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DISPOSICIONS GENERALS 
 

Exposició de motius  

La Constitució espanyola entre els principis rectors de la política 
social i econòmica (article 45), diu que «Tots tenen el dret a gaudir 
d'un medi ambient adequat per al desenvolupament de la persona, 
així com el deure de conservar-lo», i estableix el deure dels poders 
públics de vetlar per la utilització racional de tots els recursos 
naturals, a fi de protegir i millorar la qualitat de la vida i defensar i 
restaurar el medi ambient, recolzant-se en la indispensable solidaritat 
col·lectiva, i preveient la possibilitat d'establir sancions per als qui 
violen el que s'ha disposat, així com l'obligació de reparar el dany 
causat. 
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Des de l'Ajuntament de Vallgorguina es duen a terme actuacions per 
a promoure el patrimoni verd municipal urbà, entès aquest en un 
sentit ampli i aplicat a tots els espais oberts d'ús públic dins del 
municipi. 

El municipi, tot complint el que preceptua l'article 25 de la Llei 7/1985, 
de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local, ha d'exercir 
competències en matèria de parcs i jardins i protecció del medi 
ambient, i per a la gestió dels seus interessos i en l'àmbit de les seues 
competències, pot promoure qualsevol classe d'activitats i prestar 
tots els serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i 
aspiracions de la comunitat veïnal. 

Les entitats locals també poden, segons assenyala l'article 84 de la 
Llei 7/1985 esmentada, intervenir en l'activitat dels ciutadans a través 
de les ordenances i reglaments on aquesta normativa municipal 
regularà la utilització de parcs, jardins i places enjardinades. 

Es tracta d'aconseguir un instrument jurídic de protecció i de 
regulació dels parcs, jardins, zones verdes i d’esbarjo de caràcter 
públic, amb vista a conscienciar els ciutadans que els han d'usar i 
gaudir, de manera que se’n faciliti una utilització adequada, així com 
a evitar que es produeixin danys o desperfectes. En aquest sentit es 
complementa i concreta la regulació prevista en el capítol 6 de la 
vigent ordenança del Civisme i la Convivència Ciutadana a 
Vallgorguina. 

Si s’aconsegueix una millor conservació de parcs, jardins, zones 
verdes o vies públiques se n’abaratirà el cost i se’n millorarà la 
imatge, evitant reposicions i restauracions de plantes, elements 
decoratius, mobiliari urbà, etc.  

 

Article 1. Contingut i abast.  

Aquest reglament té com a objecte regular, dins de les competències 
municipals, la creació, conservació, ús i gaudi dels parcs, jardins, 
zones verdes i d’esbarjo, mobiliari urbà, etc.  
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Tots els ciutadans tenen dret a l'ús i gaudi dels parcs, jardins públics 
i zones verdes habilitades, atenint-se al als usos i normes que que 
estableix aquest reglament i la resta de disposicions aplicables. 
S'entén per zones verdes o jardins i parcs públics, els d'utilització 
general, la conservació i vigilància dels quals són de competència 
municipal. S’adjunta Annex I amb el plànol de situació d’aquests 
parcs, jardins, zones verdes i d’esbarjo. 

Els parcs o jardins amb tancament o control d'ús horari, estaran 
oberts durant l’horari que determini l'Alcaldia i que serà visible a 
l’entrada del parc.  

La resta de parcs, jardins, zones verdes i d’esbarjo del terme 
municipal que no tinguin tancament ni control d'ús, quedaran, excepte 
casos especials, oberts al públic durant tot el dia i la nit. Igualment, 
s’habiliten zones adequades per a l’esbarjo dels gossos, entenent 
que aquests tenen necessitats especials i que s’han d’allunyar dels 
parcs infantils reservats als infants.  

Els usuaris de les zones que es regulen en aquest reglament han de 
complir les instruccions que al respecte d'això figurin sobre la seva 
utilització en indicadors, anuncis, rètols i senyals sobre usos, 
prohibicions i horaris en cada lloc. En tot cas, cal atendre les 
indicacions que formulin els Vigilants Municipals i/o el personal de la 
Brigada Municipal. 

 

Article 2. Autoritzacions municipals. 

Si bé l’ús i gaudi dels parcs, jardins, zones verdes i d’esbarjo són per 
l’ús comú dels ciutadans, l’ajuntament pot autoritzar la celebració 
d’activitats específiques als espais públics i equipaments municipals, 
i fixar les normes que la regiran com a condició, tenint en compte les 
característiques de l’acte i l’espai públic sol·licitat. Els organitzadors 
de l’activitat són responsables del compliment de les condicions 
establertes per l’Administració municipal, i també d’adoptar les 
mesures adients per a vetllar pel bon ús de l’espai i dels elements i 
béns públics que hi hagi instal·lats. 
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Article 3. Protecció i defensa fitosanitària. 

