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REGLAMENT DE PROTECCIÓ DE L’ARBRAT DE VALLDOREIX 
 

PREÀMBUL  
 
Valldoreix es troba situat a l’extrem nord del Parc Natural de la Serra de Collserola. 

Aquesta proximitat a un espai natural protegit genera un equilibri entre l’ús residencial 

i els béns naturals, que cal preservar. L’objecte d’aquest Reglament és establir normes 

de regulació i gestió de l’arbrat de Valldoreix per tal de garantir la seva continuïtat.  

 

CAPÍTOL I. DISPOSICIÓNS GENERALS  

 

Article 1. Àmbit d’aplicació 

1. Seran d’aplicació les prescripcions d’aquest Reglament en la totalitat dels 

terrenys, públics i privats, inclosos en l’àmbit territorial de Valldoreix. 

 

Article 2. Exercici de les Competències 

1. Les competències municipals recollides en aquest Reglament s’exerceixen a 

l’empara de l’apartat d) de l’article 63 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 

d’abril, pel qual s’aprova el text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local i de 

l’apartat 2, epígraf d) de l’article 25 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 

les bases de Règim Local, i podran ser exercides per l’òrgan de l’ens local que es 

determini d’acord amb la legislació de règim local. Aquest podrà exigir, d’ofici o 

a instància de part, dins del marc de les seves competències, l’adopció de 

mesures preventives, correctores o reparadores necessàries, ordenar les 

inspeccions que estimi convenients i aplicar sancions en cas d’incompliment de 

mandat i conforme al que s’estableix en aquest Reglament. 

 

CAPÍTOL II. PROTECCIÓ GENERAL DE L’ARBRAT 

 

Article 3.Actes no permesos 

1. Cap persona farà malbé intencionadament un arbre. No farà talls, incisions, 

cavitats o mutilarà un arbre, ni podrà talar, arrencar o partir els arbres.  



 
 

2. No es permetrà cap foc que pogués afectar a un arbre o que la calor produïda 

pogués malmetre qualsevol part del mateix. La realització de ferides en 

l’escorça o l’aplicació de qualsevol líquid, sòlid o gas, que sigui perjudicial per 

l’exemplar i que pugui provocar la seva mort o danys irreparables.  

 

Article 4. Actes no permesos en espais públics 

1. Amb caràcter general no es permetran els següents actes als espais públics: 

a) Qualsevol manipulació de particulars sobre arbres o plantacions que 

estiguin sota la competència de l’EMD (carrers, parcs, places, avingudes, 

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.  

b) Clavar claus o puntes i qualsevol altre element, lligar als mateixos 

gronxadors, bicicletes, motocicletes o ciclomotors, filferros, cables, cartells, 

etc. Repenjar-hi escales, eines i suports de bastides.  

c) Dipositar, encara que solament sigui de forma transitòria, materials d’obra 

o qualsevol altra classe d’elements sobre els escocells de l’arbrat o a la zona 

de protecció d’arbres situats en zones no pavimentades.  

d) Abocar als escocells dels arbres o a les zones pròximes qualsevol tipus de 

líquid que contingui substàncies nocives per a les arrels, lleixiu, detergents, 

olis, pintures, i qualsevol altre producte que contingui substàncies 

químiques que poguessin fer malbé l’arbre. 

e) Abocar als escocells dels arbres o a les zones pròximes a aquests, deixalles, 

residus, escombraries, pedres, papers, plàstics i objectes similars.  

f) Colpejar, sacsejar o fer malbé físicament l’arbre.  

g) Fer proves o exercicis de tir, caçar, encendre petards, coets o focs artificials 

que puguin afectar l’arbrat. 

h) I, en general, totes les activitats no incloses en aquest Article que puguin 

derivar en danys als arbres.  

 

 



 
 

CAPÍTOL III.PROTECCIÓ DE L’ARBRAT A CAUSA D’OBRES 

 

Article 5. Protecció d’arbres situats en zones pavimentades.  

1. En aquelles obres de caràcter públic o privat que es realitzin a prop d’un arbre o 

grup d’arbres situats sobre terreny pavimentat, s’hauran de prendre les 

següents mesures de protecció; si els treballs previstos s’han de realitzar a 

menys d’un metre de distància del tronc d’un arbre existent, aquest s’haurà de 

protegir amb tanques de fusta o metàl·liques d’alçada no inferior a 1,50 metres 

i a una distància de l’arbre no inferior a 0,50 metres.  

