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A L’EXCM. AJUNTAMENT EN PLE

APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA D’ÚS PÚBLIC DE L’ANELLA VERDA

El  21  de  desembre  de  2020,  per  mitjà  de  Decret  d’Alcaldia  número  ACCT-14028/2020,  en
compliment de l’article 62 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres,
activitats  i  serveis  dels  ens  locals, es  va incoar expedient  administratiu  per  a la  redacció  de
l’Ordenança d’ús públic de l’Anella Verda, i es va constituir una Comissió d’Estudi encarregada de
la redacció del seu text.

El 23 de desembre de 2020, per mitjà de resolució del Regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat i
Energia, es va  obrir consulta pública pel termini d’un mes, amb caràcter previ a l’elaboració del
text  de  l’Ordenança  d’ús  públic  de  l’Anella  Verda,  amb  l’objectiu  de  recollir  les  opinions  i
aportacions  de  la  ciutadania  i  dels  subjectes  i  les  organitzacions  més  representatives
potencialment afectades per la futura norma, en compliment de l’article 133 de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Segons informe de la Cap de Servei de Recursos Naturals i Sostenibilitat, durant el procés de
consulta pública prèvia a la redacció de l'ordenança de l'ús públic de l'Anella Verda, finalitzat el dia
8 de març de 2021, es van rebre un total de 19 aportacions de particulars i 2 d'associacions, sobre
diferents temàtiques, con son protecció de les activitats ramaderes, agrícoles i forestals que es
desenvolupen en el territori, accessos i senyalització, actituds incíviques, protecció del patrimoni
natural i altres, les quals s’han considerat a l’hora de redactar l’ordenança.

El 13 de juny de 2022, la Cap de Servei de Recursos Natural i Sostenibilitat emet informe que
literalment diu el següent:

«L’Anella  Verda  de  Terrassa  va  sorgir  l’any  2012  com a  proposta  ciutadana  per  redreçar  la
degradació  de  l’entorn  natural  i  agrícola  que  envolta  la  ciutat,  per  minimitzar  els  impactes
ambientals que suporta i, especialment, per plantejar un nou model de gestió concertada i integral
que permeti actuar de forma eficient en la protecció dels seus valors naturals, econòmics i socials.

Com a proposta global, l'Anella Verda té unes finalitats i objectius ambiciosos en la mesura que
pretén preservar, ordenar i gestionar el sòl no urbanitzable del terme municipal, per tal d’arribar a
implementar-hi  un bon equilibri  entre les seves diverses funcions:  l’ecològica,  l’econòmica i  la
social.

La funcionalitat social dels espais lliures està associada a un ampli ventall d’activitats lúdiques,
esportives, ambientals i de coneixement del medi que les persones, sigui a títol individual o dins
entitats i col·lectius, practiquen de forma habitual o esporàdica en aquests espais agroforestals.
L’ús públic d’aquests espais el conformaria el conjunt d’aquestes activitats de caire ciutadà que
representa l’altra cara de l’aprofitament d’aquest territori per part d’un ús més privatiu lligat a les
activitats agropecuàries i forestals. 

L’ús públic en els espais lliures es pot exercir principalment mitjançant la xarxa de camins públics
existents,  les  àrees forestals  públiques  i  també les  privades  que  no tinguin  l’accés  restringit.
També existeix ús públic gràcies a les activitats existents en aquest territori i que presten un servei
directe a les persones. És el cas de les activitats esportives a l’aire que es poden realitzar a partir
d’empreses instal·lades en l’entorn, com les hípiques, els restaurants que funcionen en algunes
masies o els equipaments ambientals que ofereixen activitats de coneixement del medi natural i
rural. 
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La riquesa  del  paisatge i  la  gran  superfície  que ocupa  el  sòl  no  urbanitzable,  afavoreix  una
presència elevada de punts d’interès per a la ciutadania.  En general,  s’hi  practiquen activitats
esportives com caminar, córrer o anar en bicicleta i també altres de caire cultural, artístic o lligades
a l'educació ambiental. 

Però aquests valors que apreciem quan accedim als entorns naturals no existirien si no estigués
assegurada la conservació de la flora i la fauna i dels processos ecològics que s'hi desenvolupen.
Així,  les  activitats  a  l’entorn  tenen  un  impacte  ambiental  sobre  el  territori  on  es  realitzen,
especialment a les zones més freqüentades. La major part d’aquests impactes negatius sobre el
medi  són  a  causa  de  conductes  indegudes  per  part  de  les  persones  usuàries,  sigui  per
desconeixement o falta de conscienciació; abocaments, trepig de camps de conreu, circular fora
de camins, etc. Per tant, cal incidir en la conscienciació i el respecte per a les altres activitats que
es realitzen als entorns, especialment les agràries i regular i controlar activitats com el pícnic en
zones no habilitades o la circulació motoritzada fora dels camins on està autoritzada.

Al febrer de 2020 es va aprovar definitivament el Pla especial urbanístic de l'Anella Verda i Catàleg
de masies i la modificació puntual del Pla d’ordenació Urbanístic Municipal (POUM) en l'àmbit del
sòl no urbanitzable on es regulen específicament les activitats i usos que es poden desenvolupar
en aquest espai, de manera que es doni compliment als objectius de conservació plantejats. No
obstant,  aquesta normativa no tracta l'ús social i  públic de l'Anella Verda,  si  no que ho deixa
específicament per a una ordenança posterior a l'aprovació d'aquesta. 

En aquest sentit, la Disposició Final de la Modificació puntual del POUM establia un termini d’un
any des de l’entrada en vigor per tramitar l’Ordenança de l’ús públic de l’Anella Verda.

Fins  ara,  la  regulació  de  l'ús  social  dels  entorns  naturals  només es  recollia  a  l'article  36  de
l'Ordenança Bases de convivència  democràtica a la ciutat que quedarà derogat amb l'aprovació
d'aquesta ordenança.

Així doncs, l'ordenança d'ús públic de l'Anella Verda permet dotar-nos d'un instrument normatiu
que complementa la regulació del Pla especial de l'Anella Verda pel que fa l'ús públic dels entorns,
i desplega amb detall allò regulat a l'ordenança «Bases de convivència democràtica a la ciutat». A
més, també incorpora de manera transitòria, en el seu àmbit d'aplicació, els espais pendents de
desenvolupar  urbanísticament,  al  límit  de  la  ciutat,  amb  elevat  ús  públic  i  que  sovint  tenen
característiques similars a l'Anella Verda. 

L'Ordenança  també  reforça  i  complementa  la  diferent  normativa  sectorial  existent;  la  llei  de
regulació d'accés motoritzat a l'entorn natural, la llei forestal, o la llei de protecció dels animals,
són alguns exemples.

El text de l’Ordenança que ara es presenta ha estat consensuat amb la Taula de l’Anella Verda on
en sessions anteriors a l’aprovació del Pla especial de l’Anella Verda ja va haver una fase de
recollida de propostes de contingut. Així mateix, en aquest text també s’han recollit les propostes
presentades durant el procés de consulta pública prèvia a la redacció finalitzat el dia 8 de març de
2021. Durant el procés es van rebre un total de 19 aportacions de particulars i 2 d'associacions. 

 
Les propostes presentades tenien com objectiu les temàtiques següents:

 Protecció de les activitats ramaderes, agrícoles i forestals que es desenvolupen en el territori.
 Accessos i senyalització
 Actituds incíviques
 Protecció del patrimoni natural 

S’ha incorporat la regulació d’aquests temes en la versió que ara es proposa aprovar. Per tant, ha
estat un text consensuat amb la ciutadania i que resoldrà la major part de les inquietuds sobre l’ús
públic en l’Anella Verda.
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L'ordenança que es proposa aprovar consta de cinquanta-un articles distribuïts en vuit capítols
diferents, una disposició derogatòria única, una disposició addicional, una disposició transitòria i
una disposició final.

Al  Capítol  I  es  tracten les  disposicions  generals  de  l'ordenança.  El  Capítol  II  es  dedica a  la
protecció del patrimoni natural i  rural  de l'àmbit de l'Ordenança. S'estableixen les limitacions a
certes activitats o actituds de la ciutadania que poden fer incompatible tant la conservació de la
flora i la fauna i el manteniment dels processos ecològics, com les activitats del sector primari que
s'hi desenvolupen.

Al Capítol III es regulen les condicions per l'ús dels camins públics o d'ús públic. Més del 80% del
territori és de propietat privada i per tant molts dels camins de la xarxa de l'Anella Verda també ho
són. L'ús públic d'aquests espais s'haurà de permetre i regular amb el consens de les diferents
propietats  implicades. L'Ordenança regula els camins públics o d'ús públics acordats, deixant els
camins  estrictament  privats  a  les  limitacions  i/o  condicions  que  estableixi  la  propietat,  sense
perjudici del compliment de les normatives sectorials.

El  Capítol  IV  parla  de  la  mobilitat  dins  l'àmbit  d'aplicació.  Aquest  capítol  complementa
especialment la llei  d'accés motoritzat  al  medi natural i  altres normatives de trànsit  que siguin
d'aplicació. Aquí es pretén  ordenar la mobilitat potenciant els desplaçaments a peu o bicicleta i
evitar problemes de convivència amb la resta d'activitats que s'hi desenvolupen. Un ús públic no
ordenat  provoca  impactes  que  en  alguns  casos,  poden  arribar  a  ser  severs  i  perjudiquen  a
l'agricultura: el trepig dels camps de conreu, l’erosió del sòl, l’aparició de dreceres, etc.

El  Capítol V es dedica a regular certs comportaments que es pot  donar en algunes persones
usaries i que poden provocar pertorbacions en l’entorn com soroll, incendis forestals, etc.

El Capítol VI parla especialment de les activitats de lleure o esport de manera organitzada de
manera  puntual,  com les  curses,  caminades,  romeries,  etc.  Cada  vegada  són  més  habituals
aquestes activitats a la nostra societat, el que demostra un nou acostament de la ciutadania a la
natura a través de l'esport. En aquest cas l'organització ha de vetllar per a que es desenvolupin de
manera sostenible i sense causar impacte en el medi natural.

El capítol VII es dedica al control de l'aplicació de l'ordenança.  L’ús públic als espais permesos
requereix del suport de tasques de vigilància per part de l’Administració sempre en col·laboració
amb la  propietat  i  també de la  societat  civil.  Finalment  en  el  Capítol  VIII  es regula  el  règim
sancionador.

