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tinguin la nacionalitat espanyola hauran d’acre-
ditar l’homologació de la titulació exigida.

d) No tenir cap malaltia o defecte físic que
impedeixi el desenvolupament de les funcions
pròpies de la categoria.

e) No haver estat separat, mitjançant expe-
dient disciplinari, del servei a l’Estat, a les co-
munitats autònomes o a l’Administració local,
per mitjà de resolució ferma, ni trobar-se inha-
bilitat per a l’exercici de funcions públiques per
sentència ferma.

No trobar-se en cap de les causes d’incapacitat
o incompatibilitat previstes en la legislació vi-
gent sobre la matèria.

3a.- INSTÀNCIES.-
Les persones que desitgin prendre part en les

proves selectives ho hauran de sol·licitar mitjan-
çant instància presentada en el Registre General
de l’Ajuntament, adreçada i dirigida a l’Il·-
lustrísima Senyora Alcaldessa de l’Ajuntament
de Sant Vicenç dels Horts, fent constar expres-
sament que compleix tots els requisits previstos
a la base segona. Les instàncies també podran
ser presentades en la forma que estableix l’art.
38.4 de la Llei 30/92 de 26 de novembre, del
procediment administratiu comú, fins el dia 23
de gener com a data límit.

Les instàncies aniran acompanyades de la
documentació següent:

Currículum vitae de l’aspirant, amb còpia
compulsada dels documents que justifiquin els
mèrit al·legats.

Fotocòpia compulsada del DNI.
Fotocòpia compulsada del títol acadèmic.
Adaptacions necessàries que creguin adients

per realitzar les proves en el supòsit de perso-
nes disminuïdes.

Aquesta documentació serà compulsada per
l’Ajuntament, amb la presentació prèvia dels do-
cuments originals.

4a.- COMISSIÓ QUALIFICADORA.-
4.1. La comissió qualificadora estarà compo-

sada pels següents membres:
- La Sra. Alcaldessa o persona en qui delegui.
- Un regidor de l’Ajuntament.
- La Cap de l’Àrea de Serveis Territorials i

Sostenibilitat, o persona que la substitueixi
- Un tècnic d’igual o superior qualificació a

la categoria convocada
- El Cap de RRHH i Organització, o perso-

na que el substitueixi, que realitzarà les funci-
ons de secretaria de la comissió.

4.2. L’abstenció i la recusació dels membres
de la comissió qualificadora s’han d’ajustar al
que preveuen els articles 28 i 29 de la Llei 30/92,
de 26 de novembre.

La comissió qualificadora no podrà constituir-
se ni actuar sense l’assistència de més de la
meitat dels seus membres. Les seves decisions
s’adoptaran per majoria. Sempre serà necessària
la presència del president i del secretari.

4.4.En compliment d’allò que disposa l’art. 33
del vigent Conveni Col·lectiu, es designarà un
membre dels òrgans de representació col·lectiva
per a que assisteixi a les reunions de la comis-
sió, amb veu però sense vot.

4.5.La comissió podrà disposar la incorpora-
ció d’assessors especialistes.

5a.- INICI I DESENVOLUPAMENT DEL
PROCEDIMENT DE SELECCIÓ.-

Aquestes procediment contindrà les proves
que a continuació s’indiquen.

- Prova de caràcter pràctic en matèria d’ur-
banisme. Serà puntuada entre 0 i 10 punts, que-
dant eliminat el candidat que no superi un mí-
nim de 5 punts.

- Entrevista personal amb els candidats que
hagin superat la prova anterior. S’avaluarà el
nivell de coneixements i la idoneïtat del candidat
per a les tasques a desenvolupar. Aquesta prova
es puntuarà entre 0 i 10 punts.

- Valoració del currículum professional, s’ava-
luarà l’experiència en llocs similars, les tasques
desenvolupades que puguin ser d’interès, així
com el nivell de formació complementària.
Aquesta prova es puntuarà entre 0 i 10 punts.

Els aspirants que hagin presentat la seva ins-
tància dins del termini fixat a la base tercera,
hauran d’assistir el proper dia 29 de gener, a les
10 h. del matí, a l’edifici municipal del Molí dels
Frares, Pl. Del Molí núm. 1, als efectes de rea-
litzar la primera i segona prova.

A efectes d’identificació els aspirants hauran
de concórrer a cada exercici proveïts del DNI.
Així mateix, la presentació del comprovant d’ha-
ver presentat la instància dins de termini davant
de la comissió qualificadora en el moment d’inici
del primer exercici, serà títol suficient per po-
der participar en les proves abans descrites.

6a.- CONTRACTACIONS O NOMENA-
MENTS INTERINS.

Un cop finalitzat el procés selectiu, en el
moment que sorgeixin necessitats de contracta-
ció, els candidats seleccionats seran cridats per
ordre de puntuació. No obstant això, quan les
característiques del lloc de treball a ocupar ho
requereixin, es podrà tornar a realitzar una
entrevista personal entre els candidats. En
aquest cas, l’ordre de prelació podrà ser alterat
en funció del resultat d’aquestes entrevistes.

7a. INCOMPATIBILITATS I RÈGIM DE
SERVEI.- En l’ocupació de la plaça objecte de
la convocatòria, serà aplicable la normativa vi-
gent sobre règim d’incompatibilitats en el sec-
tor públic.

8a. INCIDÈNCIES.- La comissió qualifica-
dora queda facultada per resoldre qualsevol
dubte que es presenti durant aquesta convoca-
tòria.

La convocatòria de les proves selectives,
l’aprovació d’aquestes bases i tots els actes ad-
ministratius que se’n derivin podran ser impug-
nats pels interessats en els casos i forma esta-
blerts per la Llei 30/1992 de 26 de novembre del
Règim Jurídic de les Administracions públiques
i procediment administratiu comú.

Es fa públic per a coneixement general.

Sant Vicenç dels Horts, 20 de desembre de 2006

CARLOS CHÁFER CASTILLA

Tinent d’alcalde

PG-173778 (06.362.127)

SANTA COLOMA DE CERVELLÓ

ANUNCI

de l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló,
sobre modificació d’un pla urbanístic.

En el Ple de l’Ajuntament de data 21 de de-
sembre d’enguany, es va aprovar ampliar el ter-

mini d’informació pública de l’acord d’aprovació
inicial de la “Modificació Puntual del Pla Ge-
neral Metropolità al Sector 123 de Santa Coloma
de Cervelló” presentada en data de 20 de juny
de 2006 (RE 2.112), redactat per En Jordi Ar-
tigas i Masdeu, en representació de la Junta de
Propietaris del Sector SCC 123, fins el dia 15 de
gener de 2007.

Santa Coloma de Cervelló, 22 de desembre de
2006

JOSEP COMELLAS I MARTÍN

Alcalde

PG-173925 (06.362.215)

SARRAL

ANUNCI

de l’Ajuntament de Sarral, sobre modificació
d’unes normes urbanístiques.

El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària
realitzada el dia 22 de juny de 2006, va adoptar
l’acord d’aprovació inicial de la modificació
puntual de les vigents normes subsidiàries de
planejament consistent en la modificació pun-
tual de les normes subsidiàries consistent en el
canvi de clau de dues parcel·les de la urbanitza-
ció “Solà de la Serra” SAU 1 segons el projec-
te elaborat per l’arquitecte Jordi Martí.

En compliment del que disposa l’article 83.4
del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel
qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanis-
me, l’expedient se sotmet a informació pública,
podent-se consultar a la Secretaria d’aquest
Ajuntament en hores d’oficina, durant el termini
d’un mes, per tal de poder ser examinat i es pu-
guin presentar les al·legacions i observacions que
es creguin oportunes.

Així mateix s’anuncia la suspensió de l’ator-
gament de llicències de parcel·lació, edificació
i enderroc en els àmbits per els quals les noves
determinacions comportin modificació del rè-
gim urbanístic.

Sarral, 20 de desembre de 2006

RAMON GABARRÓ I GIBERT

Alcalde

PG-173777 (06.362.125)

SITGES

EDICTE

de l’Ajuntament de Sitges, sobre catalogació d’ar-
bres singulars del municipi.

El Ple de la Corporació, en sessió ordinària
celebrada el dia 4 de desembre de 2006, acordà
aprovar inicialment la Catalogació d’arbres sin-
gulars de la vila de Sitges de conformitat amb
el procediment d’aprovació d’Ordenances i
Reglaments, establert a l’article 178 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei municipal i de règim lo-
cal de Catalunya, el Títol VI del ROF, l’article
49 i 70.2 de la Llei de Reguladora de les Bases
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de Règim Local modificada per la llei 11/1999,
de 21 d’abril, l’article 55 i 56 del Text Refós de
les disposicions legals vigents en matèria de
regim local, i sotmetre’ls a informació pública
per un termini de trenta dies a comptar des de
l’endemà de l’última publicació als butlletins
oficials. Durant aquest termini l’expedient es
podrà consultar a les dependències del Depar-
tament de Medi Ambient, al carrer de les Pru-
elles, número 1 (Polígon Industrial Mas Alba),
de 9 a 13.30 hores, a fi i efecte que es puguin
presentar les al·legacions o reclamacions que es
considerin oportunes. En el mateix acord, el Ple
disposà l’aprovació definitiva del Pla Director
en el cas que durant el termini d’informació pú-
blica no es presentin al·legacions o reclamaci-
ons i sense necessitat d’un nou acord. Seguida-
ment es transcriu el contingut del text als efectes
del l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local:

“APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DE
LA CATALOGACIÓ D’ARBRES SINGU-
LARS DE LA VILA DE SITGES.

Atès que l’ajuntament de Sitges està elabo-
rant actualment l’Ordenança Municipal de Pro-
tecció d’Arbrat i dels Espais Verds del Municipi
de Sitges, la qual requereix disposar de la loca-
lització, identificació i inventari del patrimoni
arbori viari, així com la catalogació de l’arbrat
i arbust singular de la vila per tal de regular la
seva protecció i gestió.

Atès que per dur a terme aquesta tasca es
precisa el suport tècnic d’una empresa especi-
alitzada per tal d’elaborar un Pla de Gestió i re-
produir en suport informàtic (digitalització de
dades) els esmentats inventari i catàleg.

Atès que per acord de Junta de Govern Lo-
cal de data 16 de maig de 2006, fou aprovat el
corresponent expedient de contractació i el Plec
de Clàusules Administratives Particulars i la
despesa, prèvia fiscalització de la qual es produí
el 28 d’abril de 2006 , per l’adjudicació del con-
tracte de consultoria i assistència tècnica per
l’elaboració del Pla de Gestió de l’Arbrat Via-
ri del municipi i de Sitges.

Atès que per acord de Junta de Govern de
data 13 de juny de 2006, fou adjudicat el contrac-
te abans esmentat a l’empresa ARBORIST Ser-
veis d’Arboricultura, S.L.

Vist que el departament de Medi Ambient
disposa, a data d’avui, de la proposta per a la ca-
talogació d’arbres singulars de la vila de Sitges,
document obert i dinàmic, en suport informà-
tic, que permet la seva constant actualització.

Vist l’informe elaborat per part de l’arquitecte
municipal, Sr. Raúl Alvarín Álvarez, del depar-
tament d’Urbanisme, que literalment diu:

“INFORME TÈCNIC RELATIU A LA PRO-
POSTA PER A LA CATALOGACIÓ D’AR-
BRES SINGULARS DE LA VILA DESIT-
GES, RELACIONADA AMB EL PLA
DIRECTOR DE L’ARBRAT VIARI DEL
MUNICIPI DE SITGES.