 

2. La protecció es retirarà una vegada finalitzades les obres o operacions per part 

dels operaris responsables de les obres.  

3. Les despeses derivades de la instal·lació i desmuntatge de les proteccions 

aniran a càrrec del promotor de l’obra.  

 

Article 6. Protecció d’arbres situats en zones no pavimentades 

1. En aquelles obres de caràcter públic o privat que es realitzin a prop d’un arbre 

o grup d’arbres situats sobre terreny no pavimentat s’hauran de prendre, abans 

de l’ inici de les obres, les següents mesures de protecció;  

a) Deixar una zona de protecció sota la projecció de la copa de l’arbre 

equivalent a una circumferència amb un radi mínim de 2/3 del radi total de 

la copa. 

b) Delimitar aquesta zona de protecció mitjançant un tancament adequat 

(tanques de fusta, tanques metàl·liques, cintes 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 en el 

tronc.  

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

a. Emmagatzemar materials d’obra de qualsevol tipus.  

b. No situar cap infraestructura de l’ esmentada obra (oficines provisionals, 

vestuaris, etc.) 



 
 

c. Permetre el pas de maquinària pesada. 

d. Fer passar serveis soterrats (aigua, clavegueram, gas, llum, etc.) 

e. En general, qualsevol activitat que pugui afectar a les arrels dels arbres o 

qualsevol altra part del mateix. 

3. Tots els costos derivats de la delimitació i retirada de les estructures de 

protecció aniran a càrrec del promotor de les obres.  

 

Article 7. Disposicions per a l’obertura de rases. 

1. Les condicions de protecció de l’arbrat en l’obertura de rases seran les 

següents: 

a) En cap cas s’han d’obrir rases ni realitzar excavacions dins de la zona de 

seguretat radical dels arbres, grans arbustos i palmeres (considerant la zona 

de seguretat radical aquella que abasta la zona radical llenyosa de l’arbre i 

un marge de seguretat igual o superior al 20% del seu radi) 

b) No s’han de tallar arrels de diàmetre superior a 3 cm, per la qual cosa és 

aconsellable realitzar l’excavació manualment.  

c) Els talls a les arrels han de ser rectes i nets i s’han de realitzar amb xerrac o 

tisora de podar. 

d) Cal protegir les arrels de la dessecació de les gelades amb un recobriment 

(jute o similar) i mantenir-les humides mentre estiguin al descobert.  

e) En cas d’existència d’arrels de diàmetre superior a 3 cm, cal reblir la rasa de 

forma manual.  

f) Pel rebliment, cal usar sorres o terres de qualitat. 

g) Cal evitar una excessiva compactació en el rebliment de la rasa. Pot 

col·locar-se material drenant al costat de les arrels per evitar danyar-les.  

h) Si a criteri del tècnic es cregués necessari, cal subjectar o apuntalar l’arbre 

afectat.  

2. Si la rasa per a canalitzacions hagués de situar-se molt pròxima a un arbre, a 

menys distància que la de seguretat radical, pot contemplar-se la obertura de al 

rasa excavant de la manera habitual fins arribar a la zona de seguretat radical, 

en arribar a aquest punt, realitzar, de forma manual. O bé, amb aigua o aire a 



 
 

pressió, l’excavació d’un túnel per sota l’arbre, a una profunditat mínima de 1-

1,5 metres, segons el cas, fins a sortir de la zona de seguretat radical. 

3. En el cas que no fos possible aplicar les normes exposades en els apartats 1 i 2 

del present article, es requerirà la inspecció del tècnic municipal competent per 

adoptar una solució que no faci malbé l’arbrat. Si l’actuació impliqués la mort 

de l’arbre o arbust, l’empresa responsable de l’obra haurà de fer-se càrrec de la 

reposició seguint les condicions establertes pel tècnic municipal.  

4. Les rases pròximes a l’arbrat hauran de ser obertes i tancades en un termini de 

temps no superior a 48 hores amb la finalitat d’evitar que els elements 

ambientals i les condicions climàtiques afectin a les arrels dels arbres. Un cop 

tancades es procedirà al seu reg.  

5. En tots els casos s’haurà de comunicar comptar amb l’assessorament i la 

inspecció del tècnic municipal competent.  

 

Article 8. Disposicions per la instal·lació o manteniment de les línies elèctriques i 

telefòniques. 