Així doncs, es proposa aprovar inicialment l’Ordenança d’ús públic de l’Anella Verda ja que és un
instrument reclamat per la ciutadania de Terrassa, previst a la MPPOUM i necessari per assegurar
que l’ús públic es desenvolupi d’una manera ordenada i respectuosa i que sigui compatible amb la
conservació de l’espai natural  i de les activitats agràries i forestals que s’hi desenvolupen.»

En relació al procediment, aquest es regula al  Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova  el
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals. L’article 63 i següents de l’esmentat Decret
estableixen que correspon al Ple de la Corporació aprovar inicialment el text de l’ordenança i que
aquest es sotmetrà  a informació pública per mitjà d’anunci que es publicarà al BOP, al DOGC, a
un dels mitjans de comunicació escrita diària i en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament, pel termini
màxim de 30 dies per a que es puguin efectuar reclamacions i al·legacions.

Vistos els  antecedents  i  les  disposicions  legals  d’aplicació,  en  concret,  l’article  52 del  Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya i  la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
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La Comissió Informativa de Territori  i  Sostenibilitat  acorda elevar a la consideració del  Ple de
l’Ajuntament l’adopció dels següents 

ACORDS

PRIMER.- APROVAR inicialment el  text de l’Ordenança d’Us Públic de l’Anella Verda, el  qual
s’adjunta com annex.

SEGON.- PUBLICAR el corresponent anunci de l’aprovació inicial  al BOP, al DOGC, a un dels
mitjans de comunicació escrita diària i en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament, pel termini màxim de
30 dies per a que es puguin efectuar reclamacions i al·legacions.

TERCER.- ESTABLIR que en el cas que no es presentin al·legacions, ni suggeriments al text
aprovat inicialment, aquest acord esdevindrà definitiu sense la necessitat d’un nou acord plenari.

Terrassa, 20 de juny de 2022

Lluïsa Melgares Aguirre
La Tinenta d’alcalde de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
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ANNEX

ORDENANÇA D'ÚS PÚBLIC DE L’ANELLA VERDA

PREÀMBUL

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Objecte
Article 2. Àmbit d’aplicació
Article 3. Marc Normatiu
Article 4. Interpretació
Article 5. Drets i deures de les persones usuàries
Article 6. Foment del coneixement i respecte de l’Anella Verda 
Article 7. Difusió

CAPÍTOL II . PROTECCIÓ DEL PATRIMONI NATURAL I RURAL DE L’ANELLA VERDA

Article 8. Protecció del sòl
Article 9. Protecció de l’aigua
Article 10. Protecció de la vegetació
Article 11. Protecció de la fauna
Article 12. Protecció del patrimoni agrari, ramader i forestal
Article 13. Protecció del patrimoni arquitectònic i cultural
Article 14. Protecció i conservació del mobiliari i altres béns

CAPÍTOL III. DELS CAMINS D’ÚS PÚBLIC

Article 15. Definició de camí d’ús públic
Article 16. Condicions d’ús
Article 17. Actuacions de protecció dels camins d’ús públic

CAPÍTOL IV.  MOBILITAT

Article 18. Normes generals
Article 19. Circulació a peu
Article 20. Circulació d’animals de companyia
Article 21. Circulació en bicicleta. 
Article 22. Circulació a cavall i carro
Article 23. Circulació motoritzada.

CAPÍTOL V. COMPORTAMENT DE LES PERSONES

Article 24. Responsabilitat de les persones usuàries
Article 25. De la neteja i la gestió dels residus  
Article 26. Prevenció de sorolls
Article 27. Prevenció de la contaminació atmosfèrica
Article 28. Prevenció d’incendis
Article 29. Entorns saludables
Article 30. Contaminació lumínica

CAPÍTOL VI. USOS I ACTIVITATS 

Article 31. Usos permesos 
Article 32. Autorització administrativa
Article 33. Caça i pesca
Article 34. Filmacions, sessions fotogràfiques o gravacions
Article 35. Publicitat i senyalització de les activitats
Article 36. Ús dels equipaments públics
Article 37. Activitats no permeses 
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CAPÍTOL VII: CONTROL DE L'APLICACIÓ DE L'ORDENANÇA

Article 38. Funcions de la Policia Municipal en relació amb el compliment d'aquesta Ordenança
Article 39. Personal inspector i anàleg
Article 40.  Conductes obstruccionistes a les tasques de control,  investigació o sanció en l'àmbit
d’aquesta ordenança 
Article 41. Elements probatoris

CAPÍTOL VIII . RÈGIM SANCIONADOR 

Article 42. Infraccions
Article 43. Infraccions molt greus
Article 44. Infraccions greus
Article 45. Infraccions lleus
Article 46. Reincidència
Article 47. Sancions
Article 48. Gradació de les sancions
Article 49. Responsables
Article 50. Restitució del medi
Article 51. Hores de compromís social

Disposició derogatòria única

Disposició addicional

Disposició transitòria 

Disposició final

PREÀMBUL

L’Anella Verda de Terrassa va sorgir l’any 2012 com a proposta ciutadana per redreçar la degradació de
l’entorn  natural  i  agrícola  que  envolta  la  ciutat,  per  minimitzar  els  impactes  ambientals  que  suporta  i,
especialment,  per  plantejar  un nou  model  de  gestió  concertada  i  integral  que  permeti  actuar  de forma
eficient en la protecció dels seus valors naturals, econòmics i socials.

Com a proposta global,  l'Anella Verda té unes finalitats  i  objectius ambiciosos en la mesura que pretén
preservar, ordenar i gestionar el sòl no urbanitzable del terme municipal, per tal d’arribar a implementar-hi un
bon equilibri entre les seves diverses funcions: l’ecològica, l’econòmica i la social.

La riquesa del  paisatge i  la  gran  superfície  que  ocupa el  sòl  no  urbanitzable,  afavoreix  una presència
elevada de punts d’interès per a la ciutadania. En general, s’hi practiquen activitats esportives com caminar,
córrer o anar en bicicleta i també altres de caire cultural, artístic o lligades a l'educació ambiental. Aquest ús
social es desenvolupa principalment a través de la xarxa extensa de camins que travessen el territori i que
sovint també són utilitzats per l'accés a masies o explotacions agrícoles i forestals.

El desplaçament cap als entorns naturals també es fa per accedir a activitats de lleure o educació que per
les seves característiques no es poden trobar dins les ciutats, com el cas de les hípiques o les escoles de
natura, sovint lligades a les masies tradicionals.

Però aquests valors que apreciem quan accedim als entorns naturals no existirien si no estigués assegurada
la conservació de la flora i  la fauna i dels processos ecològics que s'hi desenvolupen. A més d'aquesta
funcionalitat ecològica, el territori també necessita d'activitats agràries i forestals que el mantinguin viu. Les
explotacions  forestals  sostenibles  creen  masses  boscoses  més  diverses  i  les  protegeixen  davant  de
possibles pertorbacions com els incendis forestals i la presència de camps de conreu i d'horta proporcionen
aliments  de proximitat  i  mantenen  el  paisatge agroforestal  típic  del  Vallès.  Aquest  equilibri  afavoreix  la
biodiversitat del nostre entorn.

Al  febrer de 2020 es va aprovar definitivament el Pla especial urbanístic de l'Anella Verda i  Catàleg de
masies i la modificació puntual del planejament urbanístic en l'àmbit del sòl no urbanitzable on es regulen
específicament les activitats i usos que es poden desenvolupar en aquest espai, de manera que es doni
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compliment als objectius de conservació plantejats. No obstant, aquesta normativa no tracta l'ús social i
públic de l'Anella Verda, si no que ho deixa específicament per a una ordenança posterior a l'aprovació
d'aquesta.

Fins ara, la regulació de l'ús social dels entorns naturals només es recollia a l'article 36 de l'Ordenança
Bases de convivència democràtica a la ciutat que quedarà derogat amb l'aprovació d'aquesta ordenança.

Així  doncs,  l'ordenança  d'ús  públic  de  l'Anella  Verda  permet  dotar-nos  d'un  instrument  normatiu  que
complementa la regulació del Pla especial de l'Anella Verda pel que fa l'ús públic dels entorns, i desplega
amb  detall  allò  regulat  a  l'ordenança  «Bases  de  convivència  democràtica  a  la  ciutat».  A més,  també
incorpora  de  manera  transitòria,  en  el  seu  àmbit  d'aplicació,  els  espais  pendents  de  desenvolupar
urbanísticament, al límit  de la ciutat,  amb elevat ús públic i  que sovint tenen característiques similars a
l'Anella Verda. 

L'Ordenança també reforça i complementa la diferent normativa sectorial existent; Llei 9/1995, de 27 de
juliol, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural, la Llei 6/1988, de 30 de març, Forestal de Catalunya
i el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals,
són alguns exemples.

La fonamentació jurídica d’aquesta ordenança la trobem als articles 139 a 141 de la Llei 7/1985, de 7 d'abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, introduïts per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, que recullen
expressament, un títol competencial en virtut del qual s'estableix la possibilitat que els Ajuntaments, per a
l'adequada  ordenació  de  les  relacions  socials  d'interès  local  i  de  l'ús  dels  seus  serveis,  equipaments,
infraestructures, instal·lacions i espais públics, en defecte de normativa sectorial específica, puguin establir
els tipus de les infraccions i imposar sancions per l'incompliment de deures, prohibicions o limitacions. En tot
cas,  totes  aquestes  previsions  configuren una cobertura  legal  suficient  per  complir  la  reserva legal  del
mandat de tipificació i donar resposta complerta a l'article 25.1 de la Constitució espanyola.

L'Ordenança també s’ajusta totalment a les estipulacions contingudes en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de Règim
Jurídic  del  Sector  Públic.  Concretament,  la  regulació  d’aquesta  matèria  s’ha  elaborat  d’acord  amb  els
principis  de  bona  regulació  previstos  a  l’article  129 de  la  Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques i en aquest sentit, l’ordenança justifica amb claredat
els  fins  que  persegueix  i  es  considera que  és  l’instrument  més adequat  per  tal  de garantir-ne  la  seva
consecució.

Atenent el seu caràcter normatiu, en l’elaboració de l’Ordenança d’ús públic de l’Anella Verda és plenament
d’aplicació l’article 133 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les adminis-
tracions públiques, on es preveu que “amb caràcter previ a l’elaboració del projecte o avantprojecte de llei o
de reglament, s’ha de substanciar una consulta pública, a través del portal web de l’Administració competent
en la qual s’ha de demanar l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més representatives potencialment
afectats per la futura norma. Aquesta consulta prèvia es va portar a terme entre el 8 de febrer i el 8 de març
de 2021 i va haver una vintena d'aportacions de particulars i entitats.