PROMOTOR DEL PLA: AJUNTAMENT
DE SITGES.
SOL·LICITANT DE L’INFORME: Jaume
Torras i Roca - Regidor de Medi Ambient.
FORMA DE LA SOL·LICITUD: Comunicat

Intern núm.125/06 de data 10 de novembre de
2006.
REDACTOR: ARBORIST, Serveis d’Arbori-
cultura, S.L.

1. Planejament Urbanístic vigent.
·POUM de Sitges, aprovat definitivament, per

part de la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona (CTUB) en sessió de 16 de novem-
bre de 2005, i publicat al DOGC, als efectes de
la seva entrada en vigor en data 24 de maig de
2006.

2. Sobre la redacció i oportunitat dels plans
directors urbanístics.

D’acord amb l’article 56 del Decret Legislatiu
1/2005, de 26 de juliol, no procedeix informe
tècnic urbanístic per no tractar-se, el Pla Director
d’Arbrat, d’un pla director urbanístic.

Tot i així, s’adjunta una proposta de catalo-
gació dels arbres singulars de la vila de Sitges,
sobre la que resulta oportú realitzar algunes
consideracions:

1.Caldria concretar i ordenar, per graus de
protecció, els elements catalogats de manera que
s’estableixi quins són de manteniment obligat,
així com els que es poden traslladar o substituir,
tot fixant les condicions en cada cas.

2.Caldria reproduir, sobre la base gràfica del
planejament urbanístic vigent, tots els elements
inclosos en la proposta de catàleg, a fi i efecte
de poder valorar la incidència que podrien te-
nir en el desenvolupament del planejament
urbanístic, així com, si s’escau, es puguin con-
siderar en el repartiment de beneficis i càrregues
de la gestió dels àmbits.

Sitges, 16 de novembre de 2006

Raúl Alvarín Álvarez
arquitecte municipal”

Vist l’informe elaborat per part de l’enginyer
industrial, Sr. Juli Sales Climent, del departa-
ment de Via Pública, que literalment diu:

“INFORME PROPOSTA DE LA CATALO-
GACIÓ D’ARBRES SINGULARS DE LA
VILA DE SITGES.

Les característiques d’aquest catàleg són les
d’un document obert i dinàmic, en suport infor-
màtic que mitjançant una fitxa descriptiva es des-
taca quines són les seves característiques més im-
portants i el motiu de la seva singularitat i permet
de manera còmoda suprimir arbres que causin
baixa i d’altres que s’hi puguin afegir. Per aquest
motiu és fa necessària mantenir una actualització
periòdica del catàleg, revisada pels membres de
la comissió d’estudi de les Ordenances Munici-
pals de Protecció d’Arbrat i dels Espais Verds
del Municipi de Sitges. Les dades i informació
que inclou la catalogació dels arbres i arbusts
(fitxa descriptiva) són:

·Fitxes de les característiques generals per a
cada espècie les quals inclouran; fotografies,
espècie, nom comú, família, origen/habitat, edat,
creixement, port, sistema radicular, necessitat
de reg, humitat, il·luminació, multiplicació, flo-
ració (tipus, color, època, olor..), fructificació
(tipus, color, època, olor..), fulles (descripció, per-
sistència, brotació, color, canvi cromàtic..) i es-
corça.

·Fitxes de les característiques individuals i
específiques de l’exemplar, les quals inclouran;
fotografies, espècie, nom comú, família, plànol

de situació i localització (barri, carrer), motiu de
singularitat, AVA. Avaluació Visual de l’Arbre
( edat, altura total, amplada copa, alçada de
copa, estat fitosanitari, estat fisiològic, estat
mecànic, descripció de l’entorn, història), i va-
loració mitjançant la Norma Granada ( serà va-
lorat/taxat, mitjançant el Mètode de Valoració
d’Arbres i Arbusts Ornamentals Norma Gra-
nada segons la revisió del 1999. La Norma Gra-
nada va ser desenvolupada per l’Associació
Espanyola de Parcs i Jardins Públics i és el
mètode de referència que actualment s’utilitza
a l’estat Espanyol tant per professionals privats
del sector ornamental, com per les administra-
cions públiques de Barcelona, Granada, Sevilla,
etc.).

De l’exposat, s’informa favorablement la
proposta de catàleg d’arbres singulars de la vila
de Sitges, realitzat per l’empresa Arborist.”

Vist, finalment, l’informe elaborat pel tècnic
especialista en jardineria, Sr. Robert Mirabile
Pomerol, del departament de Medi Ambient,
que es transcriu a continuació:

“INFORME TÈCNIC DE PROPOSTA PER
A LA CATALOGACIÓ D’ARBRES SINGU-
LARS DE LA VILA DE SITGES. Exp. 42-SJ/
06

L’Ajuntament de Sitges es troba actualment
elaborant les Ordenances Municipals de Protec-
ció d’Arbrat i dels Espais Verds del Municipi de
Sitges. Així també, el Departament de Medi
Ambient disposa del catàleg dels ecosistemes de
la zona urbana i periurbana del municipi, de l’in-
ventari del patrimoni arbori viari, del programa
informàtic de gestió i del Pla director de l’arbrat
viari, doncs entenem com a requisit imprescin-
dible disposar d’aquestes eines per tal de pro-
tegir el patrimoni arbori de la Vila.

Un d’ells, el Pla director, és el que defineix
clarament la metodologia a emprar per catalogar
l’arbrat singular de la nostra Vila. Aquest esta-
bleix que el patrimoni arbori del municipi de
Sitges serà valorat/taxat, mitjançant el Mètode
de Valoració d’Arbres i Arbusts Ornamentals
Norma Granada segons la revisió del 1999 i
contempla els criteris a tenir en compte (bases),
per tal d’identificar l’arbrat i l’arbust que sigui
mereixedor d’ésser catalogat com a singular.

Un cop realitzat l’inventari, a través del Pla
Director, s’ha determinat quins són els arbres i
arbusts que mereixen ser catalogats com a sin-
gulars per part dels membres de la comissió de
les Ordenances Municipals de Protecció d’Ar-
brat i dels Espais Verds del Municipi de Sitges.
Aquesta classificació recull els exemplars arboris
més valuosos ecològicament i històricament que
hi ha als carrers, places i jardins del nostre mu-
nicipi, per tant és una eina que permetrà iden-
tificar, donar a conèixer i protegir els exemplars
més significatius de la Vila. Els arbres que es-
tan inclosos en el present catàleg tindran con-
sideració d’arbres protegits. Aquesta protecció
implica una atenció i manteniment especials.

Les característiques d’aquest catàleg són les
d’un document obert i dinàmic, en suport infor-
màtic que mitjançant una fitxa descriptiva es des-
taca quines són les seves característiques més im-
portants i el motiu de la seva singularitat i permet
de manera còmoda suprimir arbres que causin
baixa i d’altres que s’hi puguin afegir. Per aquest
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motiu és fa necessària mantenir una actualització
periòdica del catàleg, revisada pels membres de
la comissió d’estudi de les Ordenances Munici-
pals de Protecció d’Arbrat i dels Espais Verds
del Municipi de Sitges. Les dades i informació
que inclou la catalogació dels arbres i arbusts
(fitxa descriptiva) són:

·Fitxes de les característiques generals per a
cada espècie les quals inclouran; fotografies,
espècie, nom comú, família, origen/habitat, edat,
creixement, port, sistema radicular, necessitat
de reg, humitat, il·luminació, multiplicació, flo-
ració (tipus, color, època, olor..), fructificació
(tipus, color, època, olor..), fulles (descripció, per-
sistència, brotació, color, canvi cromàtic..) i es-
corça.

·Fitxes de les característiques individuals i
específiques de l’exemplar, les quals inclouran;
fotografies, espècie, nom comú, família, plànol
de situació i localització (barri, carrer), motiu de
singularitat, AVA. Avaluació Visual de l’Arbre
( edat, altura total, amplada copa, alçada de
copa, estat fitosanitari, estat fisiològic, estat
mecànic, descripció de l’entorn, història), i va-
loració mitjançant la Norma Granada ( serà va-
lorat/taxat, mitjançant el Mètode de Valoració
d’Arbres i Arbusts Ornamentals Norma Gra-
nada segons la revisió del 1999. La Norma Gra-
nada va ser desenvolupada per l’Associació
Espanyola de Parcs i Jardins Públics i és el
mètode de referència que actualment s’utilitza
a l’estat Espanyol tant per professionals privats
del sector ornamental, com per les administra-
cions públiques de Barcelona, Granada, Sevilla,
etc.).

La Norma Granada és un mètode de valora-
ció dels arbres i arbusts ornamentals, fa una
distinció entre els arbres substituïbles, que són
aquells que es poden comprar i replantar per-
què es troben normalment en el mercat, i els no
substituïbles que no es troben al mercat de vi-
vers ornamentals degut a la seva raresa, ubicació
o interès ornamental. La segona gran divisió
classifica als arbres en frondosos, coníferes i pal-
meres, tenint en compte les diferències existents
entre aquests vegetals en relació al seu creixe-
ment i al seu valor econòmic i ornamental.

Així mateix, analitza els paràmetres generals
de cada espècie: preu al viver, cost de la plan-
tació i arrencament, longevitat i velocitat de crei-
xement. També fa un estudi particular de cada
exemplar (relació alçada-edat, estat fitosanitari,
valor estètic o funcional, raresa, context i altres
factors extraordinaris que pugui tenir l’arbre.

La Norma Granada es fa servir en els següents
casos:

·Expropiació o afectació d’arbres de tercers
per activitats de l’Administració.

·Estimació de repercussions de catàstrofes,
incendis, inundacions, etc.

·Danys a bens municipals.
·Anàlisi pressupostàries o financers de l’ac-

tivitat pública.
·Cadastre, inventari o catàleg.
·Trasplantaments.
·Assegurances.
·Regulacions mitjançant ordenances i normes

urbanístiques.
·Taxes urbanístiques.
·Consideracions d’impacte ambiental.

Vist que el Catàleg, elaborat per l’empresa
ARBORIST SERVICIOS D’ARBORICUL-

TURA S.L. contempla tots els requisits anteri-
orment esmentats, s’informa FAVORABLE-
MENT, doncs s’assoleix l’objectiu de preservar
i protegir el patrimoni arbori del municipi de
Sitges quedant recollides formal i oficialment.

En referència a l’informe redactat per l’arqui-
tecte municipal, que fa constar literalment el se-
güent:

Tot i així, s’adjunta una proposta de catalo-
gació dels arbres singulars de la vila de Sitges,
sobre la que resulta oportú realitzar algunes
consideracions:

3.Caldria concretar i ordenar, per graus de
protecció, els elements catalogats de manera que
s’estableixi quins són de manteniment obligat,
així com els que es poden traslladar o substituir,
tot fixant les condicions en cada cas.

4.Caldria reproduir, sobre la base gràfica del
planejament urbanístic vigent, tots els elements
inclosos en la proposta de catàleg, a fi i efecte
de poder valorar la incidència que podrien te-
nir en el desenvolupament del planejament
urbanístic, així com, si s’escau, es puguin con-
siderar en el repartiment de beneficis i càrregues
de la gestió dels àmbits.

Es vol fer constar que el Departament de
Medi Ambient tindrà present aquestes conside-
racions a l’hora de reproduir, sobre la base grà-
fica del planejament urbanístic vigent, tots els
elements inclosos en la proposta de catàleg. Així
mateix, es vol fer constar que el grau de protec-
ció de l’arbrat singular vindrà regulada per l’Or-
denança Municipal de Protecció d’Arbrat i dels
Espais Verds del Municipi de Sitges.