1. Els treballs de poda relacionats amb el manteniment de les línies aèries, 

elèctriques i telefòniques, s’ajustaran a allò que disposa la legislació de 

prevenció d’incendis o altres legislacions sectorials relacionades.  

2. Els treballs es desenvoluparan sota la direcció del tècnic municipal competent 

en la matèria i tindran especial cura en minimitzar els danys físics i estètics a 

l’arbre.  

3. Les companyies subministradores d’aquests serveis hauran de sol·licitar permís 

de poda i assumir les directrius marcades pel tècnic municipal.  

 

Article 9. Afectació dels serveis urbans a l’arbrat.  

1. Els serveis urbans que utilitzin el subsòl dels espais verds i de l’arbrat a la via 

pública evitaran, en la mesura que sigui possibles, l’afectació als elements 

vegetals. En cas que no sigui possible, la solució haurà de ser consensuada 

entre les empreses concessionàries i els serveis tècnics municipals.  



 
 

2. En tot cas, les empreses concessionàries hauran de subministrar a l’ EMD de 

Valldoreix, la cartografia i les característiques de les xarxes que afecten aquests 

espais.  

CAPÍTOL IV: ESCOCELLS DE LA VIA PÚBLICA 

 

Article 10. Condicions dels escocells 

1. A les voreres de més de 3,00 metres d’amplada, els escocells mai seran 

inferiors a 1,20 x 1,20 metres útils i, a les voreres de menor amplada, seran, 

com a mínim de 0,80 metres d’amplada per 1 metre de llargada. Si això no es 

pogués complir en algun cas particular, seran els serveis tècnics municipals els 

que valoraran i dictaminaran la possibilitat d’establir altres dimensions.  

2. Als carrers amb voreres estretes, de menys de 2 metres, serà molt recomanable 

la instal·lació de tapa a l’escocell de l’arbre. Aquesta tapa haurà de ser material 

permeable, de manera que permeti l’entrada de les aigües pluvials i de reg, així 

com l’ airejament de les arrels, a la vegada que tingui les característiques 

necessàries per permetre el pas de les persones i dels serveis habituals en cada 

cas.  

CAPÍTOL V. TALA, TRASLLAT I SUBSTITUCIÓ D’ARBRAT  

 

Article 11. Substitució i tala de l’arbrat públic 

1. Cap privat podrà realitzar la tala d’un arbre de la via pública, o de qualsevol 

parc, jardí o altre espai municipal, ja que aquesta es farà sempre a instància de 

la Vocalia de Medi Ambient, sempre i quan no sigui possible la seva 

conservació.  

2. La tala serà justificada quan l’arbre estigui afectat per malalties greus, presenti 

un estat de decrepitud avançat, el seu creixement estigui provocant problemes 

greus als serveis públics, privats o propietats privades o , en el cas de la caiguda 

de l’arbre o d’alguna de les seves parts, pugui causar danys a tercers.  

 

3. En el cas de la tala, l’EMD de Valldoreix, procurarà, quan sigui possible, 

compensar la pèrdua amb noves plantacions.  



 
 

 

Article 12. Trasllat de la ubicació d’arbres de la via pública 

1. En el cas que s’hagi de traslladar l’arbre a una nova ubicació en la via pública 

pels motius de la realització d’un gual cal sol·licitar la llicència d’obres 

corresponent i replantar un arbre de la mateixa espècie, o de l’espècie 

recomanada pels serveis tècnics municipals, de mida mínim a 18-20 cm de 

perímetre a l’alçada normal.  

2. Les obres aniran a càrrec del promotor, sota assessorament i la inspecció del 

tècnic municipal corresponent.  

3. Al fer els treballs de desplaçament, s’ha de tenir en compte, sempre que sigui 

possible, realitzar-los a l’època més favorable, i amb tota la cura possible 

perquè l’arbre sobrevisqui. Si en el termini d’un any, l’arbre no sobreviu, haurà 

de ser substituït per un altre exemplar de les mateixes característiques i anirà a 

càrrec del promotor.  

 

Article 13. Danys causats en arbrat de la via pública 

Qui causi danys a l’arbrat públic haurà d’assumir el cost de la replantació d’un 

exemplar de la mateixa espècie que l’exemplar afectat d’un perímetre de 18-20 cm, o 

bé el cost de les actuacions de cura que s’hagin de realitzar en cas que no sigui 

necessària la tala. El cost s’establirà segon factura presentada per l’empresa de 

jardineria municipal. 