Així, en virtut del principi de seguretat jurídica, la iniciativa normativa s’exerceix de manera coherent amb la
resta  de l’ordenament  jurídic,  autonòmica  estatal  i  de  la  Unió  Europea,  per  generar  un  marc  normatiu
estable,  predictible,  integrat,  clar  i  de  certesa,  que  faciliti  el  seu  coneixement  i  comprensió  i  en
conseqüència, l’actuació i la presa de decisions de les persones físiques i jurídiques.

L'Ordenança que es proposa s’ajusta al principi de proporcionalitat perquè conté la regulació imprescindible
per  atendre  les  necessitats  a  cobrir,  després  de  constatar  que  no  existeixen  altres  mesures  menys
restrictives de drets.

Així mateix, en aplicació del principi de transparència, l’Ajuntament de Terrassa, possibilita l’accés senzill,
universal  i actualitzat  a la normativa en vigor i als documents propis del seu procés d’elaboració en els
termes  establerts  a  la  llei  de  Transparència,  es  defineixen  clarament  els  objectius  de  les  iniciatives
normatives  i  la  seva justificació  al  preàmbul  i  es  possibilita  que  els  potencials  destinataris  tinguin  una
participació activa en l’elaboració d’aquesta norma.
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Finalment,  en  relació  al  principi  d’eficiència,  aquesta  iniciativa  intenta  evitar  càrregues  administratives
innecessàries o accessòries i racionalitzar, en la seva aplicació, la gestió dels recursos públics.

L'ordenança consta  de  cinquanta-un articles  distribuïts  en vuit  capítols,  una disposició  derogatòria,  una
disposició addicional, una disposició transitòria i una disposició final.

Al Capítol I es tracten les disposicions generals de l'ordenança. 

El Capítol II es dedica a la protecció del patrimoni natural i rural de l'àmbit de l'Ordenança. S'estableixen les
limitacions a certes activitats o actituds de la ciutadania que poden fer incompatible tant la conservació de la
flora i  la fauna i  el manteniment dels processos ecològics, com les activitats del sector primari que s'hi
desenvolupen.

Al Capítol III es regulen les condicions per l'ús dels camins públics o d'ús públic. Més del 80% del territori és
de propietat privada i per tant molts dels camins de la xarxa de l'Anella Verda també ho són. L'ús públic
d'aquests  espais  s'haurà  de permetre  i  regular  amb el  consens  de les  diferents  propietats  implicades.
L'Ordenança regula els camins públics o d'ús públics acordats, deixant els camins estrictament privats a les
limitacions  i/o  condicions  que  estableixi  la  propietat,  sense perjudici  del  compliment  de  les  normatives
sectorials.

El Capítol IV parla de la mobilitat dins l'àmbit d'aplicació. Aquest capítol complementa especialment la llei
d'accés  motoritzat  al  medi  natural  i  altres  normatives  de  trànsit  que  siguin  d'aplicació.  Aquí  es  pretén
ordenar la mobilitat potenciant els desplaçaments a peu o bicicleta i evitar problemes de convivència amb la
resta d'activitats que s'hi desenvolupen. Un ús públic no ordenat provoca impactes que en alguns casos,
poden arribar a ser severs i  perjudiquen a l'agricultura: el trepig dels camps de conreu,  l’erosió del sòl,
l’aparició de dreceres, etc.

Al Capítol V es dedica a regular certs comportaments que es poden donar en algunes persones usuàries i
que poden provocar pertorbacions en l’entorn com soroll, incendis forestals, etc.

El Capítol VI parla especialment de les activitats de lleure i/o esport que es celebren de manera organitzada
i puntual, com ara: les curses, caminades, romeries, etc. Cada vegada són més habituals aquestes activitats
a la nostra societat, el que demostra un nou acostament de la ciutadania a la natura a través de l'esport. En
aquest cas l'organització ha de vetllar  per a que es desenvolupin de manera sostenible i  sense causar
impacte en el medi natural.

El capítol VII es dedica al control de l'aplicació de l'ordenança. L’ús públic als espais permesos requereix del
suport de tasques de vigilància per part de l’Administració sempre en col·laboració amb la propietat i també
de la societat civil.

Finalment en el Capítol VIII es regula el règim sancionador.

CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Objecte

1. L'objecte de l'ordenança és l’ordenació de la freqüentació, dels usos i de l’exercici de les activitats que es
puguin desenvolupar per part de la ciutadania, com son les relacionades amb l’esport, el turisme, l'educació,
el lleure i altres similars, dins l'àmbit de l’Anella Verda.

2. La present Ordenança té com a principal finalitat complementar les previsions de la normativa del Pla
Especial  de l'Anella  Verda  en relació  a  la  regulació  detallada de l’ús  públic  i  qualsevol  altra  normativa
aplicable, per tal d’establir les garanties necessàries que assegurin la conservació del patrimoni natural i
cultural de l’Anella Verda i que preservin la convivència veïnal i la salubritat pública d’aquest àmbit.

Article 2. Àmbit d’aplicació

L’àmbit d’aplicació és el sòl no urbanitzable del terme municipal de Terrassa. 

El territori del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac ubicat al terme municipal de Terrassa està
regulat per la seva normativa específica i de forma supletòria per aquesta.
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Article 3. Marc Normatiu

1. Aquesta ordenança s’aprova en exercici de les competències municipals, per establir mesures addicionals
de protecció del medi ambient i la regulació de la convivència.

2. Les disposicions d’aquesta ordenança prevaldran sobre altres normes de rang igual o superior sempre
que estableixin un major règim de protecció del medi ambient, sens perjudici de l’aplicació de la normativa
vigent sobre qüestions que no siguin objecte de regulació en aquesta ordenança. 

3. En els supòsits no regulats en la present ordenança, però que per les seves característiques poguessin
estar en el seu àmbit, s'aplicaran, per analogia, les normes d'aquesta que regulin altres supòsits amb els
que guardin similitud o identitat de raó.

Article 4. Interpretació

Les  normes  d'aquesta  Ordenança  s’interpretaran  segons  el  seu  sentit  literal,  sempre  d’acord  amb  la
normativa aplicable.

Article 5. Drets i  Deures de les persones usuàries

Les persones usuàries de l’àmbit d’aplicació d’aquesta ordenança podran gaudir dels valors naturals i rurals
que ofereix aquest medi i les activitats que hi tenen lloc i tenen l’obligació de respectar-los, defensar-los i
participar en la seva conservació i millora.

1. Aquesta ordenança és d'aplicació a les persones usuàries de l’espai de l’Anella Verda, ja sigui a títol
individual o a través d’una organització, associació o empresa. 

2.  Les  persones  usuàries  de  l’Anella  Verda  tenen  dret  a  gaudir  del  patrimoni  natural,  i  a  l’ús  de  les
instal·lacions públiques d’aquesta,  d’acord amb la present Ordenança i la  normativa general d’aplicació.
Aquest dret s'exerceix sobre la base del respecte a la llibertat, a la dignitat i als drets reconeguts a les altres
persones i a l’exercici d’activitats, així com del respecte al manteniment de l'Anella Verda en condicions
adequades per a una bona convivència.

3. Les persones usuàries tenen els deures següents:

a) Complir la normativa prevista en la present Ordenança i normativa general aplicable.
b) Atendre les indicacions i complir els advertiments dels serveis municipals.
c) En el marc del deure general de col·laboració, la ciutadania facilitarà informació a l'autoritat 

municipal competent de les presumptes infraccions d'aquesta ordenança o de la normativa aplicable
que presenciïn o de les quals tinguin coneixement cert.

d) Mantenir una conducta respectuosa amb la resta de les persones usuàries, la vegetació, la fauna i 
les instal·lacions, a més de participar en la defensa i en la conservació i millora dels valors naturals i
rurals d’aquest àmbit.

Article 6. Foment del coneixement i respecte de l’Anella Verda

La gestió dels espais inclosos en l’Anella Verda ha de ser compartida entre els diferents agents del territori:
propietaris/es, titulars d’explotacions, persones usuàries i administració.

L’Ajuntament promourà el respecte i el coneixement dels valors naturals, paisatgístics, patrimonials i de les
activitats  rurals  entre  el  conjunt  de  la  població  per  aconseguir  una  responsabilitat  compartida  en  la
conservació i manteniment d’aquests valors. Per tant, es realitzaran actuacions específiques en relació a
l’educació  ambiental  i  es crearan  les eines  de comunicació  necessàries  per  arribar  a tota la població  i
establir espais de trobada i diàleg.

Article 7. Difusió

L’Ajuntament  donarà  a  conèixer  el  contingut  de  l’ordenança  a  la  ciutadania  a  través  dels  mitjans  de
comunicació local  i  xarxes socials.  Un exemplar  d’aquestes  ordenances es distribuirà a tots els centres
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municipals d’atenció al públic, a totes les associacions veïnals, centres cívics, entitats i escoles de la ciutat,
a fi d’aconseguir-ne una millor difusió. 

CAPÍTOL II. PROTECCIÓ DEL PATRIMONI NATURAL I RURAL

Article 8. Protecció del sòl

1. El sòl té un paper indispensable en la sostenibilitat dels ecosistemes tant naturals com a agraris, per la
necessària preservació d’aquest i als efectes que no es produeixi la seva erosió i pèrdua, és necessari
circular  pels  camins  existents  i  evitar  obrir  noves  vies  o  dreceres,  trepig  dels  camps,  així  com
l’abocament de residus, substàncies o objectes que alteren la seva qualitat.

2. Cal disposar d’autorització de la propietat i si escau, de l’administració competent per a:

a) Arrencar o extreure roques, pedres, fòssils, minerals i terres en general, per qualsevol mitjà (manual
o mecànic).

b) La recollida de sòl  fèrtil  i  virosta. En cap cas es permet furgar el sòl o utilitzar rasclets o altres
tècniques que deteriorin el sòl o la virosta.

c) Els dipòsits de materials, fems, fustes, cendres o altres. 

Article 9. Protecció de l’aigua

1. Les aigües  subterrànies i superficials, incloses les fonts naturals, estan especialment protegides degut
al seu paper substancial en tots els processos biològics i ecològics, per tal d’evitar alterar la seva qualitat,
no està permès l’abocament de cap mena de substàncies i  objectes, realitzar activitats com rentar o
netejar (automòbils, roba, vaixella,  animals, persones, etc) a les fonts, basses, embassaments i en els
cursos d’aigua o a les seves proximitats.