Sitges, 17 de novembre de 2006

Robert Mirabile i Pomerol
Tèc. Esp. En Jardineria
Departament de Medi Ambient.”

Es proposa a l’Ajuntament l’adopció del se-
güent:

ACORD:
1. Aprovar inicialment la Catalogació d’ar-

bres singulars de la vila de Sitges, elaborat per
l’empresa ARBORIST Serveis d’Arboricultura,
S.L., ja que compleix amb tots els requisits i
assoleix l’objectiu plantejat.

2. Sotmetre a informació pública la Catalo-
gació d’arbres singulars de la vila de Sitges, pel
termini de 30 dies de l’endemà de l’última pu-
blicació oficial.

3. Publicar aquest acord al Diari Oficial de
la Generalitat i al Butlletí Oficial de la Provín-
cia, en el diari local i inserir-lo al tauler d’anuncis
de la Corporació.”

RECURSOS:

Contra aquest acord no cap recurs per trac-
tar-se d’un acte tràm it.

El que es fa públic per a general coneixement
i als efectes procedents.

Sitges, 19 de novembre de 2006

JORDI BAIJET I VIDAL

Alcalde

ISIDRE MARTÍ I SARDÀ

Secretari

PG-173905 (06.362.182)

TORÀ

EDICTE

de l’Ajuntament de Torà, sobre aprovació d’un
plec de clàusules.

El Ple d’aquest Ajuntament, en sessió ordi-
nària del 18 de desembre de 2006 aprovà Plec
de clàusules administratives particulars que
regeix el concurs per procediment obert, per
adjudicar el contracte per l’obra “Rehabilitació
d’un edifici per ús sociocultural polivalent de
Torà”, La qual cosa es fa pública per donar con-
formitat a l’article 78 del RDL 2/2000, de 16 de
juny, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
de Contractes de les Administracions Públiques,
d’acord amb el següent detall:

1. Objecte: Rehabilitació d’un edifici per ús
sociocultural polivalent de Torà

2. Sistema de licitació: L’esmentat contracte
s’adjudicarà mitjançant procediment obert amb
la forma de concurs públic.

3. Pressupost de licitació: L’import màxim de
la licitació és la quantitat de 251.374,66 euros
(IVA inclòs).

4. Informació de l’expedient: Es podrà exa-
minar a Secretaria de l’Ajuntament, plaça del
Vall, núm. 1, durant el termini de presentació de
proposicions en dies hàbils i en horari d’aten-
ció al públic.

5. Termini per presentar les ofertes: Els lici-
tadors podran presentar les seves ofertes dins
dels 26 dies naturals a comptar del dia següent
a aquell en que aparegui publicat l’últim edic-
te que anunciï la convocatòria de concurs en el
BOP i/o en el DOGC. Si l’últim dia de presen-
tació d’ofertes fos inhàbil, s’entendrà prorrogat
al primer dia hàbil següent. Les ofertes es po-
dran presentar a la Secretaria de l’Ajuntament
i també per correu postal.

6. Obertura de pliques: L’acte públic d’ober-
tura de proposicions econòmiques es farà a les
tretze hores del dia que en faci tres o, si aquest
és festiu, el primer diar hábil següent, comptat
a partir de l’endemà de l’acabament del termini
de presentació de proposicions. En el cas que,
dins el termini, s’hagi anunciat la presentació de
proposicions per correu que tinguin entrada a
l’Ajuntament dins els tres dies següents a l’aca-
bament del termini, es comunicarà als interes-
sats la data d’obertura.

7. Documentació a presentar: Per participar
en aquest concurs s’haurà de presentar, en 3
sobres tancats, la documentació que consta a la
clàusula 6.2 del Plec de Clàusules Administra-
tives Particulars, respectant en tot moment el
següent model de la proposició económica.

Torà, 22 de desembre de 2006
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ORDENANÇA MUNICIPAL DE PROTECCIÓ 
DELS ESPAIS VERDS I DE L’ARBRAT DEL 

MUNICIPI DE SITGES 
  
  
TÍTOL PRELIMINAR 
 
OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ 
 
 
Article. 1. 
 
1. La present Ordenança, té com objecte regular la creació i  
conservació dels espais enjardinats, així com, la defensa del 
patrimoni vegetal del Municipi de Sitges. Aquest patrimoni en 
el sentit més ampli, inclou tota mena de plantacions, els 
distints elements que els es propi,  tant sobre sòls de 
propietat municipal com sobre terrenys particulars o d’una 
altra propietat, en la mesura que estiguin reconeguts com a 
zones verdes o afectades pel planejament urbanístic vigent. 
 
2. També seran considerats com espais enjardinats als 
efectes d’aquesta ordenança, les places i petits jardins 
públics, els jardins al voltant de monuments o en illetes 
varies, les alineacions d’arbrat en voreres i passeigs, les 
jardineres, els elements de jardineria instal·lats en les vies 
públiques i les zones de jocs. 
 
3. L’ordenança també inclou la defensa de tota mena de 
plantacions en espais privats, especialment aquells que 
hagin estat catalogats pel seu interès històric o social o per la 
qualitat dels exemplars vegetals que conté.  
 
4. Inclou també la regulació de les condicions higièniques i 
fitosanitàries, estètiques i paisatgístiques, que han de complir 
els jardins o espais verds públics i privats. 
 
 
CAPÍTOL I 
 
LLICÈNCIES I AUTORITZACIONS 
 
 
Article 2.-   
 
1. Tant pel que fa a l'execució del Planejament Urbà com pel 
que fa a la revisió de la normativa urbanística s'han de tenir 
en compte els criteris que han inspirat l'elaboració del 
Catàleg de Protecció, la defensa i la millora del patrimoni 
verd i la millora del paisatge urbà. 
 
2. Per a la concessió de llicències d'obres particulars, els 
projectes s'han d'ajustar al Catàleg de Protecció i a la present 

ordenança. Es manté la mateixa obligació per qualsevol altra 
figura del planejament derivat.  
 
 
Article 3.-  
 
1. Cap persona física o jurídica pot, moure, trasplantar, 
arrencar o tal·lar cap arbre a cap carrer o jardí de propietat 
municipal si no ha obtingut abans la llicència municipal de 
l'òrgan competent. 
 
2.  Cap persona física o jurídica pot arrencar o talar cap arbre 
a cap lloc de propietat privada si no ha obtingut abans la 
llicència municipal de l’òrgan competent. 
 
3. Es declaren arbres protegits les espècies incloses en el 
catàleg d’arbrat singular del municipi de Sitges. 
 
 
Article 4.-  
 
1. L'Ajuntament atorga les llicències aplicables a tots els 
supòsits de l'article núm.2, d'acord amb el procediment 
establert legalment. 
 
2. Els departaments que autoritzin obres o concedeixin 
permisos i llicències d’obres que afectin elements vegetals, 
sol·licitaran, si s’escau, i en tot cas si les actuacions poden 
motivar el dipòsit de fiança o pagament d’indemnitzacions,  
l’informe del Departament de Medi Ambient de l’Ajuntament 
de Sitges, així com lliurar còpia dels comprovants de 
pagament de l’import de l’afectació o bé dels dipòsits exigits 
com a garantia. 
 
3. En la tramitació de les llicències i autoritzacions en zones 
de sòl no urbanitzable, es sol·licitaran als Departaments i 
organismes sectorials afectats els oportuns informes de 
conformitat a la legislació vigent . 
 
 
Article 5.-  
 
1. Qualsevol obra, instal·lació o actuació que pugui afectar la 
vegetació de domini públic, es sol·licitarà una fiança pel valor 
de la vegetació segons aplicació Norma Granada, redactada 
per la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos, 
que respondrà dels danys que aquesta pugui rebre. En cas 
de supressió de la vegetació, es procedirà a la valoració 
d’aquesta i a la seva execució, a càrrec de la fiança.  
 
2. Qualsevol obra, instal·lació o actuació que pugui afectar a 
la vegetació privada que s’hagi de conservar o hagi d’ésser 
objecte d’un tractament especial de conformitat amb la 
normativa urbanística i/o amb l’informe aquests efectes emeti 
el Departament de Medi Ambient, també requerirà el dipòsit 
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de la corresponent fiança amb els mateixos termes del punt 
1.  
 
3. Les companyies subministradores de serveis (aigua, gas, 
electricitat, telèfon, etc.), en el cas que hagin de realitzar 
tasques que afectin a l’arbrat, han de sol·licitar una llicència 
que s'ha d'atorgar després de l'informe previ favorable dels 
Serveis Municipals corresponents. 
 
 
Article 6.-  
 
1. Per a la sol·licitud de llicència d'obra pel que fa als 
projectes de nova construcció o d'ampliació d'edificacions o 
de tots els que afectin l'arbrat de la finca, s'ha de presentar el 
plànol de situació de l'estat inicial de l'arbrat acompanyat de  
fotografies que siguin representatives i el plànol de l'estat 
final de la vegetació. 
 
2. En el cas d’espècies protegides s’haurà de presentar la 
preceptiva autorització atorgada per la Direcció General de 
Medi Natural del Departament de Medi Ambient i Habitatge 
de la Generalitat de Catalunya. 
 
 
Article 7.-  
 
1. Als projectes d'edificacions particulars, les entrades i les 
sortides de vehicles s'han de preveure en llocs que no afectin 
l'arbrat o les plantacions existents. Amb aquesta finalitat, als 
projectes cal assenyalar els elements vegetals que hi pugui 
haver a la via pública. 
 
2. Si el compliment de la norma assenyalada a l'apartat 
anterior resultés impossible, pels elements preexistents, els 
elements vegetals afectats s'han de traslladar, a càrrec de 
l'interessat, al lloc que considerin oportú els serveis 
municipals 
 
 
Article 8.-  
 
1. La col·locació de noves xarxes subterrànies o àrees de 
subministrament per part de les companyies de serveis ha de 
tenir en compte el creixement de les plantacions existents. 
 
2. La xarxa de serveis (semàfors, electricitat, telefonia, 
sanejament, distribució d’aigües, etc.) que hagin de travessar 
les zones verdes hauran de fer-ho de forma subterrània 
degudament canalitzades i senyalitzades preferentment per 
zones de vianants i passeig. Havent-se d’adoptar en el seu 
cas les mesures oportunes en ordre a la protecció del 
sistema radicular de l’arbrat. 
 

3. Si els serveis tècnics ho consideren oportú, abans que es 
duguin a terme les obres, els arbres i els altres elements 
afectats es podran traslladar a un altre lloc, sempre a càrrec 
de l'interessat.  
 
4. Quan es duguin a terme obres en un terreny pròxim a una 
plantació d'arbrat, o quan els vehicles o màquines utilitzats 
per l'empresa constructora hagin de circular o situar-se al 
terreny esmentat, abans de l'inici dels treballs s'han de 
protegir els elements vegetals exposats a sofrir danys. Les 
proteccions s'han de retirar un cop acabada l'obra, d’acord 
amb les Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme 
(nº 03,)  redactada pel Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics 
Agrícoles i Perits Agrícoles de Catalunya    
 
5. Serà recomanable que l’excavació no s’ha apropi al peu 
d'aquests arbres a més distància que la que es correspon a 
cinc vegades el diàmetre de l'arbre a l'altura normal (un 
metre). En tot cas, aquesta distància ha de ser sempre 
superior a mig metre. Les obres han de ser supervisades 
pels serveis tècnics municipals. 
 
