foranies, quan no estigui qualificada la infracció com a molt greu.
15) Portar animals de races potencialment perilloses sense les preceptives mesures de seguretat
establertes en la normativa, al medi natural.
16) Alterar o destruir les fites o senyals que delimiten les propietats particulars i públiques i els del terme
municipal.
17) Malmetre els elements arquitectònics, arqueològics i ambientals situats en l’àmbit de l’Anella Verda o
de les instal·lacions, edificis, mobiliari, senyalització i la resta d’elements instal·lats, quan es
produeixin danys per import superior a 700 euros i inferior a 1.500 euros.
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18) Realitzar activitats sorolloses que causin molèsties greus a les persones o pertorbin l’equilibri del
medi natural, o utilitzar megàfons, altaveus i similars que puguin produir sorolls sense disposar
d’autorització.
19) Realitzar qualsevol de les accions que contravinguin les prohibicions recollides a l’article 15 relatiu a
la prevenció d’incendis.
20) Travessar o circular amb vehicles de motor per camins d’una amplada inferior a 4 metres, així com
per les lleres de rius, torrents i altres cursos d’aigua.
21) Circular amb vehicles motoritzats fora de camins, pels tallafocs, vies forestals d'extracció de fusta,
camins ramaders, llit sec i làmina d'aigua dels torrents i rieres, excepte l’ús dels guals destinats a tal
efecte.
22) Realitzar acampada lliure, la construcció i l’ocupació de cabanes o altres estructures, sigui de forma
provisional o permanent, i la instal·lació de tendes de campanya, vehicles, autocaravanes o
caravanes sense la corresponent autorització, que produeixi dany al medi natural.
23) Realitzar activitats de vol amb motor, amb globus aerostàtics i d’aeromodelisme o vehicles aeris no
tripulats (drons) , sense autorització prèvia.
24) Realitzar una competició, concentració o ruta motoritzada.
Article 32. Infraccions lleus
Són infraccions lleus:
1) Arrencar o extreure, sense autorització prèvia, roques, pedres, fòssils, minerals i terres en general,
per qualsevol mitjà manual o mecànic, excepte en les activitats pròpies de l’agricultura, si no hi ha
una alteració topogràfica o del paisatge.
2) Malmetre les fonts naturals, els seus dipòsits i mines de captació, i la senyalització, o malmetre o
modificar qualsevol de les fonts naturals, així com realitzar una captació o un ús restrictiu de les
seves aigües.
3) Utilitzar les basses, safareigs o estanys per a la neteja de roba, vaixella o altres objectes ni per altres
usos sanitaris.
4) No atendre les senyals que existeixen prohibint el bany en els embassaments i basses.
5) Arrencar o tallar branques dels arbres i arbusts, excepte en els supòsits previstos en la normativa
forestal i de prevenció d’incendis, sempre que es disposi de les autoritzacions escaients, quan
aquesta infracció no estigui qualificada com a greu.
6) Instal·lar cabanes a les branques dels arbres
7) Realitzar accions com gravar i/o pintar els troncs dels arbres, enganxar-hi senyals, cartells o
propaganda, sense la corresponent autorització, o no retirar la senyalització provisional i temporal un
cop exhaurit el termini fixat en l’autorització.
8) Realitzar activitats i sorolls que pertorbin la fauna salvatge, maltractar-la o donar-li aliments, quan no
estigui qualificada de molt greu o greu.
9) Envair els camps de conreu amb animals domèstics i/o realitzar l’enterrament, la incineració o
qualsevol altre mètode d’eliminació dels esmentats animals al medi natural.
10) Travessar i circular pels camps i cultius, pels seus vorals i marges, estiguin vegetats o no, a peu, a
cavall o de qualsevol altra manera, i també introduir ramats i animals, arrencar herbes o plantes en
general, sense que sigui titular del corresponent dret o disposi d’autorització.
11) Pertorbar les activitats agrícoles, ramaderes i forestals que es realitzin a les finques públiques i
privades, especialment el trànsit i treball de la maquinària, el pasturatge i el pas dels ramats, i els
aprofitaments silvícoles.