En relació a la protecció fitosanitària de parcs, jardins i zones verdes, 
es procedirà, en tot moment, dins del marc d'actuació que reflexa el 
Reial Decret 1311/2012, en què marca l'ús més racional i més 
sostenible dels productes fitosanitaris.  

Article 4. Protecció d'animals i la seva tinença en parcs, 
jardins i zones verdes. 

a) La tinença, trànsit o tracte d'animals en les zones de parcs i 
jardins de titularitat municipal només estarà permesa en els 
espais especialment habilitats a l’efecte. En qualsevol cas, 
queda prohibida l’entrada d’animals als parcs infantils d’ús i 
gaudi reservat per a persones i infants. 

b) Les persones propietàries o posseïdores de gossos hauran 
d’utilitzar els espais i zones especialment habilitades per 
aquests. I estaran obligades a recollir els excrements que 
aquests produeixin i a depositar-los en les papereres o 
recipients habilitats a tal efecte. Així mateix, els qui els portin, 
impediran que els animals facin malbé els elements vegetals o 
mobiliari. Les persones posseïdores i/o propietàries dels 
animals seran responsables dels danys que ocasionin als bens, 
a l’espai i a tercers. 

c) No es podrà deixar menjar als animals en llibertat dels parcs, 
jardins i zones verdes; es prohibeix que els animals de 
companyia beguin directament de les fonts públiques.  

d) Els propietaris dels animals impediran que s'alimentin de 
vegetació i que causin danys als arbres i la resta de plantes. 

Article 5. Règim jurídic 

a) Qualsevol persona, natural o jurídica, podrà denunciar davant 
l'Ajuntament de Vallgorguina qualsevol infracció d’aquest 
reglament.  

b) Els Vigilants Municipals i personal de la Brigada Municipal 
vetllaran pel compliment del que disposa aquest reglament i 
formularan les denúncies i actes corresponents. La tramitació i 
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resolució de les denúncies formulades, s'adaptarà a la 
normativa general de procediment administratiu aplicable a 
aquest efecte.  

c) Les responsabilitats derivades de l'incompliment de les 
obligacions assenyalades en aquest reglament seran exigibles 
no únicament pels actes propis, sinó també pels d'aquelles 
persones de qui s'hagi de respondre i pel comportament dels 
animals de què sigui propietari. 

Article 6. Normes generals d’ús dels parcs, jardins, zones 
verdes i d’esbarjo. 

a) Els usuaris de les zones naturals i espais verds públics han de 
respectar el dret al descans i tranquil·litat d'altres usuaris, raó 
per la qual s'evitarà l'ús d'aparells sonors o de joc que puguin 
resultar molests. 

b) Queda prohibit fer grafits, pintades, senyals, taques, gargots, 
escrits, inscripcions o grafisme amb qualsevol matèria(tinta, 
pintura, matèria orgànica o similar) o bé rallant la superfície, 
sobre qualsevol element de l’espai públic, així com a l’interior i 
exterior d’equipaments, infraestructures o elements d’un servei 
públic i instal·lacions en general, mobiliari urbà, arbres, jardins 
i vies públiques en general.  
Resten exclosos els murals artístics que es facin amb 
l’autorització municipal, als llocs destinats a aquest efecte. 
Quan el grafit o pintada es faci en un bé privat que es trobi 
instal·lat de manera visible o permanent a la via pública, és 
necessària l’autorització expressa de l’Ajuntament. 

c) No està permesa la utilització abusiva dels bens i/o espais 
públics que suposin una limitació de l’ús general en igualtat 
d’altres usuaris o un risc per a les persones o béns. En tot cas 
serà necessari l’obtenció de l’autorització conforme a l’article 2 
i normativa sobre el patrimoni local per limitar l’ús general. 

d) Queden prohibits el comportaments que puguin representar 
mostres de racisme, desigualtat, xenofòbia o violència de 
qualsevol tipus en aquest espai i en tot el municipi. 
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e) L’Ajuntament no es fa responsable dels danys que es puguin 
produir com a conseqüència de l’entrada il·lícita als recintes 
municipals.  

f) La persona que trobi un objecte personal o de valor té 
l’obligació de dipositar-lo a les dependències de l’Ajuntament o 
entregar-ho als Vigilants municipals. 
 

Article 7. Infraccions generals a qualsevol espai regulat en 
aquest Reglament. 