6. Si com a conseqüència de l'excavació resultessin 
afectades arrels d'un gruix superior a cinc centímetres (0,05 
metres), s'han de tallar aquestes arrels, deixant uns talls nets 
i llisos, que s'han de cobrir amb qualsevol producte 
cicatritzant dels que hi ha al mercat. 
 
7. Quan en una excavació de qualsevol tipus resultin 
afectades arrels de l'arbrat, la cobertura s'ha de dur a terme 
en un termini no superior a tres dies des de l'obertura, i a 
continuació s'ha de procedir al seu reg. 
 
8. Les companyies subministradores respondran, en cas de 
trasplantament o reposició dels elements vegetals, durant el 
termini d’un any. 
 
 
Article 9.-  
 
1. Les autoritzacions o llicències d'ocupació temporals o 
permanents dels jardins públics, han de seguir el 
procediment legalment establert i sotmetre's als criteris 
d'aquesta Ordenança. 
 
2. Quan per motius d’interès, s’autoritzin en dits llocs actes 
públics, s’establiran les mesures necessàries per evitar el 
detriment dels mateixos. 
 
3. Les autoritzacions hauran de sol·licitar-se amb l’antelació 
suficient per que es puguin adoptar les mesures necessàries 
tant pel departament responsable de la conservació de 
l’espai, com per l’usuari en lo relatiu a: 
 
a) Reparació de possibles danys. 
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b) Indemnització per possibles danys. 
 
c) Costos de neteja. 
 
 
CAPÍTOL II 
 
CREACIÓ I REMODELACIO D’ESPAIS 
ENJARDINATS 
 
 
Article 10.-  
 
1. Els espais enjardinats podran crear-se per iniciativa pròpia, 
privada o per entitats col·laboradores urbanístiques (E.C.U). 
Els promotors dels projectes d’urbanització que executin el 
Planejament , sense excepció, han d’incloure en ells un 
projecte de jardineria, en el que es dissenyin, descriguin i 
valorin detalladament totes les obres, instal·lacions i 
plantacions que integren els espais enjardinats, la vegetació 
existent i/o de nova incorporació. El seu estat i 
característiques. 
 
 
Article  11-  
 
1. En el que fa a les plantacions, les zones verdes de nova 
construcció hauran de presentar un projecte i  complir les 
següents normes:  
 
1.1. El projecte ha de contemplar: 
 
a) Les dates proposades d'execució i acabament dels 

treballs. 
 
b) Els mètodes operatius i la qualificació que s'ha d'exigir 

per dur-los a terme. 
 

c) L'espai i la base de plantació, els acabats dels 
escossells i l'execució de la plantació. 

 
d) La qualitat exigible als arbres, la seva formació, 

presentació i adequació d'espècie al medi i a l'entorn 
urbà. 

 
e) Tot projecte de creació de zona enjardinada o 

implantació d’arbrat viari inclourà el càlcul de les 
necessitats de reg en funció de les espècies escollides, 
condicions climàtiques i edàfiques. 

 
f) Donada la consideració de l’aigua com un bé escàs, les 

plantacions hauran d’estar determinades en quant a 
l’elecció d’espècies per criteris de màxima economia 
d’aigua, essent l’ideal l’elecció d’espècies autòctones i 
d’aquelles d’aprovada adaptació (naturalitzades). 

g) En les instal·lacions de reg, s’atendrà preferentment a la 
implantació de sistemes de reg automatitzats amb els 
mecanismes necessaris i suficients per tal de minimitzar 
el consum d’aigua. 

 
h) En les actuacions d’enjardinament i implantació d’arbrat 

viari en superfícies estrictament urbanes s’haurà de 
garantir el subministra d’aigua necessari. 

 
i) El termini de manteniment per garantir el bon arrelament 

dels arbres plantats o de la zona verda creada, i de les 
condicions de recepció provisionals i definitives. 

 
j) Les operacions de poda, sanejament o manteniment 

preceptives. 
 
1.2. Normes: 
  
a) En la mesura del possible, es respectaran tots els 

elements vegetals existents. 
 
b) Per les noves plantacions, s’escolliran espècies vegetals  

de la regió mediterrània o adaptades ecològica i 
funcionalment a les condicions de Sitges, per tal d’evitar 
despeses excessives en el seu manteniment i reduir el 
consum d’aigua. 

 
c) Les plantes que s’utilitzin, hauran de trobar-se en 

perfecte estat sanitari, sense cops ni rascades. La  seva 
mida i sistema radicular haurà de ser l’adient per un  
desenvolupament òptim del vegetal. 

 
d) Quan les plantacions hagin d’estar properes a 

edificacions s’escolliran aquelles que no puguin produir 
per la seva mida o per una pèrdua d’il·luminació, danys 
en les infrastructures o aixecament de paviments o 
voreres. 

 
e) Les plantacions hauran de realitzar-se en l’època de 

l’any més favorable i/o en el seu defecte el material 
vegetal haurà de presentar les característiques de 
preparació en funció de l’estat vegetatiu en el que es 
trobin. El manteniment post-plantació haurà d’ésser 
l’adient. 

 
f) L'espaiament de l'arbrat, les distàncies respecte de les 
        cruïlles dels carrers, semàfors, senyals i serveis,  
        façanes, etc., en el cas de l'arbrat viari. 
 
g) La gestió dels residus vegetals. 
 
h) En qualsevol cas els promotors podran formular 

consultes relacionades amb la implantació d’espais 
enjardinats, als serveis tècnics municipals de 
l’Ajuntament. 
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CAPÍTOL III 
 
CONSERVACIÓ, DEFENSA Y PROTECCIÓ DELS 
ELEMENTS VEGETALS URBANS 
 

 

Article12.-  
 
1. L'Ajuntament de Sitges assumeix el control de tota la 
vegetació d’àmbit públic, la seva plantació, el seu 
manteniment i les operacions de trasplantament. 
 
2. Tots els treballs relatius a l'arbrat públic duts a terme per  
persones físiques o jurídiques, han d'estar sota el control dels 
serveis municipals competents.  
 
 
Article 13.-  
 
1. La conservació compren tant el manteniment dels 
elements vegetals com el conjunt d’actuacions i normes 
destinades a evitar la seva degradació i incrementar les 
seves possibilitats d’òptim desenvolupament així com la 
periòdica reposició i renovació de les plantes i elements 
inerts. 
 
 
Article 14.-  
 
1.Qualsevol persona física o jurídica propietària de terrenys, 
solars o jardins en els quals hi hagi plantacions vegetals 
susceptibles d’envair la via pública, estan obligats a podar o 
controlar el creixement d'aquestes plantacions de manera 
que no obstrueixin o dificultin la il·luminació dels carrers, 
disminueixin la visibilitat a les cruïlles o representin un risc o 
una molèstia per a persones i/o béns, segons el Decret 
Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei d’urbanisme. 
 
2. Si s'omet la responsabilitat esmentada en aquest article, 
l'Ajuntament podrà executar de manera subsidiària aquests 
treballs, els costos dels quals han de ser a càrrec del 
propietari. 
 
 
Article 15.-  
 
1. Els propietaris dels jardins i les plantacions privades, els 
solars i els terrenys no urbanitzats, han de mantenir-los en un 
bon estat de neteja i en les condicions fitosanitàries 
adequades, i han de tenir una atenció especial pel que fa al 
desbrossament i la poda de l'arbrat. 
 
2. En els supòsits de negligència manifesta en la conservació 
adequada dels espais lliures, l'Ajuntament podrà: 

a)  Imposar sancions dins dels límits legals. 
 
b)   Procedir, d'acord amb el que disposa la normativa 
sectorial, a l'execució subsidiària dels treballs de neteja i 
conservació, i totes les despeses que ocasionin han de ser a 
càrrec dels propietaris. 
 
 
Article 16.-  
 
1. La poda d’arbrat públic autoritzada per l’Ajuntament, es 
realitzarà prèvia llicència i sempre sota supervisió tècnica 
municipal.  
 
 
Article 17.-  
 
1. L'Ajuntament ha elaborat el Pla Director de l’Arbrat viari del 
municipi de Sitges i un Catàleg d’arbres singulars de la vila 
de Sitges i  en el qual consta els arbres o les plantacions que 
mereixen ser conservats per les seves característiques 
peculiars de bellesa, antiguitat, història o raresa. Aquest 
Catàleg inclou des d'exemplars aïllats fins a conjunts d'arbres 
i plantacions d'una mateixa espècie o d'espècies diferents.  
 
2. En cap cas no es podran eliminar, ni tan sols afectar en 
cap sentit arbres o plantacions que es trobin inclosos en 
aquest catàleg. 
 
3. Al Pla Director de l’arbrat viari especifica, a més, el criteri 
que cal seguir per al manteniment, la poda, la neteja, i les 
altres operacions que puguin afectar l'arbrat. 
 
 
Article 18. 
 
1. Per millorar la protecció i la conservació dels espais verds 
públics, es recomana no autoritzar cap mena de construcció i 
instal·lació fixa. Aquestes s’han d’integrar amb l’entorn 
respectant tots els elements vegetals existents i sense que 
s’allunyi de les finalitats estètiques, recreatives o culturals del 
parc o del jardí en qüestió. 
 
 
CAPÍTOL IV 
 
RELACIÓ DELS ANIMALS I LES PERSONES AMB 
ELS JARDINS PÚBLICS. 
 
Article 19.–  
 
1. Els veïns i els visitants han de respectar els jardins, els 
parcs, els parterres enjardinats, l'arbrat, les plantacions de tot 
tipus i les seves instal·lacions complementàries, i també han 
d'evitar tota mena de desperfectes i de brutícia, mantenint la 
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conducta deguda i atenent-se a les indicacions que hi hagi 
als rètols i als avisos oportuns, i a les que puguin formular els 
vigilants i els guardes. 
 
 
Article 20.-  
 
1. Els responsables dels animals de companyia podran 
circular amb ells, en els parcs, jardins, zones forestals i 
espais verds degudament aferrats i amb les precaucions 
necessàries. 
 
2. Per tal de preservar la salubritat i higiene dels espais 
verds, l’Ajuntament establirà en la mesura del possible, 
d’instal·lacions adequades per a les defecacions canines. Els 
gossos, sota el control dels seus amos, només podran 
dipositar aquestes defecacions en aquest espai. 
 
3. Les defecacions hauran de ser recollides pels propietaris 
dels animals. En alguns parcs o zones acotades per raó de la 
seva utilització o per la qualitat de les seves plantacions o 
instal·lacions, podrà prohibir-se, i així s’indicarà 
expressament, l’entrada de gossos i altres animals 
domèstics, amb l’excepció dels gossos guia. 
 
4. Queda expressament prohibit, en els espais enjardinats, la 
neteja de gossos així com la introducció d’aquests en fonts, 
estancs, etc. 
 
 
Article 21.-  
 
1. Els parcs i els jardins tancats han de mantenir-se oberts al 
públic durant l'horari que s'indiqui. 
 
2. La seva utilització i el seu gaudi són gratuïts, excepte el 
cas d'aquelles parts o instal·lacions que l'Ajuntament dediqui 
a una finalitat especial mitjançant les condicions pertinents.  
 
3. Els vigilants o guardes podran requerir dels serveis 
policials i podran expulsar a les persones que, sense una raó 
que ho justifiqui, romanguin al parc durant les hores en què 
estigui tancat al públic. 
 
Han de procedir de la mateixa manera amb les persones que 
infringeixin el que s'estableix a l'article anterior sense 
perjudici de la sanció que procedeixi. 
 