12) Malmetre els elements arquitectònics, arqueològics i ambientals situats en l’àmbit de l’Anella Verda o
de les instal·lacions, edificis, mobiliari, senyalització i la resta d’elements instal·lats, quan es
produeixin danys per import inferior a 700 euros.
13) Circular per zones on l’Ajuntament ha restringit la circulació per a qualsevol mitjà.
14) No respectar la preferència dels vianants i d’evitar causar-los molèsties quan es circula amb bicicleta.
15) Circular a una velocitat superior a 20 km/h per camins i pistes no pavimentats aptes per a la
circulació motoritzada.
16) No complir les normes establertes per la circulació a cavall, amb carro o amb altres animals, que
s’estableixen a l’article 20.
17) Circular a més de 20 km/h per camins i pistes no pavimentades aptes per la circulació motoritzades.
Estacionar el vehicle fora de les àrees habilitades per a aquesta finalitat i en espais amb coberta
vegetal.
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18) Fer un ús exclusiu dels camins d’ús públic o ocupar marges i camps de conreu en les competicions i
proves, i les activitats esportives, lúdiques, festives, culturals i altres de caràcter col·lectiu.
19) Realitzar acampada lliure, la construcció i l’ocupació de cabanes o altres estructures, sigui de forma
provisional o permanent, i la instal·lació de tendes de campanya, vehicles, autocaravanes o
caravanes sense la corresponent autorització sense que aquests actes hagin produït danys al medi..
20) No assegurar els serveis necessaris per garantir el correcte desenvolupament de l’activitat, les
mesures correctores contemplades en l’autorització per minimitzat l’impacte ambiental i restituir el
medi en cas que es provoqui qualsevol dany o perjudici, per part dels promotors de competicions i
proves, i activitats esportives, lúdiques, festives, culturals i altres de caràcter col·lectiu.
21) Circular fora de la xarxa de camins principals i secundaris les activitats en bicicleta.
22) Realitzar filmacions, sessions fotogràfiques o gravacions que transcendeixin de l’activitat particular i
tinguin finalitats publicitàries, d’edició o de producció audiovisual, així com d’altres activitats no
contemplades en aquesta ordenança que utilitzin l’entorn natural com a escenari, sense l’autorització
prèvia sempre que hagin suposat una ocupació temporal o el muntatge d’instal·lacions provisionals.
23) No realitzar la publicitat i senyalització informativa de les activitats que es desenvolupen en l’àmbit de
l’Anella Verda d’acord amb el model de senyalització de l’Anella Verda, o sense autorització prèvia.
24) Qualsevol altre acció que contravingui les normes establertes en aquesta Ordenança.
Article 33. Sancions
Les sancions que corresponen per la comissió de les infraccions previstes en aquesta Ordenança són les
següents:
a) Per les infraccions molt greus, fins a 3.000 euros.
b) Per les infraccions greus, fins a 1.500 euros.
c) Per les infraccions lleus, fins a 700 euros.
Article 34. Responsables
Són responsables de les infraccions tipificades en aquesta Ordenança totes aquelles persones que han
participat en la comissió del fet infractor per qualsevol títol, tant persones físiques com jurídiques.
Article 35. Procediment sancionador
El procediment sancionador és el que estableix el Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el
procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat. En tot el que no
prevegi aquest Decret, serà d’aplicació la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i el procediment administratiu comú.
Article 36. Restitució del medi
L’Ajuntament exigirà el compliment d’aquesta Ordenança i obligarà a les persones infractores a restablir
la realitat física del medi en cas que s’hagi alterat, sense perjudici de les sancions que corresponguin.
Disposicions derogatòries
Primera
Queda derogat l’article 36 de l’Ordenança Bases de convivència democràtica a la ciutat i el seu quadre
corresponent d’infraccions i sancions.
Segona
Queda derogat el Decret número 1153 de data 4 de febrer de 2015 d’aprovació de la prohibició de crema
de restes vegetals en tot el terme municipal.
Disposició final
La present Ordenança entrarà en vigor quinze dies després de la seva publicació íntegra al Butlletí
Oficial de la Província.
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