 

Article 14. Poda i tala d’arbrat de titularitat privada no vinculada a llicències d’obra 

major.  

1. La poda de qualsevol exemplar amb la finalitat de conservació o manteniment 

no requereix llicència, tot i que s’haurà de fer sempre seguint els criteris tècnics 

establerts a les Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatge, les quals 

estableixen que la poda ha de respectar l’estructura de l’arbre, el ritme vital de 

l’arbre, la etapa de desenvolupament i les característiques de l’espècie, causant 

els mínim danys possibles a aquests.  



 
 

2. Els titulars de les parcel·les privades estan obligats a sol·licitar llicència municipal 

de tala d’arbres, en aquells casos en que no hi hagi vinculada una llicència 

urbanística. En aquest supòsit el titular haurà de presentar la sol·licitud amb un 

mínim de tres setmanes d’antelació i aportar la següent documentació: 

- Fotografia de l’exemplar en el moment actual. 

- Justificació de la tala.  

- Pressupost de la tala i empresa executora. 

- Data i hora prevista de la tala.  

 

Article 15. Tala d’arbrat de titularitat privada vinculada a llicències d’obra major 

1. Quan la tala d’arbres vagi vinculada a una llicència d’obra major, el titular de la 

finca haurà d’aportar la documentació requerida en el punt 5 del Text Refós de 

la modificació puntual de l’Ordenança Metropolitanes d’edificació.  

2. Prèviament a l’ inici de les obres, es farà una visita tècnica amb la propietat o 

representant legal de la mateixa, els serveis tècnics municipals responsables de 

la gestió de l’arbrat i el responsable de l‘empresa de paisatgisme i arboricultura 

responsable de l’obra. En aquesta visita es farà un replanteig “in situ”, 

marcatges de tots els arbres i preexistències a conservar i s’establiran les 

mesures de protecció de l’arbrat durant les obres de moviment de terres.  

 

Article 16. Fiances i terminis  

1. La persona o empresa responsable d’una tala vinculada a una llicència d’obra 

major, haurà de dipositar una fiança d’una quantia determinada en funció de 

l’espècie i del perímetre de l’exemplar a l’alçada normal, segons els criteris 

següents: 

a) En les espècies especials (exemplars del gènere Quercus, del gènere Cedrus i 

de l’espècie Pinus pinea): 

Perímetre normal fins a 50 cm:    200 € 

Perímetre normal de 51 a 100 cm:   400 € 

Perímetre normal de 101 a 150 cm:   600 € 

Perímetre normal de més de 150 cm:   1000 € 



 
 

 

Els exemplars del gènere Cedrus seran considerats espècies genèriques quan 

estiguin afectats per exemplars de Myiopsitta monachus.  

Seran considerats espècies especials aquells exemplars de Cupressus 

sempervirens que es trobin aïllats, és a dir, que no formin part d’un 

conjunt d’exemplars a mode de tanca vegetal 

 

b) En les especies genèriques (qualsevol espècie que no sigui considerada 

especial): 

Perímetre normal fins a 50 cm:    100 € 

Perímetre normal de 51 a 100 cm:  200 € 

Perímetre normal de 101 a 150 cm:  300 € 

Perímetre de més de 150 cm:   500 € 

 

2. La fiança serà retornada un cap s’efectuï la replantació del nombre d’exemplars 

requerits, segons els criteris següents: 

Espècies genèriques de perímetre normal inferior a 80 cm:  reposició 1:1 

Espècies genèriques de perímetre normal superior a 80 cm: reposició 1:2 

Espècies especials de perímetre normal inferior a 80 cm:  reposició 1:2 

Espècies especials de perímetre normal superior a 80 cm:  reposició 1:3 

3. La fiança dipositada serà retornada un any natural després d’haver realitzat la 

replantació per tal de garantir la viabilitat dels exemplars. En cas que algun dels 

exemplars mori o quedi malmès durant aquest període de temps haurà de ser 

reposat a càrrec del titular.  

4. Per tal de poder fer efectiva la devolució de la fiança, l’interessat juntament 

amb la instància, haurà d’adjuntar el justificant de la deixalleria on s’han abocat 

els residus vegetals, o declaració jurada del destí del mateix, així com qualsevol 

altre document que ho pogués justificar.  

5. La replantació es farà amb altres exemplars de qualsevol de les espècies 

considerades especials en les finques privades, i l’espècie recomanada pel tècnic 

municipal en cas que s’hagi de reposar a la via pública.  