4. En el cas de les nits de festa i de les revetlles, 
l'Administració ha de fixar les condicions especials per a 
l'entrada. 
 
 
 
 

Article 22 .-  
 
1. En tot cas, i tant per als jardins tancats com per a 
qualsevol zona verda o espai obert municipal, cal 
l'autorització expressa de l'Ajuntament per dur a terme 
qualsevol activitat que representi alguna limitació de l'ús 
públic i general dels espais esmentats. 
 
2. Amb aquesta finalitat, s'assenyalarà la fiança corresponent 
que s'ha de prestar amb antelació i que servirà per respondre 
dels possibles danys que es produeixin en ocasió o a 
conseqüència dels actes que s'hi celebrin, tot això sense 
perjudici de la sanció o qualsevol altre tipus d'acció legal que 
procedeixi. 
 
 
Article 23.-  
 
1. L'entrada i la circulació de vehicles als parcs públics i a 

les zones verdes s'ha de regular de manera específica i 
concreta per a cadascun d'aquests espais, per mitjà de 
la senyalització corresponent que s'hi instal·li amb 
aquesta finalitat.  

 
2. Les bicicletes i les motocicletes només poden transitar, 

als parcs o jardins públics, per les calçades on estigui 
expressament permesa la circulació de vehicles i per les 
zones especialment senyalitzades amb aquesta finalitat. 

 
3. Els vehicles de transport no poden circular pels parcs 

excepte: 
 
a) Els destinats al servei de quioscos i altres instal·lacions 

similars, sempre que el seu pes no passi les tres tones i 
durant les hores que s'indiquin per al repartiment de 
mercaderies, i han de circular a velocitats inferiors als 30 
km/h. 

 
b) Els vehicles al servei de l'Ajuntament de Sitges, així com 

els dels seus proveïdors i concessionaris degudament 
autoritzats per l'Ajuntament i sempre a velocitats 
inferiors als 30 km/h. 

 
 
CAPÍTOL V 
 
PROHIBICIONS. 
 
 
Article 24.-  Es prohibeix, especialment: 
  
1. Utilitzar per interès o finalitat privada les xarxes 

municipals de reg. 
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2. Utilitzar els arbres com a suport d'instal·lacions o 
ornaments elèctrics, cartells, rètols o altres elements. 

 
3. Passar per sobre dels talussos, els parterres i les 

plantacions, i danyar les plantes i les flors, excepte el 
cas de les zones de gespa expressament autoritzades 
per ser trepitjades. 

 
4. Pujar als arbres, sacsejar-los, trencar-los les branques i 

les fulles, gravar-los l'escorça o arrencar-la i vessar 
qualsevol mena de líquid, encara que no sigui 
perjudicial, excepte aigua neta, a les proximitats dels 
arbres i a les rases o sots. 

 
5. Perjudicar l'arbrat i les plantacions de qualsevol altra 

manera. 
 
6. Collir flors, plantes o fruits. 
 
7. Caçar o matar ocells, o qualsevol altra espècie pròpia de 

la fauna habitual dels parcs i dels estanys. 
 
8. Llençar papers o deixalles fora de les papereres 

oportunament instal·lades i embrutar el recinte de 
qualsevol altra manera. 

 
9. Jugar a la pilota o practicar algun esport que pugui 

comportar danys a l'arbrat o a les instal·lacions del jardí, 
tret de les zones autoritzades. 

 
10. Encendre foc o aproximar alguna font de calor a les 

proximitats dels elements vegetals que pugui danyar 
alguna part d'aquests  vegetals. 

 
11. Romandre al parc o al jardí un cop s'ha donat l'avís de 

tancament. 
 
12. Muntar a cavall a les zones que no estiguin 

específicament destinades a aquesta finalitat. 
 
13. Abeurar o netejar els animals a les fonts o als estanys i 

llançar-los a nedar. 
 
14. Banyar-se o pescar dins dels estanys, i també llançar-hi 

objectes que puguin perjudicar els peixos o qualsevol 
altre animal. 

 
15. Passejar gossos solts pels espais verds i permetre que 

envaeixin els massissos i les plantacions, que molestin 
els usuaris del jardí o que perjudiquin l'estètica, la neteja 
o el bon estat de l'espai verd. Es prohibeix 
particularment entrar amb gossos als parcs infantils i als 
jardins d'ús freqüent per part de nens. 

 

16. Dipositar enderrocs, residus de materials de construcció 
i elements similars en un radi mínim d'un metre de 
qualsevol arbre en un espai públic, i qualsevol altre tipus 
de materials que puguin dificultar el pas de l'aigua, l'aire 
o dels fertilitzants a les arrels, o l'accés dels operaris per 
al seu manteniment habitual, d’acord amb l’Ordenança 
General de Residus Urbans i Neteja Viària (Art., 26, 
27,28,29,30,31,32,33,34,35,36 i 37). 

 
17. Exercir sense llicència, autorització o concessió 

qualsevol indústria o comerç dins dels parcs i jardins, 
així com la utilització d'alguna part o element d'aquests 
parcs o jardins per a finalitats particulars. La concessió 
de llicències, autoritzacions o concessions dins dels 
parcs i jardins s'ha de restringir al màxim, i s'ha de reduir 
a les que siguin indispensables com a complement de 
les finalitats d'aquestes zones, per evitar la consolidació 
de drets o servituds sobre espais dedicats preferentment 
a l'ús i al gaudi públics. 

  
  
CAPÍTOL VI 
 
INFRACCIONS I SANCIONS 
 
 
Article 25.-  Infraccions 
 
1. Es consideren infraccions administratives, d'acord amb 

el contingut d'aquesta Ordenança, les accions o 
omissions que contravinguin el que s'hi estableix.  

 
2. Es consideren infraccions lleus: 
 
a) Les deficiències de conservació de zones verdes en els 

aspectes no tipificats com a infraccions de major 
gravetat als apartats següents. 

 
b) Les deficiències de neteja a les zones verdes. 
 
c) Deteriorar els elements vegetals; usar indegudament el 

mobiliari urbà o abandonar a zones verdes animals de 
qualsevol tipus, vius o cadàvers.  

 
d) Dur a terme qualsevol de les activitats assenyalades als  

articles  20 i 24. 
 
3.  Es consideren infraccions greus: 
 
a) La reincidència en infraccions lleus. 
 
b) La infracció de l'article 16. 
 
c) La circulació de vehicles de motor que no estiguin 

degudament autoritzats.  
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d) Totes les altres que, fins i tot tipificades com a lleus, a 
judici de la corporació representin un perjudici greu per a 
la protecció de l'arbrat i de les zones i espais verds, o 
que pertorbin greument l'ús i el gaudi pacífics dels béns 
públics.  

 
4. Es consideren infraccions molt greus: 
 
a) La reincidència en infraccions greus. 
 
b) Que l'acció i omissió infractora afecti plantacions que 

estiguin incloses al Catàleg d’arbrat singular o que es 
tracti d'espècies protegides i la infracció dels articles 
3,14 i 15. 

 
c) Que l'estat dels elements vegetals suposi un risc de 

propagació de plagues o malalties o comporti greus 
riscos per a les persones. 

 
d)  La celebració de festes, actes públics o competicions 

esportives sense autorització municipal. 
 
e) La utilització de les xarxes de reg municipals per interès 

o amb finalitat privada. 
 
 
Article 26.- Sancions: 
 
1. Les infraccions establertes per aquesta Ordenança se 
sancionen amb les multes següents: 
 
a) Infraccions lleus amb multa de fins a 750 euros. 
 
b) Infraccions greus amb multa de 751 euros fins a 1.500 

euros. 
 
c) Infraccions molt greus amb multa de 1.501 euros fins a 

3.000 euros, d’acord amb les previsions establertes a la 
Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les bases de règim 
local. 

 
2. La imposició d’una sanció serà compatible amb la 
restitució dels danys o la seva compensació econòmica 
equivalent segons la Norma Granada, en el cas d’arbres i 
arbusts, a càrrec de l’infractor. 
 
 
Article 27.- Procediment sancionador. 
 
1. Les infraccions contra les disposicions d’aquesta 
ordenança s’han de sancionar d’acord amb el procediment  
previst a l’article 18 del Decret 278/1993 de 9 de Novembre, 
regulador del procediment sancionador en els àmbits de 
competència de la Generalitat de Catalunya. 
 

2. Un cop dictat l’acord d’iniciació del procediment 
sancionador, l’instructor ha de formular una proposta de 
resolució en que s’han d’exposar els fets imputats a 
l’expedient, les infraccions que aquest puguin constituir, les 
sancions aplicables, l’autoritat competent per resoldre i la 
normativa que li atorga la competència. Aquesta proposta de 
resolució s’ha de notificar als interessats, juntament amb 
l’acord d’indicació que es tracta d’un procediment abreujat, 
per tal que en el termini de deu dies puguin aportar les 
proves que vulguin presentar i al·legar el que considerin 
convenient en defensa dels seus drets o interessos. 
 
3. Transcorregut aquest termini, i després de l’eventual 
pràctica de la prova, l’instructor, sense cap altre tràmit, ha 
d’elevar l’expedient a l’Alcaldia perquè es prengui la resolució 
definitiva que correspongui. Les sancions han de ser 
executives des del moment en que siguin definitives en via 
administrativa. 
 
 
DISPOSICIÓNS ADDICIONALS  
 
Primera 
 
Els preceptes que estableix aquesta ordenança s’apliquen 
sense perjudici de les intervencions que corresponguin fer a 
altres departaments de l’administració en l’àmbit de les seves 
respectives competències. 
 

 
Segona  
 
Als efectes d’aplicació d’aquesta ordenança, es consideren 
arbres protegits les espècies incloses en el catàleg d’arbrat 
singular del municipi de Sitges, aprovat definitivament en 
data........... pel Ple de la Corporació. 
 
 

DISPOSICIÓ FINAL 
 
Aquesta Ordenança consta de 27 articles, dues disposicions 
addicionals i una disposició final, entrarà en vigor l'endemà 
de la seva publicació completa al BUTLLETÍ OFICIAL de la 
província. 
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Rànquing de Catalunya. Arbres monumentals i singulars (1987 – 2004) 
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Comparatiu dels paràmetres morfològics bàsics dels arbres inventariats 

respecte els inclosos al rànquing d’arbres monumentals i singulars de 

Catalunya 

Estudi comparatiu dels paràmetres morfològics bàsics (alçària, volt de canó i amplada de capçada) 

del arbres inventariats i els inclosos en el rànquing d’arbres monumentals i singulars de Catalunya 

(1987-2004), agrupats per espècies. Amb aquest es determina la posició hipotètica que ocuparien 

els exemplars inventariats en aquest rànquing, permetent valorar la significança de l’edat i les 

mesures de determinades espècies, i alhora valorar la rellevància de la seva possible declaració 

com arbres monumentals o singulars, únicament pel que fa a les seves mides. 

A continuació es mostren les taules comparatives dels paràmetres esmentats (alçària, volt de canó i 

amplada de capçada) dels arbres inventariats (remarcats en negreta i amb el corresponent núm. de 

fitxa) i d’altres exemplars inclosos al rànquing d’arbres monumentals i singulars de Catalunya, 

organitzades per espècies (en ordre alfabètic). Aquests últims arbres en els quals no es mostra la 

seva categoria (-) en la última columna de la taula, es deu a que no són homologats, havent de 

comprovar i contrastar les mesures obtingudes, i per tant es prenen únicament a títol orientatiu. 