2.  Per  garantir  la  protecció  de  les  aigües,  i  dels  seus  cursos,  de  torrents  i  mines  s'estableixen  les
prohibicions o limitacions següents:

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,  com rentar  automòbils,  netejar  roba,  vaixella  o  d’altres,
tampoc animals, ni persones, a les fonts, basses, embassaments i en els cursos d’aigua rius o a
llurs proximitats.

b) Queda prohibit malmetre qualsevol element de les fonts naturals inclosa la seva senyalització. Es
permet la captació d’aigua de fonts per a ús en l’agricultura, ramaderia o consum sempre i quan
aquesta captació estigui autoritzada per l’administració competent.

c)  Queda prohibit  el  bany  en  els  embassaments i  basses a excepció  dels  supòsits  que  tinguin
autorització i/o permís de la propietat, i sempre sota l’exclusiva responsabilitat de qui ho practiqui. 

3. 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 sanitària. L’Ajuntament  pot acordar  la
clausura d’una font natural per motius tècnics.

Article 10. Protecció de la vegetació 

1.  La  vegetació  és  part  dels  ecosistemes  i  juga  un  paper  molt  important  en  la  conservació  de  la
biodiversitat de l’entorn i en conseqüència cal protegir-la especialment. Als efectes d’aquesta ordenança
es considera vegetació els arbres, arbusts, flora i fruits, herbàcies, molses i líquens. 

2. Les persones usuàries tindran un comportament respectuós amb la vegetació i no la malmetran. 

3. Estan especialment protegides les zones d’alt valor per a la biodiversitat establertes pel planejament
municipal (clau ZEB).

4. Cal disposar d’autorització de la propietat i si escau, de l’administració competent per a:

a) Les tales d’arbres no previstes en els instruments d’ordenació forestal.
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b) Arrencar o tallar branques i arbustos.
c) La recollida d’espècies silvestres. 
d) La recollida de pinyes dels arbres del pi pinyer (Pinus pinea) i tòfones (tuberàcies). 
e) La instal·lació de caixes niu o altres estructures anàlogues 
f) Les accions encaminades a l’eliminació d’espècies de flora exòtica i invasora
g) La recollida de llenya seca en petites quantitats per a l’ús domèstic

5. En cas d’existir un vedat que reguli la collita de bolets o d’altres espècies no protegides, aquest estarà
convenientment senyalitzat i les persones que vulguin collir-ne hauran d’obtenir prèviament el permís de
la propietat.

Article 11. Protecció de la fauna

1.  L’Anella  Verda  constitueix  l’hàbitat  de  diferents  espècies  de  fauna  silvestre,  algunes  d’elles
especialment protegides. Per garantir la seva conservació, les persones usuàries hauran de comportar-
se de forma respectuosa, que eviti danyar-la i pertorbar-la.

2. Als efectes d’aquesta ordenança s'entén que es danya o pertorba la fauna en els supòsits següents:

a) Realitzar sorolls que siguin susceptibles d’alterar el comportament de la fauna. 
b) Retenir o capturar exemplars.
c) Inquietar intencionadament els animals silvestres, sigui quin sigui el mètode emprat o la fase del seu

cicle biològic.
d) Donar-li aliments.
e) Destruir, danyar o recol·lectar nius, larves, cries o ous, aquests últims fins i tot si estan buits.
f) Malmetre els caus, llocs de reproducció, hivernada o repòs o altres elements necessaris per a la

subsistència de la fauna silvestre.
g) Alliberar i introduir animals no autòctons o exòtics al medi natural pel risc que pot provocar sobre de

la fauna salvatge. 
h) Activitats  anàlogues  a  les  exposades  als  punts  anteriors  o  susceptibles  de  causar  danys

equiparables.

Article 12. Protecció del patrimoni agrari, ramader i forestal

1. Atesa la seva riquesa biològica, l’aprofitament econòmic que s’hi realitza i els drets de la propietat o de
les persones posseïdores, cal respectar i no pertorbar les activitats agrícoles, ramaderes i forestals que
es realitzin a les finques públiques i privades. En especial s’evitarà alterar o pertorbar: el pasturatge i el
pas de ramats, el trànsit i treball de la maquinària i els aprofitaments silvícoles.

2.  Es prohibeix alterar o destruir les fites o senyals que delimiten les propietats i les del terme municipal.

Article 13. Protecció del patrimoni arquitectònic i cultural

Els elements arquitectònics, arqueològics i culturals, situats en l'àmbit d'aplicació de l'ordenança hauran
de ser tractats amb cura i respecte. Resta prohibida qualsevol actuació, ús o activitat que pugui suposar,
de forma directa o indirecta, el deteriorament o la destrucció de qualsevol d'aquests elements.

Article 14. Protecció i conservació del mobiliari i altres béns

Les instal·lacions, mobiliari, senyalització i resta d’elements presents en l’Anella Verda estan destinats al
gaudi i orientació de les persones usuàries, per aquest motiu s’han de tractar amb cura i respecte i evitar
malmetre o deteriorar-los.

CAPÍTOL III. DELS CAMINS1  D’ÚS PÚBLIC

1A efectes d’aquesta ordenança la definició de camins serà la de l’Inventari de camins públics municipals de Terrassa que el defineix com a “la via de
comunicació oberta a l’ús comú general que no forma part de la xarxa de carreteres per no reunir les característiques i els requisits legals i que està
destinada al trànsit de persones, vehicles o animals, cobrint de forma prioritària les necessitats de tràfic generades en les àrees rurals, bé donant
servei a nuclis de població, a finques rústiques, predis agrícoles, ramaders o forestals, o permetent l’accés i gaudi del medi natural.”
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Article 15. Definició de camí d’ús públic

Els camins d’ús públic són aquells de titularitat municipal que estan inclosos en l’Inventari de Camins Públics
Municipals  de  Terrassa  i  aquells  de  titularitat  privada  l’ús  dels  quals  hagin  estat  cedits  a  favor  de
l’Ajuntament per destinar-lo a ús públic. 

Article 16. Condicions d’ús

1.  La  xarxa  d’ús  públic  principal  es  senyalitzarà  sobre  el  terreny  segons  el  model  adoptat  per
l’Ajuntament de Terrassa o per altres administracions autoritzades.

En  la  zona  de  servitud  es  podran  instal·lar  senyals  indicatius  de  l’ús  comú,  segons  el  model  de
senyalització de l’Anella Verda. Prèvia autorització, les propietats podran col·locar senyalització pròpia en
els camins per indicar activitats en les seves finques seguint el model de senyalització de l’Anella Verda.

2. No es permet gravar ni pintar els troncs dels arbres, ni enganxar-hi senyals, cartells o propaganda.
Únicament  es  permet  el  marcatge  dels  GR  i  PR,  senders  homologats  per  la  Federació  d’Entitats
Excursionistes  de  Catalunya  (FEEC)  i  del  camí  de  Sant  Jaume,  sempre  que  concorri  autorització
municipal prèvia.

3.  A  l’estacionar  vehicles  i  maquinària  es  respectaran  els  espais  on  estigui  prohibit.  En  tot  cas,
l’estacionament no obstaculitzarà l’accés a les finques, vies i/o camins.

4. La col·locació d’elements que s’hagin d’instal·lar o dipositar en la zona de domini públic2 i de servitud3

dels camins està subjecte a autorització prèvia i no podrà en cap cas obstaculitzar o impedir el pas.

5. En la zona de domini públic2 i de servitud3 dels camins, queden prohibits els usos següents:

a) L’abocament lliure o canalització per sobre del camí d’aigües de qualsevol procedència. Únicament
estarà   permesa l’escorrentia natural de les aigües de pluja que seran degudament conduïdes per
la cuneta i trencaaigües del camí.

b) Modificar la traça del camí sense la preceptiva autorització municipal, així com llaurar-hi o instal·lar
qualsevol conducció que no hagi estat prèviament autoritzada.

c) Qualsevol altra activitat contrària al que disposa aquesta ordenança.

6.  Les  autoritzacions  dels  usos  especials  previstos  a  l’article  31  d’aquesta  Ordenança,  estaran
condicionades a que les activitats que els integrin siguin compatibles amb la circulació i el trànsit i no
limitin la seguretat o comoditat de la resta de persones usuàries.

7. L’ús privatiu dels camins regulats per aquesta ordenança no està permès. S’entén com a ús privatiu el
constituït  per  l'ocupació  particular  del  domini  públic  d’un  camí,  de  manera  que  limiti  o  exclogui  la
utilització per part d'altres persones.

Article 17. Actuacions de protecció dels camins d’ús públic

Per garantir la seguretat en l’exercici de l’ús comú general i impedir que es produeixin danys greus en els
camins,  les  autoritats  competents  i/o  responsables  de  mantenir  l’ús  poden  adoptar  les  mesures
d’actuació immediata que siguin necessàries i adequades a la pertorbació produïda, entre d’altres:

a) Retirar els vehicles o maquinària estacionats.
b) Impedir el pas o la realització d’activitats quan hi hagi un risc per a les persones o quan es puguin

preveure danys en el domini públic.

2Zona de domini públic: els terrenys ocupats per la plataforma de circulació i els seus elements funcionals, com són les voreres, cunetes, talussos,
terraplens, ponts, guals, obres de fàbrica de desguàs, elements de senyalització i protecció i, en general tota la secció de terreny modificada del perfil
natural i els elements construïts en funció del camí, fins l’aresta exterior. L’aresta exterior del camí és l’extrem exterior de la part del camí destinada a
la circulació en general.

3 Més enllà de la zona de domini públic s’estendrà una zona de servitud a cada banda del camí.  La seva funció és la mateixa protecció del camí, així
com vetllar per la seguretat del trànsit i els treballs de manteniment.
L’amplada de la zona de servitud serà d’entre un i tres metres a banda i banda de l’aresta exterior de la plataforma del camí i dependrà de la seva
amplada.
· Camins d’amplada menor a 2 metres : 1 metre (a banda i banda del camí)
· Camins d’amplada entre 2-4 metres: 2 metres (a banda i banda del camí)
· Camins de més de 4 metres: 3 metres (a banda i banda del camí)
Els terrenys inclosos en la zona de servitud mantindran la seva titularitat  privada o pública, segons sigui el cas, i  els usos tradicionals agrícoles,
forestals o els que pertoqui, d’acord amb la normativa urbanística.
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c) Impedir  qualsevol  ús especial  per al  qual  no es disposi  d’autorització o concessió o incompleixi
greument el que disposen les seves condicions.

d) Retirar els objectes o materials del camí.
e) Tallar les branques, esbarzers i altra vegetació que voli sobre la zona de domini públic.
f) Impedir usos que puguin ser perillosos o que puguin malmetre el domini públic.