 
 

6. El termini d’execució de la tala serà de 6 mesos per començar i d’un any per 

acabar a comptar del dia d’atorgament de la llicència. 

 

- La persona o empresa responsable d’una tala no vinculada a una llicència d’obra 

major haurà de dipositar una fiança d’una quantia determinada seguint els mateixos 

criteris establerts anteriorment, excepte en els casos que: 

- l’exemplar tingui un perill evident de caiguda, havent-se de complir els 

següents requisits: 

 - Que les branques principals de l’exemplar estiguin seques. 

- Que  per causa de situacions meteorològiques adverses l’exemplar hagi 

patit danys evidents que posin en perill la seva estabilitat. 

En qualsevol cas, l’exemplar haurà de presentar un risc evident i imminent de caiguda 

- l’exemplar estigui causant danys perceptibles a l’habitatge o construccions 

auxiliars en la pròpia finca o en finques veïnes. 

En ambdós casos la fiança a dipositar serà del 50% del valor determinat pels criteris 

anteriors. Els criteris de replantació seran els mateixos. 

 

CAPÍTOL VI. PROTECCIÓ I CONSERVACIÓ D’ARBRES I ARBRADES MONUMENTALS, 

D’INTERÈS COMARCAL I D’INTERÈS LOCAL. 

 

Article 17. Catàleg d’arbres i arbrades monumentals, d’interès comarcal i d’interès 

local.  

1. Els arbres i arbrades de caire singular o monumental es catalogaran d’acord 

amb el Decret 214/1987, de 9 de juny, sobre la declaració d’arbres 

monumentals, el Decret 47/1988, d’11 de febrer, sobre declaració d’arbres 

d’interès comarcal i local, i el Decret 120/1989, de 17 d’abril, sobre declaració 

d’arbredes monumentals d’interès comarcal i d’interès local i la Revisió del Pla 

Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic. Catàleg de Sant Cugat del 

Vallès.  

2. Els exemplars objecte d’inventari, aniran acompanyats, en la seva inscripció, de 

la seva localització exacta, el seu règim de propietat i l’estat fitosanitari en qu 



 
 

es troben al moment de la realització del catàleg, així com la seva, alçada, mida 

de la copa i perímetre a l’alçada normal.  

 

Article 18. Protecció i conservació d’arbres i arbrades catalogats. 

1. Es prohibeix talar, arrencar total o parcialment, així com danyar per qualsevol 

mitjà, els arbres i arbrades monumentals i d’interès comarcal i local inclosos al 

Catàleg d’Arbres i Arbrades Monumentals, d’interès comarcal i d’interès local. 

2. La poda d’arbres monumentals es realitzarà seguint els criteris establerts en les 

Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatge, explicats amb anterioritat en 

aquest Reglament, i s’haurà d’informar amb anterioritat a la Vocalia de Medi 

Ambient de l’EMD de Valldoreix, per tal que els tècnics competents en puguin 

realitzar el seguiment.  

3. Es prohibeix l’afectació de l’entorn natural i les característiques ambientals dels 

arbres i arbrades inclosos al Catàleg en un perímetre de seguretat mínim de la 

projecció de la copa en el terra més 5 metres.  

4. Resta prohibida qualsevol actuació que afecti a l’hàbitat de l’arbre i de 

l’arbreda monumental. 

 

CAPÍTOL VII. RÈGIM DISCIPLINARI I SANCIONADOR 

 

Article 19. Inspecció i Control  

1. Correspon a l’EMD de Valldoreix exercir el control del compliment d’aquest 

Reglament, exigir l’adopció de les mesures correctores necessàries, senyalar 

limitacions, realitzar totes aquelles inspeccions que siguin necessàries i aplicar 

les sancions corresponents en cas d’incompliment.  

2. El responsable de l’activitat que pugui ocasionar o estigui provocant una 

afectació en l’arbrat, està obligat a permetre l’accés al personal acreditat de 

l’EMD de Valldoreix amb la finalitat de dur a terme la visita d’inspecció.  

 

 

 



 
 

Article 20. Denúncies 

1. Tota persona física o jurídica, podrà denunciar davant l’EMD de Valldoreix 

qualsevol infracció d’aquest Reglament.  