La categoria a la que són declarats o per la que són protegits s’indica a la última columna de les 

taules d’acord amb la següent nomenclatura; Aquesta es correspon amb la utilitzada pel DMAiH, tot 

i que amb la inclusió de la corresponent als conjunts (concepte incorporat al present estudi). 

 

Declarat, protegit com a: 

AM Arbre monumental 

AC Arbre d’interès comarcal 

AL Arbre d’interès local 

DM/CM Arbreda /conjunt monumental 

DC/CC Arbreda/conjunt d’interès comarcal 

DL/CL Arbreda/conjunt d’interès local 

Els arbres i les seves característiques morfològiques remarcades en negreta corresponen als arbres 

inventariats en el present estudi. Així mateix, la proposta de declaració o de grau de protecció 

d’aquests. 

BRACHYCHITON POPULNEUM 

Nº Nom popular Comarca Alçària 
Volt de 
canó 

Ø de 
capçada 

Protegit 
com a 

1 Braquiquito de Can Ferratges Garraf 17,5 1,7 9,85 AL 

Aquest cas és particular ja que dins del rànquing d’arbres monumentals i singulars de Catalunya, no 

hi consta cap exemplar d’aquesta espècie; no obstant, les mides d’alçària són considerables en 

relació a l’alçada que pot arribar a assolir l’espècie. Es proposa una gestió d’àmbit local degut a les 

considerables mesures que pren l’individu. 
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CELTIS AUSTRALIS 

Nº Nom popular Comarca Alçària 
Volt de 
canó 

Ø de 
capçada 

Protegit 
com a 

11 Lledoner de Poble Sec Garraf 17,3 5 11,8 AL 

 Lledoner del Mas del Lledoner Baix Llobregat 13,0 7,20 17,3 AM 

 Lledoner de l’Esparra La Selva 19,0 3,87 21,3 AM 

El lledoner inventariat té una alçada, volt de canó i amplada de capçada força inferiors als declarats 

monumentals arreu del territori català, tot i la destacabilitat del seu volt de canó; per aquest motiu, 

entre d’altres aspectes valorats, es proposa la seva protecció a nivell local. 

CELTIS SINENSIS 

Nº Nom popular Comarca Alçària 
Volt de 
canó 

Ø de 
capçada 

Protegit 
com a 

12 Lledoner xinès del vinyet * Garraf 7,4 0,7 7,17 CL 

No es troba cap exemplar d’aquesta espècie dins del rànquing d’arbres monumentals i singulars de 

Catalunya, pel que la seva comparació ha estat impossible. No obstant, les dimensions dels 

exemplars inclosos dins del conjunt de lledoners xinesos del vinyet, amb 6 exemplars, són molt 

modestes respectes les que pot assolir aquesta espècie. El que ha fet considerar la proposta de 

protegir-lo a nivell local es deu més al fet de formar part d’un conjunt destacable, entre d’altres 

aspectes valorats, que a les seves dimensions. 

CERATONIA SILIQUA 

Nº Nom popular Comarca Alçària 
Volt de 
canó 

Ø de 
capçada 

Protegit 
com a 

9 Garrofers de la Madriguera * Garraf 9,2 2,3 11,4 CL 

 Garrofer de Montcabrer Maresme 8,0 6,0 13,8 AM 

 Garrofer de Cap de Sant Pere Baix Camp 11,0 4,90 17,5 - 

El garrofer més destacat del conjunt de 20 garrofers situats al barri de la Madriguera del nucli urbà 

de Sitges, té una alçada i diàmetre de capçada considerables, comparables amb el seu volt de 

canó. A banda de les considerables mides de l’exemplar, el fet de formar part d’un nombre nombrós 

de garrofers en el nucli urbà, podent ser amenaçat per l’ampliació de l’enllaç de vials dels que en 

son propers i veient-se perjudicats per una incorrecta gestió, fa necessària la proposta de protegir-lo 

com conjunt d’interès local per a la seva preservació i conservació. 

CHAMAEROPS HUMILIS 

Nº Nom popular Comarca Alçària 
Volt de 
canó 

Ø de 
capçada 

Protegit 
com a 

13 Margalló d’Aiguadolç Garraf 6   AL 

14 Margalló de Vallpineda Garraf 6 5,4 4,6 AL 

 
Margalló de la Plaça de 
Letamendi 

Barcelonès 10,5   AL 
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Tot i el port arbori i les extraordinàries mides dels margallons inventariats, la seva alçada es força 

inferior a la del margalló de la Plaça de Letamendi de Barcelona, declarat monumental de 

Catalunya, proposant la seva protecció com a arbre d’interès local. Les dimensions de volt de canó i 

diàmetre de capçada són força orientatives degut a la morfologia pròpia d’un margalló format per 

diversos peus, com és en ambdós casos. 

CUPRESSUS MACROCARPA 

Nº Nom popular Comarca Alçària 
Volt de 
canó 

Ø de 
capçada 

Protegit 
com a 

29 
Xiprer de Monterrey del 

Passeig Marítim * 
Garraf 15 2,7 12,7 AL 

 Cuprés del Parc Samà Baix Camp 28,0 2,0 9,3 DUC 

 Cuprés de Can Figueres Maresme 18,5 6,08 18,0 AM 

 Cuprés d’Hort d’Iglèsies II Baix Camp 17,0 3,08 18,8 - 

El cuprés del Passeig Marítim, és el més destacable dins del conjunt de 7 exemplars de la mateixa 

espècie; no obstant, les dimensions són inferiors a les mides d’alçària, volt de canó i diàmetre de 

capçada dels arbres inclosos al rànquing de Catalunya. Únicament té unes mides comparables amb 

el cuprés del Parc Samà, dins d’una arbreda protegida per la legislació urbanística, superant les 

mides de volt de canó i diàmetre de capçada. Les seves considerables mides i el fet de trobar-se 

amb 6 exemplars de la mateixa espècie, li dona certa singularitat al conjunt. 

CUPRESSUS SEMPERVIRENS 

Nº Nom popular Comarca Alçària 
Volt de 
canó 

Ø de 
capçada 

Protegit 
com a 

30 Xiprer de Ratpenat Garraf 14,9 1,6 2,67 AL 

 Xiprer de Sant Miquel Ribera d’Ebre 34,0 3,34 3,0 - 

 Xiprer de Sant Jeroni I Ribera d’Ebre 15,5 4,25 6,5  

 Xiprer de Sant Jeroni II Ribera d’Ebre 26,0 2,75 - - 

 Xiprer de Sant Cristina La Selva 17,0 4,10 10,3 - 

També en aquest cas, les dimensions del xiprer inventariat són força inferiors a les dels arbres que 

es troben al rànquing d’arbres i arbredes monumentals i singulars de Catalunya; No obstant, les 

mesures d’aquests últims no estan contrastades o comprovades, pel que la comparació no és del 

tot possible. En qualsevol cas, les mides del Xiprer de Ratpenat, són considerables a nivell local, no 

observant cap exemplar d’aquesta espècie de majors dimensions en el municipi de Sitges. 

EUCALYPTUS GLOBULUS 

Nº Nom popular Comarca Alçària 
Volt de 
canó 

Ø de 
capçada 

Protegit 
com a 

4 Eucaliptus del Garraf II  Garraf 26 3,7 13,9 AL 

 Eucaliptus del Parc de 
l’Oreneta 

Barcelonès 28,0 5,4 21,0 AL 
populne

um  
Eucaliptus dels jardins de la 
Vil·la Amèlia 

Barcelonès 18,0 4,95 14,0 AL 
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Comparant l’eucaliptus inventariat amb els exemplars de la mateixa espècie declarats d’interès local 

d’àmbit local, obtenim que aquest presenta un volt de canó inferior, relativament prim respecte 

l’alçaria que presenta (molt superior al de l’Eucaliptus dels jardins de la Vil·la Amèlia) i la seva 

capçada. En general, les seves dimensions, conjuntament amb la valoració realitzada respecte 

altres aspectes, es proposa per a ser protegit com arbre d’interès local. 

EVONIMUS JAPONICUS 

Nº Nom popular Comarca Alçària 
Volt de 
canó 

Ø de 
capçada 

Protegit 
com a 

5 
Evònim del Japó del centre 

Poble* 
Garraf 5 0,7 6,55 CL 

Per a aquesta espècies, tampoc hi ha cap exemplar dins del rànquing d’arbres monumentals i 

singulars de Catalunya, no hi consta cap. Es proposa una gestió d’àmbit local degut al conjunt que 

conformen 3 evònims de mides similars i significants respecte les assolibles per l’espècie, a banda 

d’altres aspectes com la peculiaritat botànica d’aquest conjunt. 

FICUS ELÀSTICA 

Nº Nom popular Comarca Alçària 
Volt de 
canó 

Ø de 
capçada 

Protegit 
com a 

6 
Ficus del cautxú de Cases 
Noves 

Garraf 7,4 1,2 11,35 AL 

7 
Ficus del cautxú del Pg 
Ribera 

Garraf 11,7 3,9 15,7 AL 

 Ficus del col·legi de la Mercè Barcelonès 14,5 4,10 15,5 AL 

S’observa que el Ficus del cautxú del Pg. Ribera té unes dimensions considerables comparant-les 

amb les de l’exemplar d’interès local a la comarca del Barcelonès, destacant l’amplada de la seva 

capçada respecte el seu volt de canó. D’altra banda, el Ficus del cautxú de Cases Noves, té unes 

dimensions molt modestes. És per això, que pel que fa a les mides, la proposta de catalogació es 

redueix a la d’arbres d’interès local, juntament amb d’altres aspectes valorats per a cadascun d’ells. 

FICUS CÁRICA 

Nº Nom popular Comarca Alçària 
Volt de 
canó 

Ø de 
capçada 

Protegit 
com a 

8 Figuera de Sant Sebastià Garraf 7 1,95 7,45 AL 

34 Figuera de la Pleta Garraf 5,8 2,5 7,4 AL 

37 Figuera de Can Lluçà Garraf 5,8 1,8 10,3 AL 

 Figuera del Parc de les Aigües Barcelonès 8,0 2,1 6,0 AL 

 Figuera de la Facultat de Dret Barcelonès 8,0 2,05 11,0 AL 

 Figuera de la finca Miralles 
Conca de 
Barberà 

6,5 2,8 13,1 - 

S’observa que les figueres inventariades tenen unes dimensions per sota de les figueres declarades 

d’interès local al territori Català. Destacar que La Figuera de Sant Sebastià te unes mides 

especialment pròxima a les mides de la Figuera del Parc de les Aigües de Barcelona i s’ha tingut en 

compte el diàmetre de capçada que havia arribat a assolir amb anterioritat i que s’ha vist reduïda 
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per una mala gestió i una sèrie d’impactes que han empitjorat el seu estat vital. La Figuera de la 

Pleta destaca pel seu Volt de canó, respecte l’alçada, amb una amplada de diàmetre molt modesta. 

D’altra banda, la Figuera de Can Lluçà té una extraordinària capçada, comparant amb la seva 

alçada i, especialment, el volt de canó, donant-li una morfologia interessant; no obstant no assolint a 

unes mides comparables amb els exemplars actualment protegits com a arbres d’interès comarcal o 

monumentals. Per totes elles, es proposa la seva protecció com a arbre d’interès local, per a dotar-

lo d’unes actuacions de gestió que beneficiïn el seu estat vital i, de retruc, la seva conservació. 