CAPÍTOL IV.  MOBILITAT 

Article 18 . Normes generals

1.  Per  a  l’accés  de  la  ciutadania  als  entorns  i  per  a  la  circulació  en  el  seu  interior,  s’utilitzarà
preferentment la xarxa de camins d’ús públic que permet accedir  a tots els indrets  d’interès natural  i
paisatgístic,  la  comunicació  amb  els  camins  dels  termes  veïns  i  dóna  accessibilitat  a  les  masies,
equipaments  i  serveis.  La  informació  sobre  la  xarxa  de  camins  romandrà  actualitzada  al  portal
d’informació de l’Ajuntament. 

2. Es podrà circular per aquells camins d’ús públic on no s’indiqui expressament la prohibició, en tot cas
es respectarà la senyalització i limitacions concretes de cada via. 

3. La circulació tant de persones com de vehicles, motoritzats o no, es farà per la plataforma d’explanació
del camí habilitada a aquest efecte, i caldrà tenir cura de no malmetre cunetes, guals, talussos i demès
elements propis del camí.

4.  L’Ajuntament  o l’autoritat  competent  pot restringir  l’ús  públic  o circulació  en determinades zones o
camins, de ser possible de forma temporal, prèvia senyalització i per les causes següents:

a) Protecció d’hàbitats i espècies
b) Protecció del sòl enfront processos d’erosió greus que malmetin l’estat de conservació del ferm del

camí
c) Garantir la seguretat de les persones
d) Que la via no tingui continuïtat
e) Per risc d’incendi o en episodis ambientals de contaminació
f) Altres que l’Ajuntament pugui determinar per l’assoliment dels objectius del Pla especial urbanístic

de l’Anella Verda

Totes les limitacions o restriccions en l’ús comú general no generaran dret a indemnització per part dels
afectats.

Article 19. Circulació a peu

1.  La  circulació  a peu es farà pels  camins,  senders o corriols  existents,  amb les condicions  que es
regulen en l’article 18. No es permet obrir-ne de nous ni creuar, ni trepitjar els camps de conreu ni els seu
marges.

2. Les persones que circulin a peu pels camins tenen prioritat de pas en relació a la resta, llevat dels
vehicles de serveis i emergències que tindran prioritat, i als quals s'ha de facilitar el seu pas i funcions.

Article 20. Circulació d’animals de companyia

1. Els animals de companyia han d’anar lligats per evitar problemes amb altres persones usuàries i a la
fauna silvestre, per no destorbar als ramats i per evitar que envaeixin els camps de conreu.

S’exceptuen de l’obligació d’anar lligats:

a) En els espais habilitats 
b) En els espais privats tancats
c) Els animals que participin en una activitat autoritzada, com és el cas dels gossos de caça dins dels
vedats i en autoritzacions excepcionals de caça. 
d) Altres animals mentre realitzen les funcions assignades, com els gossos pastors i policia

1



2. Les persones posseïdores o propietàries dels animals en seran responsables dels seus actes i dels danys
que puguin ocasionar als béns o a les persones. 

3. Les persones posseïdores o propietàries dels animals han de recollir les deposicions dels seus animals
de companyia  del camí i àrees d’estada per garantir una correcta convivència amb la resta de persones
usuàries. 

4.  En  referència  a  la  circulació  d’animals  de  companyia  a  l’Anella  Verda  li  és  d’aplicació  l’Ordenança
Municipal de tinença i protecció dels animals i la normativa vigent.

Article 21. Circulació en bicicleta 

1. La circulació ha de ser per camins d’amplada igual o superior a 3 metres i pels itineraris habilitats. No
es permet obrir nous camins o dreceres, circular per corriols, camps a través, roquetars, rieres i torrents,
excepte en l’ús dels guals destinats a tal efecte i vies especialitzades per a altres usos, especialment
senyalitzades.

2. Als efectes de previndre el deteriorament a la xarxa viària, s’evitaran les derrapades.

3. Les persones que circulin amb bicicleta tenen l’obligació de respectar la preferència dels vianants,
reduir  la  velocitat  al  seu pas  i  evitar  causar-los  molèsties.  La  velocitat  màxima permesa ha  de ser
l’adequada per evitar situacions de risc i garantir la seguretat de la resta d’usuaris i la fauna silvestre.

4.  Les persones  que circulin  amb bicicleta  hauran de complir  tot  allò  que  estableixi  la  normativa de
circulació i seguretat vial. 

Article 22. Circulació a cavall i carro

1.  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 les altres persones usuàries de les vies, especialment els vianants
que gaudeixen sempre de preferència, cal reduir la velocitat al seu pas i evitar causar-los molèsties.

2. La circulació ha de ser per camins d’amplada igual o superior a 3 metres. No es permet circular per
corriols, camps a través, roquetars, rieres i torrents, zones de repoblació forestal, paratges d’especial
protecció i vies especialitzades per a altres usos, amb l’excepció de l’ús dels guals destinats a tal efecte. 

3. 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.

4. Les persones que circulin a cavall o carro hauran de complir les disposicions recollides a la normativa
sectorial de circulació i seguretat vial.

5. Per garantir una correcta convivència, les persones posseïdores o propietàries dels animals hauran
d’evitar que les deposicions arribin al camí.

Article 23. Circulació motoritzada

1. En relació a aquest article es considera circulació motoritzada: el transit dels vehicles identificats amb
plaques de matrícules reglamentàries, els vehicles motoritzats de persones amb capacitat diversa, les
bicicletes elèctriques i vehicles de mobilitat personal (VMP).

2. Els vehicles motoritzats de persones amb capacitat diversa, les bicicletes elèctriques i vehicles de
mobilitat  personal  (VMP)  podran  circular  segons  l’establert  a  l’article  21,  referent  a  la  circulació  en
bicicleta.

3. Sens perjudici del que estableix la legislació sobre accés motoritzat al medi rural, la circulació dels
vehicles identificats amb plaques de matrícules reglamentàries està permesa amb caràcter general pels
vials  d’amplada  igual  o  superior  a  4  metres,  excepte  en  els  trams  tancats,  o  en  els  que  s’indiqui
expressament  la  prohibició.  Aquestes  restriccions  queden  exceptuades  per  la  realització  de  treballs
forestals autoritzats en un Pla Tècnic de Gestió Forestal que constin en el Pla autoritzat de referència. 
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4. La circulació de vehicles motoritzats identificats amb plaques de matrícula per les zones restringides,
únicament està permesa: 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. 

5. Sens perjudici del que s’acordi expressament per a cada tram de camí, la velocitat màxima permesa a
la xarxa de camins és de 30 km/h, excepte els vehicles en prestació de serveis de naturalesa pública, en
els supòsits de necessitat o força major. En tots els casos, s’haurà de respectar la resta de persones
usuàries i animals, en especial els vianants i els ramats, que gaudeixen de preferència.

6. La forma de conducció s’adequarà al tipus de pista per evitar l’erosió innecessària i deteriorament de
la xarxa de camins i l’atropellament de fauna silvestre. 

7. Queda expressament prohibit:

a) La circulació  de vehicles  motoritzats  fora de camins,  pels  tallafocs,  vies forestals  d'extracció  de
fusta, llit  sec i làmina d'aigua dels torrents i rieres, excepte l’ús dels guals destinats a tal efecte,
roquetars i vies especialitzades per a altres usos especialment senyalitzades.

b) Estacionar vehicles de forma que s’impedeixi l’accés a: finques públiques o privades, altres vies o
camins, punts on estigui senyalitzada la prohibició i espais amb coberta vegetal o que continguin
elements  d’interès.  Tampoc  no es  podrà estacionar  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.

CAPÍTOL V. COMPORTAMENT DE LES PERSONES

Article 24. Responsabilitat de les persones usuàries

Les persones usuàries de l'àmbit regulat per aquesta ordenança 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
dels seus elements. En conseqüència, l’Ajuntament o la propietat podrà reclamar els danys i perjudicis que
corresponguin. 

Article 25. De la neteja i la gestió dels residus  

Les persones  usuàries  s’han d’emportar  i  gestionar  correctament  qualsevol  fracció  de residu que hagin
generat.   

Així mateix, per evitar generar residus i contaminar el sòl, no es poden realitzar reparacions de vehicles o
maquinaria, excepte en els casos de reparacions d’emergència en què no es pugui moure el vehicle amb
mitjans auxiliars.

Article 26. Prevenció de sorolls

1. Cal evitar sorolls innecessaris i qualsevol tipus de comportaments o conductes sorolloses que pertorbin
l’equilibri del medi natural i siguin susceptibles de causar molèsties a les persones.

2. El límit sonor de les activitats està establert al Pla Especial de l'Anella Verda. Excepcionalment es podrà
autoritzar  la  superació  del  límit  d'acord  a  les  disposicions  de  l'Ordenança  reguladora  del  soroll  i  les
vibracions  o  a  la  normativa  vigent.  L’autorització  estarà  condicionada  a  l’adopció  de  les  mesures
necessàries per minimitzar els possibles impactes en l'entorn, en els veïns i en la fauna.

3.  Les  zones  d’especial  interès  per  la  biodiversitat,  clau  ZEB,  tenen  una  importància  cabdal  per  la
singularitat dels hàbitats que les integren, per la seva fragilitat, raresa o dimensió necessiten una protecció
especial i per tant no es podrà autoritzar la superació del límit d'acord a les disposicions de l'Ordenança
reguladora del soroll i les vibracions o a la normativa vigent
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Article 27. Prevenció de la contaminació atmosfèrica

1.  Per  evitar  una  emissió  innecessària  de fums i  l'aixecament  de  pols,  la  conducció  ha de ser  eficient
(apagar el motor quan el vehicle estigui aturat, arrencada suau, reduir la velocitat, utilitzar el fre motor, evitar
accelerades i frenades brusques, etc.).

2. Per tal de reduir les emissions, en episodis ambientals de contaminació només es permetrà la circulació
de vehicles: pels camins a les propietats de finques, en l’accés a les activitats de l’entorn i als vehicles «de
prevenció» i  es  suspendrà qualsevol  activitat  potencialment  generadora  de  pols  mentre  duri  el  període
d’episodi ambiental de contaminació.

Article 28. Prevenció d’incendis

1. Resta prohibit la crema de restes vegetals en tot l’espai de l’Anella Verda. No obstant, excepcionalment
es pot autoritzar 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. Tanmateix, i amb la preceptiva autorització, la crema es realitzarà
en dies sense vent, en àrees desbrossades i amb els mitjans adequats per poder apagar el foc o contenir-lo.

2. Només es permeten els focs d’esbarjo sota les condicions següents:

 En el  període comprès  entre  el  15  de març i  el  15 d'octubre,  amb l'obtenció  d'una
autorització específica que es tramita davant l'Ajuntament i  es deriva al departament
que correspongui de la Generalitat de Catalunya que emet la resolució definitiva.