A. Infraccions lleus:  
a) La pràctica d'activitats que puguin ocasionar danys i/o 

molèsties, sonores i d’altres tipus, a persones i animals.  
b) La utilització dels jocs infantils per persones majors de l'edat 

establida per a cada joc en concret, així com la utilització 
indeguda de les instal·lacions i del mobiliari urbà.  

c) Deteriorar elements vegetals o materials. 
d) Estacionar o circular bicicletes en llocs no autoritzats. 
e) Trepitjar els talussos, els parterres i les plantacions i 

maltractar les plantes i flors, llevat de les zones de gespa 
expressament autoritzades. 

f) Practicar jocs i esports en forma i llocs inadequats segons 
l’ús de cada parc.  

g) Enfilar o pujar als arbres, mobiliari o elements decoratius. 
h) Efectuar inscripcions en els elements vegetals i mobiliari 

urbà. 
i) Enganxar cartells en els tancaments, elements constructius 

i mobiliari urbà. 
j) Si es tracta d’un espai tancat sotmès a regulació d’obertura 

i tancament, romandre-hi fora de l’horari especialment 
autoritzat. 

k) No dipositar a les papereres o contenidors papers, deixalles 
i els excrements dels animals, ni embrutar l’espai públic. 

l) Accedir als parcs infantils amb animals domèstics. 
m) Fumar als parcs infantils segons la Llei 42/2010 que modifica 

la Llei 28/2005. 



7 
 

n) Qualsevol altra que reculli aquest reglament i que no estigui 
tipificada com greu o molt greu. 
 
 

B. Infraccions greus:  
a) La reincidència en infraccions lleus.  
b) Ocupació privativa d'espais sense la perceptiva autorització 

municipal.  
c) Podar arbratge públic sense la perceptiva autorització o 

supervisió municipal.  
d) Danys intencionats en l'arbratge públic i en zones verdes, 

que comprometi la supervivència dels exemplars arboris.  
e) Consum, venda, tinença o subministrament d’ alcohol i/o 

substàncies estupefaents en parcs infantils.  
f) Causar danys al mobiliari urbà, arbres i plantes d’aquest 

parcs, jardins i zones verdes.  
g) Llençar papers o deixalles fora de les papereres o 

contenidors adequats. Embrutar el recinte o vies sigui quina 
en sigui la manera.  

h) Dur a terme qualsevol tipus d'abocaments o depòsits en 
escocells o espais enjardinats, així com utilitzar l'espai verd 
per a abocar materials de construcció o altres residus 
vegetals o de qualsevol naturalesa.  

i) Encendre foc i dur a terme qualsevol activitat pirotècnica en 
els espais enjardinats i arbratge viari excepte en els supòsits 
que expressament s'autoritzen.  

j) Circular amb vehicles de motor per l'interior de les zones 
verdes, parcs o jardins, fins i tot introduir-los amb motor 
apagat. S’inclouen vehicles elèctrics com patinets, bicicletes, 
etc.  

 
 
C. Infraccions molt greus:  

a) La reincidència en infraccions greus.  
b) Talar o trasplantar arbratge públic sense la preceptiva 

autorització municipal.  
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c) Fer grafits, pintades, senyals, taques, gargots, escrits, 
inscripcions o grafisme amb qualsevol matèria(tinta, pintura, 
matèria orgànica o similar) o bé rallant la superfície, sobre 
qualsevol element de l’espai públic, així com a l’interior i 
exterior d’equipaments, infraestructures o elements d’un 
servei públic i instal·lacions en general, mobiliari urbà, 
arbres, jardins i vies públiques en general.  
Resten exclosos els murals artístics que es facin amb 
l’autorització municipal, als llocs destinats a aquest efecte. 
Quan el grafit o pintada es faci en un bé privat que es trobi 
instal·lat de manera visible o permanent a la via pública, és 
necessària l’autorització expressa de l’Ajuntament. 

d) Danyar o sostraure de la seva ubicació qualsevol element 
del mobiliari del jardí o jocs infantils, així com del sistema de 
reg o de l'enllumenat de l'espai enjardinat quan repercuteixi 
en l'estat fisiològic i valor d’aquests.  

 

Article 8. Infraccions per àrees 

1) Parcs i jardins 
a) És obligació de tots els ciutadans i les ciutadanes respectar la 

senyalització, els horaris i les condicions d’ús que l’Ajuntament 
estableix en parcs, jardins i, en general, en tots els espais d’ús 
públic destinats al lleure. 

b) Es prohibeix i, per tant, es considera infracció lleu: 

1. Fer servir els espais destinats al lleure i els seus elements 
de forma contrària a les condicions que en regulen l’ús.  