MORUS ALBA 

Nº Nom popular Comarca Alçària 
Volt de 
canó 

Ø de 
capçada 

Protegit 
com a 

15 Morera del Vinyet Garraf 5,5 1,1 3,77 AL 

 
Morera de c. de la Granadella 
– c. Adrall 

Barcelonès 10,5 2,53 12,0 AL 

 Morera del Mmolí de Peralada Baix Empordà 10,5 3,50 10,5 - 

 Morera de Montoliva Tarragonès 6,0 2,87 13,0 - 

La Morera del Vinyet té unes dimensions molt inferiors als arbres singulars del rànguing de 

Catalunya, proposant-se la seva protecció a nivell local degut a d’altres aspectes no relacionats 

amb les seves dimensions. 

OLEA EUROPAEA 

Nº Nom popular Comarca Alçària 
Volt de 
canó 

Ø de 
capçada 

Protegit 
com a 

16 Olivera dels Molins Garraf 4,5 2,6 4,5 AL 

 Lo Parot Terra Alta 8,0 7,5 8,5 AM 

 Oliveres d’Ullastrell Baix Empordà 12,0 3,86 11,7 - 

 Olivera de Mas Ginesta Baix Empordà 10,0 8,7 16,0 - 

 Oliver de Pitó Ribera d’Ebre 9,0 3,63 18,1 - 

L’Olivera dels Molins té unes dimensions molt inferiors a la de resta de les oliveres incloses al 

rànquing d’arbres monumentals i singulars de Catalunya, no essent les seves dimensions el motiu 

principal pel qual es proposa la seva protecció com a arbre d’interès local. 

OLEA EUROPAEA var. SYLVESTRIS 

Nº Nom popular Comarca Alçària 
Volt de 
canó 

Ø de 
capçada 

Protegit 
com a 

40 Ullastres de Can Robert Garraf 8 1,36 8,58 AL 

 Ullastre del Parc Güell  Barcelonès 11,0 1,50 8,0 AL 

L’Ullastre de Can Robert té unes mides comparables amb la d’un altre exemplar declarat d’interès 

local, a l’àmbit català, especialment pel que fa a la seva amplada de capçada. Les seves menors 

dimensions pel que fa a l’alçària i al volt de canó el limiten, considerant la seva protecció a nivell 

local. 
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PARKINSONIA ACULEATA 

Nº Nom popular Comarca Alçària 
Volt de 
canó 

Ø de 
capçada 

Protegit 
com a 

19 Parquinsònia de Quint mar Garraf 5,7 1,4 6,75 AL 

No hi ha cap exemplar d’aquesta espècie inclosa al rànquing d’arbres monumentals i singulars de 

Catalunya. Respecte les mides que pot assolir l’espècie, es considera que les d’aquest exemplar 

són força considerables, especialment pel que fa al diàmetre de capçada. No obstant, no són 

mesures extraordinàries i tampoc el motiu pel qual se’l considera dins la categoria de singular. 

PHOENIX CANARIENSIS 

Nº Nom popular Comarca Alçària 
Volt de 
canó 

Ø de 
capçada 

Protegit 
com a 

18 Palmeres de Can Ferratges Garraf 13  5,3 AL 

 
Palmera dels J. Del Mestre 
Balcells 

Barcelonès 17,0  8,5 AL 

 
Palmera de la plaça de la 
Palmera 

Barcelonès 17,0 2,5  AL 

 Palmeres de la Vil·la Amèlia I Barcelonès 17,0 1,6 6,0 AL 

L’exemplar de palmera canària destacable dins del conjunt de les 8 palmeres situades als jardins de 

Can Ferratge té una alçària bastant inferior a la d’altres exemplars considerats d’interès local. La 

seva capçada es considerable respecte d’altres palmeres amb una alçada superior. És el fet que li 

suposa formar part d’un conjunt d’exemplars de la mateixa espècie, de mides molt similars, i la 

situació en que es troba, el que fa considerar al conjunt d’interès local. 

PHOENIX DACTYLIFERA 

Nº Nom popular Comarca Alçària 
Volt de 
canó 

Ø de 
capçada 

Protegit 
com a 

17 Palmera de l’Ajuntament Garraf 19   AL 

 
Palmera de la Casa de 
l’Ardiaca 

Barcelonès 24   AL 

 
Palmera del passatge de les 
Palmeres II 

Barcelonès 14,5 0,85 8,0 AL 

A l’ambit català no hi ha cap palmera datilera declarada monumental. L’alçària de la Palmera de 

l’Ajuntament de Sitges té una alçària considerable, comparable amb la d’altres palmeres 

catalogades d’interès local. En qualsevol cas, són d’altres motius, relacionats amb el simbolisme 

que representa aquest exemplar, els que fan considerar la seva proposta de protecció com a arbre 

d’interès local. 
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PHYTOLACCA DIOICA 

Nº Nom popular Comarca Alçària 
Volt de 
canó 

Ø de 
capçada 

Protegit 
com a 

1 Bellaombra del Garraf II  Garraf 11 2,15 11,15  

2 Bellaombra de Sant Sebastià Garraf 6,8 1,4 9,4  

 Bellaombra de Miramar Barcelonès 12,0 2,4 11,5 AL 
populne

um 
 Bellaombra de pl. Francesc Macià Barcelonès 10,0 3,5 20,0 AL 

 Arbre verd Maresme 9,0 5,7 9,8 AC 

No hi ha cap exemplar d’aquesta espècie catalogat com a monumental a l’àmbit català, però si que 

en son presents exemplars protegits com a arbre d’interès local i comarcal. La Bellaombra del 

Garraf II, té unes dimensions properes, tant d’alçària, volt de canó i amplada de capçada, a les de la 

Bellaombra de Miramar, protegit com arbre d’interès local. En el cas de la Bellaombra de Sant 

Sebastià, les dimensions són força modestes, atribuint la seva singularitat a d’altres aspectes no 

relacionats amb les seves dimensions. 

PINUS HALEPENSIS 

Nº Nom popular Comarca Alçària 
Volt de 
canó 

Ø de 
capçada 

Protegit 
com a 

20 Pi blanc de la Plana Est Garraf 16,5 2,7 13,3 AL 

21 Pi blanc de Poble Sec Garraf 13,7 1,0 10,6 AL 

22 Pi blanc de Terramar * Garraf 17,5 1,6 8,35 CL 

23 Pi blanc del Vinyet * Garraf 12,6 1,9 9,2 CL 

24 Pi de Ratpenat Garraf 10,0 2,03 14,55 AL 

25  Pi del Prado Garraf 12,0 2,4 12,3 AL 

41 Pi blanc de Ca l’Amell Garraf 16,0 2,2 8,85 AL 

42 Pi de Can Girona Garraf 21,0 4,2 21 AC 

 Pi de Can Ferrer del Coll Anoia 38,0 2,88 14,8 DM 

 Pi de Cal Pino Ribera d’Ebre 13,5 4,90 22,0 AM 

 Pi dels Teixells Baix Camp 21,5 4,05 26,3 AC 

 Pi de la Parra Terra Alta 23,0 3,85 25,0 - 

Tots els exemplars de pi blanc inventariats en aquest projecte, excepte el Pi de Can Girona, tenen 

mides força inferiors als arbres catalogats com a monumentals i d’interès local a l’àmbit de 

Catalunya, molt especialment pel que fa al volt de canó i diàmetre de capçada, considerant-los 

arbres d’interès local. En el cas dels exemplars de pi blanc inclosos als conjunts de Terramar (102 

exemplars alineats) i de l’Avinguda del Vinyet (135 exemplars alineats) del municipi de Sitges, tots 

ells tenen unes mides molt similars donant bellesa a l’avinguda i carrer en que es troben. Pel que 

respecte al Pi de Ca l’Amell, destacar la seva elevada alçària comparativament amb el diàmetre de 

la seva capçada; es tracta d’un arbre madur, supervivent dels incendis ocorreguts i sotmès a tales 

per mantenir la franja de seguretat vers les infraestructures energètiques. Per tots ells es proposa la 

seva protecció com arbres o conjunts d’interès local. 

El Pi de Can Girona té unes mides considerables, amb paràmetres superiors a la d’arbres declarats 

d’interès comarcal i arbres monumentals dins la mateixa espècie. Destaca una extraordinària 

capçada, molt densa i ramificada, a banda de la seva gran alçada i volt de canó; pel que es proposa 

la seva protecció com arbre d’interès comarcal. 
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PINUS PINEA 

Nº Nom popular Comarca Alçària 
Volt de 
canó 

Ø de 
capçada 

Protegit 
com a 

26 Pi pinyer de Terramar* Garraf 7,2 1,5 6,87 CL 

39 
Pi pinyer del Pla de les 
Llenties 

Garraf 9,8 1,9 9,9 AL 

       

 Pi de Can Ferrer del Coll Anoia 38,0 2,88 14,8 DM 

 Pi de Cal Pino Ribera d’Ebre 13,5 4,90 22,0 AM 

 Pi dels Teixells Baix Camp 21,5 4,05 26,3 AC 

 Pi de la Parra Terra Alta 23,0 3,85 25,0 - 

Els exemplar considerat destacable del conjunt de 83 pins pinyers al barri de Terramar del municipi 

de Sitges, així com el Pi Pinyer del Pla de les Llenties, no assoleixen ni de lluny les mides d’alçària, 

volt de canó o de diàmetre de capçada dels arbres presents al rànquing d’arbres monumentals i 

singulars de Catalunya. No obstant, aquest últim destaca en el conjunt de pins pinyers a l’àmbit del 

PNG, havent sobreviscut als dos incendis ocorreguts recentment (1982 i 1994). 

QUERCUS PUBESCENS hibrid 

Nº Nom popular Comarca Alçària 
Volt de 
canó 

Ø de 
capçada 

Protegit 
com a 

36 Roure del Fondo del Tro* Garraf 16,0 2,45 14,25 AL 

 Roure de la Xoriguera Garrotxa 34,5 4,1 15,5 AM 

 Roure de la Font del Bac Alt Empordà 15,5 6,23 21,3 AM 

 Roure de Can Puig Selva 21,0 4,9 36,5 AM 

 Es Roure del Bon Retir Selva 22,0 4,4 30,7 AM 

 Roure de la Senyora Osona 15,0 4,0 29,3 AM 

 Roure de Can Codorniu Alt Penedès 17,0 5,2 28,5 AM 

 Roure del Parc de les Heures Barcelonès 31,5 3,0 28,0 AL 

El Roure del Fondo del Tro no assoleix ni de lluny les mides d’alçària, volt de canó o de diàmetre de 

capçada dels arbres presents al rànquing d’arbres monumentals i singulars de Catalunya. No 

obstant, destaca per formar part de la Roureda de la Casa Vella, amb un bon estat vital, i amb la 

peculiaritat que li dona el fet de trobar-se en l’àmbit del Parc del Garraf, on l’espècie n’és molt 

escassa. Aquest fet, li confereix la consideració de ser proposat arbre d’interès local. 

SORBUS DOMESTICA 

Nº Nom popular Comarca Alçària 
Volt de 
canó 

Ø de 
capçada 

Protegit 
com a 

38 Servera de Can Lluçà Garraf 7,2 1,7 8,3 AL 

 Servera de Riudabella Conca de 
Barberà 

8,0 2,05 12,3 - 

La escassa presència d’exemplars d’aquesta espècie a l’àmbit català i, especialment, a un àmbit on 

les característiques climàtiques no li són pròpies, l’han fet considerar un arbre d’interès local tot i les 

menors dimensions front l’exemplar d’aquesta espècie que es mostra al rànquing d’arbres 

monumentals i singulars a l’àmbit català (1987 – 2004). 
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TAMARIX GALLICA 

Nº Nom popular Comarca Alçària 
Volt de 
canó 

Ø de 
capçada 

Protegit 
com a 

27 Tamariu de Sant Sebastià Garraf 3,4 0,9 4,0 AL 

28 Tamariu del Passeig Marítim Garraf 4,5 1,2 5,75 AL 

 Tamariu del camí dels Plans Baix Empordà 12,0 2,87 7,5 - 

 Tamariu de Roses Baix Empordà 10,0 2,20 12,1 AL 

Els dos exemplars inventariats tenen unes mides relativament similars i força inferiors a les dels 

arbres inclosos dins del rànquing d’arbres monumentals i singulars a l’àmbit Català. 