 En el període comprès entre el 16 d'octubre i el 14 de març, amb la comunicació prèvia
de  l'activitat  que  es  tramita  davant  l'Ajuntament  i  es  deriva  al  departament  que
correspongui de la Generalitat de Catalunya. 

3. No està permès:

a) Llençar coets, focs d’artifici o altres artefactes similars. 
b) Llençar objectes encesos com burilles de cigarreta o altres que puguin originar foc.

Article 29. Entorns saludables

Les àrees d'estada o de pícnic, els entorns del Centre d'Informació Ambiental Can Bonvilar o el de futurs
equipaments de l'Anella Verda es consideren entorns saludables compartits i per tant no està permès fumar.

Article 30. Contaminació lumínica

1. Tots aquells esdeveniments  nocturns de caràcter festiu,  esportiu  o cultural  en masies o  equipaments
situats en l’Anella Verda que requereixin d’enllumenat, hauran de fer compatibles les necessitats derivades
de l’esdeveniment esmentat amb la prevenció de la contaminació lumínica i l’estalvi energètic. En qualsevol
cas han d’atendre a les disposicions establertes al Pla Especial de l’Anella verda i requeriran d’autorització
expressa per l'Ajuntament.

2. No es permeten les activitats nocturnes organitzades que siguin incompatibles amb la preservació de la
qualitat del cel nocturn o que puguin alterar la fauna.

CAPÍTOL VI. USOS I ACTIVITATS 

Article 31. Usos permesos 

En l’àmbit d’aplicació d’aquesta ordenança s’hi desenvolupen tradicionalment un gran ventall d’activitats de
lleure de la ciutadania que hi busca el contacte amb la natura i amb el patrimoni rural. 

Als  efectes  de  fer  aquestes activitats  compatibles  amb la protecció i  el  manteniment de l’espai  natural,
resulta necessari determinar els usos que s’hi poden portar a terme, i en conseqüència s’estableixen dos
tipus:

a) Ús comú general o ordinari
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És aquell  que es pot exercir lliurement per la ciutadania en espais de l’Anella Verda destinats  a l’ús
públic, sense que es requereixi una qualificació específica, i sempre que s’utilitzi d'acord amb la seva
naturalesa segons aquesta ordenança i la resta de normativa aplicable.

En concret es consideraran d’ús comú: La circulació per qualsevol mitjà permès a les zones destinades a
l’efecte,  el pas de ramats, activitats col·lectives en les que participin fins a 25 persones a peu o 10
persones en bicicleta o vehicles de mobilitat personal.
 
b) Ús especial

Tots els altres usos diferents a l’ús comú general s'entendran especials, també ho seran aquells en els
que concorrin circumstàncies singulars de perillositat, intensitat d’ús o altres similars.

En concret, es consideraran d’ús especial les activitats de caràcter col·lectiu en les que participin més de
25 persones a peu o més de 10 persones en bicicleta o vehicles de mobilitat personal.

També  tindran  la  consideració  d’ús  especial:   La  circulació  de  vehicles  pesants  o  que  transportin
materials qualificats com a perillosos, molestos o insalubres, maquinària de construcció o destinada a
prospeccions i instal·lacions mineres i altres similars, les ocupacions temporals dels camins quan resultin
imprescindibles per treballs, obres o serveis que no permetin una solució alternativa. Aquests hauran de
garantir la circulació pel camí o, en el seu cas, executar un desviament a càrrec de la persona que ho
sol·licita.

L’ús especial està subjecte a règim d'autorització administrativa, a excepció de si existeix un altre títol
habilitant que hi doni cobertura (llicències d’obres, activitats etc..).

Les activitats subjectes a autorització s’ajustaran als objectius estratègics d’ordenació i gestió de l’Anella
Verda, estaran vinculades al territori i no seran susceptibles de causar alteracions i/o perjudicis als elements
que integren l’entorn.

En  tot  cas,  tant  les  activitats  d’ús  comú com les  d’ús  especial  queden subjectes  al  compliment  de les
disposicions d’aquesta Ordenança.  

Article 32. Autorització administrativa

1. Procediment

I.- Inici

El procediment s’inicia amb la presentació de la corresponent sol·licitud d’autorització que l’Ajuntament
posarà a disposició de l’usuari en la seva web, per part de la persona física o jurídica interessada, amb
un mínim d’un mes d’antelació.

II.- Instrucció 

 Petició d’informes: Una vegada analitzada la sol·licitud d’autorització presentada, el Servei de
Medi Ambient procedirà a la petició dels corresponents informes als Serveis Municipals que
segons l’activitat a desenvolupar es trobin implicats.

 Informe i  comunicació:  Una  vegada rebuts  els referits  informes,  el  Servei  de Medi  Ambient
emetrà informe sobre l’activitat sol·licitada, recollint les prescripcions de la resta de serveis, i
comunicarà  amb  el  vistiplau  del  òrgan  competent  la  denegació  o  l’autorització  amb  les
condicions per la seva realització, a la persona interessada en compliment de la premissa d’una
resposta ràpida i eficient per part de l’administració.

III.- Resolució

Per mitjà de resolució per l'òrgan competent es validaran de forma acumulada les autoritzacions de les
activitats realitzades en el medi natural durant el termini de tres mesos.
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2. Documentació 

La sol·licitud d’autorització ha d’anar acompanyada del contingut documental següent:

a) Permís de la propietat dels terrenys afectats.
b) Còpia  del  contracte  de  la  pòlissa  de  responsabilitat  civil,  per  part  de  la  persona  o  entitat

organitzadora, destinada a cobrir els possibles danys/sinistres que pugui ocasionar la realització de
l'activitat objecte d'aquesta autorització. 

c) Document sobre mesures de vigilància ambiental
d) Justificant de la liquidació de la taxa corresponent.

En  supòsits  d’activitats  d’escassa  entitat  o  baix  impacte  ambiental,  l’Ajuntament  podrà  establir
excepcions a la documentació requerida. 

3. Les persones promotores de les activitats hauran d’assegurar els serveis necessaris per garantir el
correcte desenvolupament de l’activitat,  l’aplicació de les mesures correctores per minimitzar l’impacte
ambiental i la restitució del medi en cas que es provoqui qualsevol dany o perjudici.

Quan les circumstàncies de celebració ho aconsellin, es podrà exigir a les persones promotores el dipòsit
de fiança o aval als efectes d’assegurar el correcte desenvolupament de l’activitat i la restitució del medi
en cas de danys. 
 
4.  L’incompliment  de  les  mesures de  vigilància  ambiental  previstes,  comportarà  que   l’Ajuntament
procedeixi a executar aquestes de forma subsidiària a càrrec de la persona interessada.

Les persones físiques o jurídiques sol·licitants de les autoritzacions o, subsidiàriament les que realitzin
els  usos  especials,  respondran  dels  danys  ocasionats directament  o  si  s'escau,  indirectament  per
l’activitat.

5. Les autoritzacions no suposaran un ús exclusiu dels camins d’ús públic ni la ocupació de marges i
camps de conreu.

6. L’Ajuntament es reserva el dret de limitar o denegar l’autorització, atenent a: criteris tècnics, siguin
susceptibles de causar molèsties greus a les persones que utilitzen l’espai i/o de pertorbar l’equilibri del
medi i en general quan siguin contraris a l’assoliment dels objectius de l’Anella Verda. 

Article 33. Caça i pesca

En tot  l’àmbit  de l’ordenança  només  es podrà  exercir  la  captura,  la  caça i  la  pesca als  vedats  privats
existents  degudament  autoritzats  i  senyalitzats,  segons  els  límits  i  condicions  establerts  a  la  legislació
vigent. 

Tret dels vedats de caça existents, la resta del municipi està declarat zona de seguretat de caça i per tant
està  prohibida  la  utilització  d’armes,  paranys  i  l’exercici  de  la  caça,  excepte  en  cas  que  concorri  una
autorització excepcional. L’àmbit d’aquestes actuacions excepcionals estarà senyalitzat tal i com obliga la
normativa corresponent.

Article 34. Filmacions, sessions fotogràfiques o gravacions

Dins  de  l’àmbit  de  l’ordenança,  requeriran  d’autorització  prèvia:  la  realització  de  filmacions,  sessions
fotogràfiques o gravacions 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 i suposin una
ocupació temporal o el muntatge d’instal·lacions provisionals.

Article 35. Publicitat i senyalització de les activitats

1.  En  l’àmbit  d'aquesta  ordenança  només  s’admeten  els  indicadors  d’activitats,  establiments  i  indrets
necessaris per a la correcta interpretació de l’espai, així com els exigits per a la seguretat dels usuaris. Les
dimensions,  disseny  i  col·locació  dels  rètols,  senyals  o plaques  es realitzarà  d’acord  amb la  normativa
existent  i  amb els  criteris  de senyalització que estableix el model  de l’Anella  Verda.  Es prohibeixen els
cartells il·luminats.
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2. Amb l’objectiu d’evitar l’impacte paisatgístic i d’acord amb l’article 19 del Pla especial urbanístic i Catàleg
de Masies de l’Anella Verda4, no s’admet la col·locació de publicitat en l’àmbit de l’Anella Verda quan pugui
interferir  o impedir  la contemplació d’un element patrimonial  d’interès, la visió del paisatge natural  o que
projectin la seva silueta a l’horitzó.  

3. De manera general, no es permet la col·locació de senyals o balises per a la senyalització del recorregut
de curses, caminades, pedalades, etc.

4. En les zones més sensibles a rebre impactes durant l’activitat pel trànsit i concentració de persones,com
a alternativa a les marques o balises hi hauran persones voluntàries que facilitin la informació relativa als
riscos i les precaucions a considerar.  

Article 36. Ús 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. 

Article 37. Activitats no permeses 

No estan permeses les activitats següents:

a) La construcció i ocupació de cabanes o d’altres estructures.
b) Curses amb vehicles a motor.
c) L’alliberament aeri d’objectes, tipus globus, fanalets i similars. 
d) L’acampada  lliure,  la  instal·lació  de  tendes  de  campanya,  l’aparcament  i  pernocta  en  vehicles,

furgonetes, autocaravanes o caravanes, fora de les zones habilitades a l’efecte.  

CAPÍTOL VII: CONTROL DE L'APLICACIÓ DE L'ORDENANÇA

Article 38. Funcions de la Policia Municipal en relació amb el compliment d'aquesta Ordenança

En la seva condició de policia administrativa, la Policia Municipal és l'encarregada de vetllar pel compliment
d'aquesta Ordenança i de denunciar, quan escaigui, les conductes que hi siguin contràries.