2. La tramitació de les denúncies formulades s’ajustarà al corresponent 

procediment sancionador, d’acord amb la Llei 30/92, de 26 de novembre, sobre 

règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu 

comú i la normativa procedimental del desenvolupament establerta al Reial 

Decret 1398/1993 i al Decret 278/1993. 

 

Article 21. Infraccions. 

1. Es consideren infraccions administratives les accions o omissions que 

contravinguin les obligacions que estableix aquest Reglament.  

2. Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus, de conformitat amb 

la tipificació que estableix l’article 22.  

3. Els criteris establerts per a la tipificació de les infraccions són: 

a) La seva repercussió social  

b) El cost de la restitució. 

c) La transcendència de la degradació que hagués sofert el medi. 

d) El benefici derivat de l’activitat infractora. 

e) El grau d’intencionalitat. 

f) La irreversibilitat del dany o deteriorament produït en la qualitat de l’arbre.  

g) La reincidència.  

 

Article 22. Classificació de les infraccions. 

1. Es classifiquen com a infraccions molt greus:  

a) Les compreses en els articles 3, 4d, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13 i 14 

b) La reiteració o la reincidència en la comissió de faltes greus.  

c) Causar danys a arbres o arbrades catalogats (article 17) 

2. Es classifiquen com a infraccions greus: 

a) Les compreses en els articles 4 f i 4 g. 



 
 

b) Desatendre els requeriments municipals per la correcció de les deficiències 

observades.  

c) La negativa o resistència a la tasca d’inspecció i de vigilància de 

l’administració.  

d) Negar-se o resistir-se a subministrar dades o facilitar la informació 

sol·licitada per les autoritats competents o pels seus agents en compliment 

de les seves funcions i també el subministrament d’informació o 

documentació falsa, inexacta, incompleta o que indueixi a error, 

implícitament o explícita.  

e) La poda excessiva d’exemplars d’espècies considerades especials.  

f) La reiteració o reincidència en la comissió de faltes lleus.  

3. Es classifiquen com a infraccions lleus: 

a) Les compreses als articles 4a, 4b, 4c, 4e, 4h.  

b) La poda excessiva d’exemplars d’espècies genèriques. 

c) Qualsevol altra infracció no tipificada en els apartats anteriors. 

Article 23. Persones responsables. 

1. Als afectes d’aquest Reglament, tindran la consideració de responsables: 

a) Les persones que directament, per compte propi o d’altres, executin l’activitat 

infractora, o aquelles que ordenin l’activitat mencionada, quan l’executor es 

vegi obligat a complir l’ordre abans citada.  

b) Les persones o entitats titulars o promotores de l’activitat o projecte que 

constitueixi o origini la infracció. 

c) Quan participin diferents persones en l’autoria de la mateixa infracció sense 

que resulti possible endevinar la participació efectiva de cada una d’elles , 

s’exigirà la responsabilitat de forma solidària. 

 

Article 24. Sancions. 

1. La imposició de les sancions previstes en aquest Reglament es regeix per la 

normativa vigent en matèria de procediment sancionador aplicable als ens 

locals.  

 



 
 

Article 25. Quantia de les sancions. 

1. Les sancions que es podran imposar són les següents: 

a) Lleus:      100 - 500 € 

b) Greus:     501 – 1.500 € 

c) Molt greus:   1.501 – 10.000 € 

 

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 

Queda derogada qualsevol disposició del mateix o inferior rang que regules les 

matèries contingudes en aquest Reglament, si s’oposen o es contradiuen al seu 

contingut. 

 

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA 

L’EMD de Valldoreix disposarà del termini d’1 any, des de l’aprovació d’aquest 

Reglament, per a elaborar i aprovar el catàleg d’arbres i arbrades monumentals 

d’interès comarcal i d’interès local.  

Durant el període d’elaboració del catàleg quedaran suspeses les llicències de tala 

d’arbres a excepció d’aquells exemplars la tala dels quals, previ informe tècnic de la 

Vocalia de Medi Ambient, es consideri urgent.  

 

DISPOSICIÓ FINAL 

De conformitat amb l’article 66 apartat 1 de Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 

s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, el present 

Reglament entrarà en vigència des del moment en que es publiqui el seu text íntegre al 

BOPB i hagi transcorregut el termini de 15 dies hàbils previst a l’article 65.2 de la Llei 

7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i continuarà vigent fins 

que s’acordi la seva modificació o derogació.  

 
Valldoreix, a 13 de maig de 2013 
 
 
Josep Puig i Belman  
EL PRESIDENT  