2. Tenir un comportament o practicar exercicis o activitats 
que signifiquin risc de danys per a la vegetació, el 
mobiliari, el reg, els paviments o qualsevol altre element 
auxiliar que integra l’espai, o que representin un risc per 
a la integritat física dels usuaris. 

3. Fer servir els gronxadors i d’altres aparells d’esbarjo 
situats als parcs i places públics persones que no 
compleixin les condicions i els requisits d’ús.  

4. Jugar o fer activitats prohibides per l’Ajuntament 
mitjançant els cartells indicadors instal·lats amb aquesta 
finalitat en zones destinats al lleure.  
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5. Arrencar, maltractar o retirar arbres, fruits i plantes, o 
passar per sobre dels talussos, els parterres i les 
plantacions, de forma que es puguin perjudicar d’alguna 
manera els arbres o les plantacions.  

2) Fonts públiques 

A les fonts públiques es prohibeix i, per tant, constitueixen infracció 
lleu d’aquest reglament: 

a) Llençar-hi qualsevol mena de material susceptible de 
contaminar el medi. 

b) Fer consum o provisió excessiva d’aigua per deixar-la perdre o 
bé destinar-la a ús privat, sempre que no sigui justificat per tall 
de subministrament o per causes de força major. Queda 
prohibit omplir garrafes o més d’una ampolla d’aigua per 
persona. 

c) Els animals no poden beure directament de les fonts, han de 
fer servir els seus estris adients. 
 

3) Espais naturals 

Als parcs forestals, a les zones verdes i als espais fluvials no és 
permès: 

a) Extreure molsa, matolls, pedres, sorra, plantes o productes 
anàlegs en les proximitats dels arbres i e els escocells. 
Infracció lleu. 

b) Col·locar anuncis o rètols, fora dels que siguin degudament 
autoritzats. Infracció greu. 

c) Encendre foc fora dels llocs reservats amb aquesta finalitat i 
llençar llumins o puntes de cigarretes enceses. Infracció greu. 

d) Fer volar drons o similars, llançar petards o disparar focs 
artificials fora de les zones que s’assenyalin per a un ocasió 
determinada. Infracció greu. 

e) Caçar i matar ocells o altres animals i dur a terme activitats que 
perjudiquin la fauna general. Infracció molt greu. 
 

Article 9. Sancions.  

Les infraccions tipificades en aquest reglament seran sancionades 
d'acord amb les multes següents, sense perjudici de la obligació de 
reparar els dany ocasionats en el seu cas.  



10 
 

a) Les lleus amb amonestació o multa de fins a 600,00 €.  
b) Les greus amb multa de 600,01€ fins a 1.500,00 €.  
c) Les molt greus amb multa entre 1.500,01€ fins a 3.000,00 €. 

 

DISPOSICIONS FINALS  

ANNEX I 
 

Categoria i localització de parcs, jardins públics, zones verdes i 
d’esbarjo. 

CATEGORIA 1: ZONES D’ESBARJO PER A PERSONES I 
ANIMALS 1 

a. Nucli urbà: 
 Zona pla del Forn  

b. Baronia del Montseny 
 Zona verda C/Sant Bernat 

c. Canadà Parc 
 Zona verda de Canadà Parc Llacs 

d. Can Puigdemir 
 Zona Àrea de Pícnic (Carretera C-61) 

 

CATEGORIA 2: PARCS INFANTILS AMB MOBILIARI I HORARI 
ESTABLERT 

a. Nucli urbà: 
 Plaça Montseny 
 C/Església 
 Plaça de Sant Andreu 
 C/Mataró 

b. Baronia del Montseny 
 Parc Infantil i Associació de veïns Baronia del 

Montseny  
c. Canadà Parc 

 Parc Infantil   
d. Collsacreu 

 Parc infantil Collsacreu 

 
1 L’Ajuntament està treballant per l’obtenció i condicionament d’aquests espais. 
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e. Can Puigdemir 
 Parc Infantil i Associació de veïns Can Puigdemir 

 

CATEGORIA 3: ZONES HABITADES AMB MOBILIARI PER A 
L’ÚS DE LES PERSONES, OBERTES 24H 

a. Nucli urbà: 
 Zona Bicitrial 
 Zona enjardinada del Padró 
 Cal·listènia Camp de Futbol 

b. Baronia del Montseny 
 Zona Esportiva 

c. Canadà Parc 
 Zona Pícnic-bus 
 Cal·listènia zona esportiva 

 
 
 