També s'iniciaran els procediments administratius que corresponguin a petició raonada d’altres cossos de
seguretat i agents rurals.

Article 39. Personal inspector i anàleg

El  personal  de  Medi  Ambient  que  exerceix  la  funció  inspectora  realitzarà,  entre  d’altres,  funcions  de
vigilància del compliment de les previsions contingudes en aquesta Ordenança i també podrà denunciar,
quan escaigui, les conductes que hi siguin contràries. El personal inspector i anàleg podrà demanar a la
Policia Municipal que exerceixi les funcions d'autoritat que té reconegudes per l'ordenament jurídic.

Article 40.  Conductes obstruccionistes a les tasques de control,  investigació o sanció en l'àmbit
d’aquesta ordenança 

Salvaguardant tots els drets previstos en l'ordenament jurídic, no es permeten les conductes següents:

a) La negativa o la resistència a les tasques d'inspecció o control de l'Ajuntament.
b) La negativa  o la  resistència  a  subministrar  dades  o facilitar  la  informació requerida pel  personal
funcionari que actua en compliment de les seves funcions.

4 Article 19 del Pla especial: 
“Es prohibeixen aquells elements desfiguradors del paisatge dispersos pel territori, especialmente cartells o altres elements publici-
taris en els casos en què pot interferir o impedir la contemplació d’un element patrimonial d’interès, la visió del paisatge natural o
que projectin la seva silueta a la línia de l’horitzó” 
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c) Subministrar  al  personal  funcionari,  en  compliment  de  les  seves  tasques  d'inspecció,  control  o
sanció, informació o documentació falsa, inexacta, incompleta o que indueixi a error de manera explícita
o implícita.
d) L'incompliment de les ordres o els requeriments específics formulats per les autoritats municipals o el
seu personal autoritzat.
e) Qualsevol acció o manifestació contrària al respecte als serveis d'inspecció o control de l'Ajuntament
o la Policia Municipal.

Article 41. Elements probatoris

En els procediments sancionadors que s'instrueixin en aplicació d'aquesta Ordenança, els fets constatats
per  agents  de  l'autoritat,  personal  inspector  i  anàleg,  tenen  valor  probatori,  d'acord  amb  la  normativa
aplicable a l'efecte, sens perjudici d'altres proves que puguin aportar les persones interessades.

CAPÍTOL VIII . RÈGIM SANCIONADOR 

Article 42. Infraccions

L’incompliment dels preceptes continguts en aquesta Ordenança serà constitutiu d’infracció administrativa i
podrà ser sancionat d’acord amb el que preveu l’article 47 de l’Ordenança. 

Les infraccions es tipifiquen en molt greus, greus i lleus.

Article 43. Infraccions molt greus

Està prohibit i constitueixen infraccions molt greus:

1. En la protecció del patrimoni natural i rural:

a) Obrir noves dreceres, senders, pistes o camins, i alterar l’amplada dels camins i els marges dels
camps de cultiu.

b) Realitzar accions que incideixin negativament en la qualitat de les aigües superficials o subterrànies
i/o el sòl, com buidar dipòsits de caravanes o realitzar el canvi d'oli dels vehicles.

c) Realitzar  tales  d’arbres  que  no  estiguin  previstes  en  els  plans  de  gestió  forestal  o  que  no
corresponguin a actuacions de prevenció d’incendis. 

d) Recollir, tallar, desarrelar o malmetre les espècies de flora protegides per la legislació vigent, així
com  de  les  seves  parts,  incloses  les  llavors,  sense  disposar  de  la  corresponent  autorització.
S’inclouen aquelles espècies de flora que es trobin en les zones d’alt valor per a biodiversitat (ZEB).

e) Alliberar  animals  domèstics  o  salvatges  al  medi  natural,  així  com  introduir  espècies  animals  i
vegetals  no autòctones o foranies, de forma intencionada

f) 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 de més de 1.500 euros.

2. En la protecció dels camins:

Modificar  la  traça del  camí  sense autorització  municipal,  així  com llaurar-hi  a sobre o instal·lar
qualsevol conducció que no hagi estat prèviament autoritzada

3. En la mobilitat:

a) Circular  en  bicicleta  i/o  vehicles  de  mobilitat  individual,  i  a  cavall  i  carro  per  camins  amb  una
amplada inferior a 1,5 metres.

b) Circular amb vehicles motoritzats fora de camins, pels tallafocs, vies forestals d'extracció de fusta,
llit sec i làmina d'aigua dels torrents i rieres, excepte l’ús dels guals destinats a tal efecte, roquetars i
vies especialitzades per a altres usos, especialment senyalitzades.

4. En el comportament de les persones:



Àrea de Territori i Sostenibilitat
Servei de Medi Ambient 

MAMA 43/2020

a) Consumir begudes alcohòliques de forma massiva o que convidi a l'aglomeració «botellot» i que
sigui susceptible d'alterar el medi natural.

b) Encendre foc, excepte en els supòsits regulats en l’article 28
c) Llençar coets, focs d’artifici o altres artefactes similars o d’altres objectes encesos com burilles de

cigar o altres que puguin originar foc.

5. En les activitats:

a) Realitzar una competició, concentració o ruta motoritzada.
b) Realitzar activitats subjectes a l’autorització prèvia sense haver-la sol·licitat.
c) Realitzar l’activitat subjecta a autorització prèvia sense complir les condicions ambientals establertes

en l’autorització.

6. La reincidència en qualsevol de les infraccions greus tipificades en l’article 44.

Article 44. Infraccions greus

Està prohibit i constitueixen infraccions greus:

1. En la protecció del patrimoni natural i rural:

a) Realitzar abocaments de residus, substàncies o objectes, que puguin alterar la qualitat del sòl.
b) Realitzar activitats  susceptibles d'incidir  negativament en la qualitat de les aigües i/o el sòl, com

rentar automòbils, netejar roba, vaixella o d’altres, banyar animals o persones, a les fonts, basses,
embassaments i cursos d’aigua, de torrents i rieres o a les seves proximitats.

c) Banyar-se en els embassaments i basses, sense autorització expressa ni permís de la propietat.
d) Recollir de sòl fèrtil virosta, elements minerals o terres en general, sense autorització prèvia.
e) Realitzar  els dipòsits  de materials,  fems, fustes o altres, en els camins i  vies d’ús públic,  sense

autorització prèvia. 
f) Arrencar o tallar branques dels arbres i arbusts, excepte en els supòsits previstos en la normativa

forestal i de prevenció d’incendis amb la preceptiva autorització.
g) Collir fruits del bosc, espàrrecs i bolets amb finalitats comercials, sense l’autorització corresponent. 
h) 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.
i) Arrencar o recol·lectar qualsevol de les diferents espècies de molses i líquens.
j) Realitzar  l’enterrament,  la incineració o qualsevol  altre mètode d’eliminació  dels animals al medi

natural.
k) 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 de més 700 euros fins a 1.500 euros. 

2. En la protecció dels camins:

a) Acumular materials i abandonar i abocar residus de qualsevol mena en els camins.
b) L’abocament lliure o canalització per sobre del camí d’aigües de qualsevol procedència.

3. En la mobilitat:

a) Circular  en  bicicleta  i/o  vehicles  de  mobilitat  individual,  i  a  cavall  i  carro per  camins  amb  una
amplada inferior a 2 metres o per corriols, camps a través, roquetars, rieres i torrents, excepte l’ús
estigui destinat a tal efecte.

b) Circular  a  una  velocitat  superior  a  30  km/h per  camins  i  pistes  no  pavimentats  aptes  per  a  la
circulació motoritzada.

c) Travessar o circular amb vehicles motoritzats identificats amb plaques de matrícula per vials d’una
amplada inferior a 4 metres, així com per les lleres de rius, torrents i altres cursos d’aigua.

d) Estacionar vehicles de forma que s’impedeixi l’accés finques, camins i hidrants de la de la xarxa
d’extinció d’incendis.

4. En el comportament de les persones:
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a) Realitzar  activitats  que  pertorbin  la fauna  salvatge,  maltractar-la  o donar-li  aliments,  que causin
danys a la fauna.

b) Alterar o destruir les fites o senyals que delimiten les propietats particulars i públiques i els del terme
municipal.

c) 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. 

d) L'obstrucció de l'activitat de control i inspectora de l'Ajuntament.
e) 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.

f) Realitzar qualsevol tipus de reparació de vehicle o maquinaria, excepte en els casos de reparacions
d’emergència en què no es pugui moure el vehicle amb mitjans auxiliars.

g) La col·locació de qualsevol parany per capturar fauna. 

5. En les activitats:

a) Alliberament aeri d’objectes que puguin tenir impacte ambiental.
b) No restituir el medi en cas que es provoqui qualsevol dany o perjudici en el desenvolupament de les 

activitats.
c) 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.

6. La comissió d’alguna de les infraccions molt greus establertes en l’article 43 quan, per llur escassa
quantia o entitat, no mereixin aquesta qualificació.

7. La reincidència en qualsevol de les infraccions lleus tipificades en l’article 45.

Article 45. Infraccions lleus

Està prohibit i constitueixen infraccions lleus:

1. En la protecció del patrimoni natural i rural:

a) 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) 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.

c) Gravar, pintar, clavar o enganxar senyalitzacions i propaganda a les roques, pedres i arbres, sense
la  corresponent  autorització,o  no  retirar  la  senyalització  un  cop  exhaurit  el  termini  fixat  en
l’autorització. 

d) Instal·lar cabanes i instal·lacions o construccions a les branques dels arbres.
e) Realitzar activitats i sorolls que pertorbin la fauna salvatge.
f) Envair els camps de conreu amb animals domèstics 
g) 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 fins a 700 euros

2. En la protecció dels camins:

a) Col·locar, instal·lar, dipositar o construir elements que obstaculitzin o impedeixin el pas dels camins
d’ús públic. 

b) Malmetre les indicacions, senyals i rètols que indiquen els camins i adreces, així com el mobiliari,
els tancaments i altres elements d’ús públic.

3. En la mobilitat:

a) Creuar o trepitjar els camps de conreu o els seu marges.
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b) Circular  per  qualsevol  mitjà  per  zones restringides  a la circulació  o fora de la xarxa de camins
principals i secundaris.

c) No  respectar  la  preferència  dels  vianants  i  d’evitar  causar-los  molèsties  quan  es  circula  amb
bicicleta.

d) No complir les normes establertes per la circulació a cavall, amb carro o amb altres animals, que
s’estableixen a l’article 22.

4. En el comportament de les persones:

a) Provocar emissió innecessària de fums i aixecar pols per una conducció ineficient o deixar el motor
encès quan s’està aturat.

b) Fumar en les  àrees  d'estada o de pícnic,  als entorns  del
Centre d'Informació Ambiental Can Bonvilar o en qualsevol equipament de l'Anella Verda.

c) Trepitjar els camps de conreu.
.

5. En les activitats:

a) Fer un ús exclusiu dels camins d’ús públic en  el desenvolupament  de les activitats.
b) No assegurar els serveis necessaris per garantir el correcte desenvolupament de l’activitat.
c) No seguir el model de senyalització de l’Anella Verda en la publicitat i senyalització informativa de

les activitats que es desenvolupen.

6. La comissió d’alguna de les infraccions greus establertes en l’article 44 quan, per llur escassa quantia
o entitat, no mereixin aquesta qualificació.

7. Qualsevol altre acció que contravingui les normes establertes en aquesta Ordenança.

Article 46. Reincidència

S'entén que hi ha reincidència quan s'ha comès, en el termini d'un any, més d'una infracció d'aquesta
Ordenança i ha estat sancionada per resolució ferma.

Article 47. Sancions

Les sancions que corresponen per la comissió de les infraccions previstes en aquesta Ordenança són les
següents: 
a) Per les infraccions molt greus, de 1.501 € a 3.000 €.
b) Per les infraccions greus, de 751 € a 1.500 €.
c) Per les infraccions lleus, fins a 750 €.

Article 48. Gradació de les sancions

1. La imposició de les sancions previstes en aquesta Ordenança es guiarà per l'aplicació del principi de
proporcionalitat i, en tot cas, es tindran en compte els criteris de gradació següents:

a) La gravetat de la infracció.
b) L'existència d'intencionalitat.
c) La naturalesa dels perjudicis causats.
d) La reiteració.
e) La capacitat econòmica de la persona infractora.

2.  Hi  ha  reiteració  quan  la  persona  responsable  ja  ha  estat  sancionada  per  infraccions  d'aquesta
Ordenança  o  quan  s'estan  instruint  altres  procediments  sancionadors  per  infraccions  d'aquesta
Ordenança.

3. En la fixació de les sancions de multa es tindrà en compte que, en tot cas, el compliment de la sanció
no resulti més beneficiós per a la persona infractora que el compliment de les normes infringides.
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4. Quan, segons el que està previst en la present Ordenança, s'imposin sancions no pecuniàries, siguin
alternatives o obligatòries, la determinació del seu contingut i durada es farà, també, tenint en compte el
principi de proporcionalitat i els criteris enunciats en els paràgrafs anteriors.

Article 49. 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 les persones físiques com les jurídiques.

Les responsabilitats administratives que es derivin del procediment sancionador seran compatibles amb
l'exigència  a la persona infractora de la reposició  de la  situació alterada per la mateixa al seu estat
originari, així com la indemnització danys i perjudicis causats.

Article 50. 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.

Article 51. Hores de compromís social

1. L'Ajuntament promourà la implementació de les hores de compromís social com a opció prioritària pel
seu contingut pedagògic i de retorn social.

2.  Les hores de  compromís  social,  com a mesura alternativa  i  perquè tingui  un caràcter  plenament
pedagògic, ha d'ajustar-se als requisits següents:

a) Ha de ser acceptada voluntàriament i formalment per la persona infractora.
b) Ha de ser adequada a les característiques i aptituds de la persona infractora.
c) Ha de ser significativa i coherent amb la infracció comesa.
d) Ha d'anar dirigida a adquirir consciencia o a la reparació del dany causat.
e) Ha de facilitar a la persona infractora la comprensió que l'activitat realitzada es útil i necessària per a

la comunitat.

3. Els criteris de regulació de les hores de compromís social son els següents:

a) Es considera hores de compromís social de treball en benefici de la comunitat la prestació personal,
no retribuïda, en determinades activitats d'utilitat publica, amb interès social i comunitari.

b) Queden excloses de l'àmbit d'aplicació del present article:
 Les persones jurídiques.
 Les persones reincidents en la comissió d'infraccions administratives, tot i que serà potestat

de l'Alcaldia Presidència la seva exclusió o no,  de conformitat amb els informes tècnics
municipals emesos.

c) A  mode  orientatiu  i  sense  que  suposi  en  cap  cas  una  llista  de  serveis  tancada  es  podran
desenvolupar les hores de compromís social en els serveis o equipaments següents:

 1. medi ambient
 2. esports
 3. neteja de la via publica i altres espais públics
 4. parcs, jardins i boscos 
 5. qualsevol altre servei o equipament municipal anàleg als esmentats anteriorment.

d) Considerant que l'opció per realitzar les hores de compromís social ha de ser prioritària, pel seu
contingut pedagògic,  les hores esmentades tindran un caràcter voluntari i alternatiu, i  no podran
imposar-se sense el consentiment exprés de la persona deutora, després de la presentació prèvia
de la seva sol·licitud, amb el consentiment del pare, mare o persona que en tingui la tutoria legal en
el cas de menors d'edat, salvaguardant, en tot cas, la seva voluntat.
En aquest sentit, els requisits per optar a la realització de les hores de compromís social son: (i) la
infracció comesa no ha de ser classificada com a molt  greu, (ii)  la realització haurà de ser feta
obligatòriament per la persona que ha comes la infracció.

e) La subjecció  a les  hores  de compromís  social  serà  voluntària,  personal  i  gratuïta,  i  s'haurà  de
reconèixer  expressament  l'obligació  de pagament i  la  seva responsabilitat,  i  acceptar  l'oferiment
municipal de tenir com a primera opció la substitució d'aquesta obligació per la realització d'hores de
compromís social.
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e.1)  Una vegada manifestada  l'opció,  s'incoarà un expedient  d'hores de compromís  social,  i  se
suspendrà  el  procediment  de  reclamació  del  pagament  fins  a  la  finalització  del  compliment
d'aquestes.
e.2) L'expedient haurà d'incloure un informe tècnic sobre el servei, l'equipament o els programes
acordats mes adequats per al compliment de les hores de compromís social, que valorarà, entre
d'altres, les característiques de la personada interessada a acollir-s'hi.
e.3)  Conclòs  el  precedent  tramit  d'informe,  l'òrgan competent  emetrà  una resolució,  en  que es
determinarà: (i) Nombre de jornades a realitzar i nombre d'hores en cada jornada. (ii) Horaris, dates i
llocs de realització. (iii) La mesura substitutòria haurà de regir-se segons la programació i flexibilitat
amb la finalitat de fer-la compatible amb les activitats diàries de la persona interessada, i en el cas
de menors d'edat no podrà suposar la impossibilitat d'assistència al centre docent si son estudiants.
(iiii) Tipus de treball a realitzar. (iiiii) Informació que el compliment dels treballs alternatius suposarà
la condonació del deute municipal i l'arxivament de l'expedient de la recaptació municipal. (iiiiii) En
tot  cas,  es  procurarà  que  la  tasca  a  realitzar  estigui  en  consonància  amb  l'edat  i  altres
circumstàncies personals de la persona que la realitzi.

f) Oportunament aquest Ajuntament  elaborarà una instrucció de servei  de la present  Ordenança a
l'efecte de donar compliment a l'aplicació de les hores de compromís social.

g) La durada de cada jornada diària d'hores de compromís social substitutori,  en el cas de menors
d'edat d'entre 16 i 18 anys, serà d'un màxim de 4 hores i un mínim d’1 hora, i per a les persones
majors d'edat, el limit màxim serà de 6 hores i el mínim d’1 hora.

h) En  tot  cas  es  tindrà  en  compte  la  legislació  especifica  per  a  determinats  col·lectius.  Per  al
compliment  de  les  hores  de  compromís  social  es  tindran  en  compte  les  situacions  personals,
familiars i laborals de la persona prestadora de les hores. En cas que les persones majors d'edat es
trobin en situació  d'atur,  l'horari  vindrà determinat  per  aquest  Ajuntament.  En cas que es trobin
treballant,  l'horari  vindrà determinat  per  la  disponibilitat  horària  de la persona prestadora de les
hores de compromís social, d'acord amb el servei o l'equipament municipal.

i) En cap cas la prestació de les hores de compromís social perjudicarà l'horari laboral de la persona
prestadora, ni l'horari lectiu en cas que sigui estudiant. La realització de les hores de compromís
social en cap cas seran retribuïdes.

j) Amb la  finalitat  de determinar  l'equivalència  entre l'import  del  deute  municipal  i  les  hores  de la
mesura  substitutòria,  s'estableix  el  preu/hora  en  15  euros,  amb  arrodoniment  per  defecte  a  la
quantitat resultant inferior, de tal manera que cada 15 euros de deute correspondran a una hora de
compromís social, i aquesta quantia es revisarà anualment conforme a l'IPC.

Així,  el  quadre d'equivalència  de les  hores  de compromís social  i  el  límit  de sancions  econòmiques
establert en l'article 47 d'aquesta Ordenança figura en el quadre següent:

INFRACCIONS SANCIÓ ECONÒMICA EQUIVALÈNCIA HORES
COMPROMÍS SOCIAL

MOLT GREUS 1.501,00 € – 3.000,00 € NO PROCEDEIX APLICAR
HCS

GREUS 751,00 € - 1.500,00 € DE 51 HCS A 100 HCS

LLEUS  FINS 750,00 € FINS 50 HCS

Disposició derogatòria única

Derogació normativa

 Queden derogades les disposicions  d’igual  o inferior  rang normatiu que contradiguin,  s’oposin  o
resultin incompatibles amb el contingut d’aquesta Ordenança.

 Queda expressament derogat l’article 36 de l’Ordenança de Bases de convivència democràtica i les
sancions associades al mateix  l’article.

Disposició addicional

L’ús públic dels terrenys privats cedits a la Corporació provindrà dels diferents  convenis signats entre la
propietat privada i l’ajuntament de Terrassa 
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Disposició transitòria 

Sense alterar l’àmbit d’aplicació de la ordenança de l’Anella Verda s’estableix una protecció transitòria del
valor natural dels sectors perimetrals pendents de desenvolupament urbanístic, amb independència del seu
règim urbanístic.

Aquesta  protecció  finalitzarà  amb  el  desenvolupament  urbanístic  del  sector,  que  a  efectes  d’aquesta
ordenança  s’entendrà  a  partir  de  la  signatura  de  l’acta  de  replanteig  entre  l’empresa  urbanitzadora  i
l’Ajuntament. 

Disposició final

La present Ordenança entrarà en vigor quinze dies després de la seva publicació íntegra al Butlletí Oficial de
la Província.