TILIA PLATYPHYLLOS 

Nº Nom popular Comarca Alçària 
Volt de 
canó 

Ø de 
capçada 

Protegit 
com a 

35 Til·ler de Jafre Garraf 12,5 1,8 7,1 AL 

 Tell de Masjoan Osona 30,5 2,95 21,9 AM 

 Tell de Can Basses Osona 24,0 3,6 20,9 - 

 Tells de l’Horta Pla de l’Estany 19,0 3,0 13,5 DL 

El Til·ler de Jafre té una alçaria, volt de canó i amplada de capçada molt per sota dels exemplars de 

la mateixa espècie declarats Arbres i Arbredes Monumentals de Catalunya, així com els que es 

mostren al rànquing d’arbres monumentals i singulars (1987 – 2004) a l’àmbit Català; No obstant, la 

singularitat distribucional d’aquest, donada la seva impròpia presència a l’àmbit del PNG, li confereix 

el fet de ser proposat com arbre d’interès local. 

YUCCA ELEPHANTIPES 

Nº Nom popular Comarca Alçària 
Volt de 
canó 

Ø de 
capçada 

Protegit 
com a 

10 Iuca de Llevantina Garraf 4,9 0,6 2,4 AL 

Dins del rànquing dels arbres monumentals i singulars de Catalunya no hi consta cap exemplar de 

Iuca. Es proposa una gestió d’àmbit local degut a les excepcionals mesures que pren l’individu, a 

més del bon estat en que es troba i amb una elevada expectativa de vida. 
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Com s’ha comentat al capítol de metodologia del present estudi, les dades dels arbres i conjunts 

remarcables recollides als formularis de camp i les obtingudes mitjançant recerca bibliogràfica, 

reportatge fotogràfic i consultes realitzades, s’han recollit digitalment en una base de dades. 

La base de dades emprada en aquest estudi va ésser elaborada per part dels autors del projecte 

“Estudi dels arbres monumentals, notables i singulars d’Arbúcies (BOSCH D., DIEZ E., 

MALUMBRES J. & SANCHO H.; 2003) mitjançant el programa informàtic Microsoft® Office Access 

2007. Aquesta consisteix en una taula de camps que recullen totes les categories de la informació 

obtingudes, assignant a cada camp el tipus de dades més adequat per als valors a introduir i 

incloent un camp numèric per tal d’assignar un número a cada referència introduïda. 

En el present annex s’inclou la informació extreta de l’esmentat projecte respecte la elaboració de la 

base de dades que varen elaborar, per una millor comprensió d’aquesta alhora de requerir fer 

qualsevol mena de informació que conté. 

Els camps de la taula de la base de dades elaborada per BOSCH D., DIEZ E., MALUMBRES J. & 

SANCHO H. s’emmagatzemen seguint l’estructuració que s’ha donat a aquests camps en el 

formulari de camp. El tipus de valors utilitzats per a l’emmagatzematge del diferents camps són els 

següents: 

- Valors de camp Numèric: dades numèriques utilitzades en càlculs matemàtics o dades 

atorgades directament. 

- Valors de camp Text: text, combinació de text i números o números que no requereixen 

càlculs, de fins a 255 caràcters. 

- Valors de camp Data/Hora: valors de data i hora pels anys del 100 al 9999. 

- Valors de camp Memo: text extens o combinació extensa de text i números, fins a 

65.535 caràcters. 

- Valors de camp Objecte OLE: documents d’altres programes, gràfics, sons o d’altres 

dades binàries de fins a 1 Gb d’extensió. 

A continuació, a mode de taula, es mostra la definició dels camps de la base de dades, 

acompanyats de la descripció del tipus de dades emmagatzemats en cada un d’ells. També s’indica 

els diversos orígens de la informació que conté i les consideracions que varen definir les seves 

característiques. 



Estudi dels Arbres monumentals, notables i singulars del Municipi de Sitges 

Annex IV. Estructura de la base de dades emprada 

2 

 

CAMPS TIPUS DE DADES I ORÍGEN 

COMPLEMENTARIS 

NºFitxa 

Valor de camp Numèric. Xifra que identifica cada element inclòs al catàleg 

d’arbres i conjunts remarcables de Sitges, atorgada segons l’ordre alfabètic del 

nom popular dels exemplars i agrupats segons si es tracta d’exemplars de la 

zona urbana o fora d’aquesta, de manera que els exemplars d’un i l’altre grup 

tinguessin valors numèrics propers. 

Data 
Valor de camp Data/Hora. Correspon al camp “Data” del formulari de camp, amb 

màscara d’entrada “dd/mm/aa”. 

Fonts 
Valor de camp Text.  Fonts bibliogràfiques i experts consultats per a l’elaboració 

de la fitxa. 

D’IDENTIFICACIÓ 

Fotografia 
Valor de camp Objecte OLE. Correspon a la fotografia general de l’exemplar en 

qüestió realitzada durant el treball de camp. 

Mapa de situació 
Valor de camp Objecte OLE. Fragment de la cartografia elaborada on apareix 

l’element en qüestió. 

Nom popular Valor de camp Text. Correspon al “Nom popular” del formulari de camp. 

Nombre 
Valor de camp Numèric. Correspon al “Nº d’Elements” del formulari de camp. De 

mode predeterminat té valor “1”. 

Espècie Valor de camp Text. Correspon al camp “Espècie” del formulari de camp. 

Categoria 
Valor de camp Text. Estableix quin dels criteris de selecció satisfà l’element en 

qüestió, amb valors predefinits possibles: Monumental, Notable, Singular. 

Propietari 

Valor de camp Text. Nom del propietari del terreny on s’ubica l’element obtingut 

de les dades proporcionades per l’ajuntament de Sitges o tècnics del PNG. En 

cas de no obtenció de les dades s’especifica com “----“. 

Localització Valor de camp Text. Correspon al camp “Localització” del formulari de camp. 

UTM 
Valor de camp Numèric. Correspon al camp “UTM” del formulari de camp, amb 

màscara d’entrada “xx-yy”. 

Altitud Valor de camp Numèric. Correspon al camp “Altitud” del formulari de camp. 

Accés Valor de camp Memo. Correspon al camp “Accés” del formulari de camp. 

D’ ASPECTES MORFOLÒGICS 

Alçària 
Valor de camp Numèric. Obtinguda a partir de càlculs previs de les mesures 

incloses al camp “Alcària” del formulari de camp. Definit amb dos decimals. 

Volt de canó 
Valor de camp Numèric. Correspon al camp “Volt de canó” del formulari de 

camp. Definit amb dos decimals. 

Diàmetre de capçada 
Valor de camp Numèric. Correspon al promig entre les dos mesures recollides al 

camp “Diàmetre de capçada” del formulari de camp. Definit amb dos decimals.  

Alçada Volt Canó 
Valor de camp Text. Especifica l’alçada a la que s’ha pres la mesura si aquesta 

es diferent de 1,30 m, amb màscara d’entrada “(a #,## m)”. 

Edat estimada Valor de camp Text. Edat aproximada de l’arbre d’acord amb les fonts 
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bibliogràfiques o les consultes realitzades. En cas de no obtenir la dada 

s’especifica com “---“. 

Forma 
Valor de camp Text. Correspon al camp “Forma” del formulari, amb valors 

predefinits possibles: Natural, Poda, Tronc dividit, Rebrot, Estratificat, Soca. 

Verticalitat 
Valor de camp Text. Correspon al camp “Verticalitat” del formulari de camp, amb 

valors predefinits possibles: Dret, Inclinat, Desarrelat, Caigut, Trencat. 

Troncs 
Valor de camp Numèric. Correspon al camp “Número de troncs” del formulari de 

camp. De forma predeterminada té valor “1”. 

Creixement viu 

Valor de camp Text. Correspon al camp “Creixement viu” del formulari de camp, 

amb valors predefinits possibles: Capçada completa, Capçada parcial, Capçada 

residual, Capçada morta, Arbre mort. 

Cobertura foliar 

Valor de camp Text. Correspon al camp “Cobertura foliar” del formulari de camp, 

amb valors predefinits possibles: Perfil sencer, Perfil quasi sencer, Perfil parcial, 

Perfil romanent. 

Creixement epicòrmic 

Valor de camp Text. Correspon al camp “Creixement epicòrmic” del formulari de 

camp, amb valors predefinits possibles: A base, A tronc, A capçada, A base i 

tronc, A base i capçada, A tronc i capçada, A base, tronc i capçada. De forma 

predeterminada té valor “No present”. 

Estat escorça 

Valor de camp Text. Correspon al camp “Estat escorça” del formulari de camp, 

amb valors predefinits possibles: Bon Estat, A base precàriament enganxada, A 

tronc precàriament enganxada, A capçada precàriament enganxada, A base i 

tronc precàriament enganxada, A base i capçada precàriament enganxada, A 

tronc i capçada precàriament enganxada, A base, tronc i capçada precàriament 

enganxada, A base completament despresa, A tronc completament despresa, A 

capçada completament despresa, A base i tronc completament despresa, A 

base i capçada completament despresa. 

D’AFECCIONS I VIDA ASSOCIADA 

Ferides 

Valor de camp Text. Correspon al camp “Ferides” del formulari de camp. 

S’indiquen els tipus de ferida existents amb el nombre de cada tipus de ferida 

davant la lletra corresponent del codi, separats per comes. De forma 

predeterminada té valor “No presents”. 

Fractures 

Valor de camp Text. Correspon al camp “Fractures” del formulari de camp. 

S’indiquen el tipus de fractura existents amb el nombre de cada tipus de fractura 

davant la lletra corresponent del codi, separats per comes. De forma 

predeterminada té valor “No presents”. 

Bonys 
Valor de camp Numèric. Correspon al camp “Bonys” del formulari de camp. De 

forma predeterminada té valor “0”. 

Orificis 
Valor de camp Numèric. Correspon al camp “Orificis” del formulari de camp. De 

forma predeterminada té valor “0”. 

Fluxos d’escorça 

Valor de camp Text. Correspon al camp “Fluxos d’escorça” del formulari de 

camp. S’indiquen els tipus de flux d’escorça existents separats per comes, amb 

el nombre de cada tipus de flux davant la lletra corresponent del codi. De forma 

predeterminada té valor “No presents”. 

Fusta morta 
Valor de camp Numèric. Correspon al camp “Fusta morta” del formulari de 

camp. De forma predeterminada té valor “0”. 
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Fusta caiguda 
Valor de camp Numèric. Correspon al camp “Fusta caiguda” del formulari de 

camp. De forma predeterminada té valor “0”. 

Putrefacció 

Valor de camp Text. Correspon al camp “Putrefacció” del formulari de camp. 

S’indiquen els tipus de putrefacció existents separats per comes, amb el nombre 

de cada tipus de putrefacció davant la lletra corresponent del codi. De forma 

predeterminada té valor “No present”. 

Cavitat tronc 

Valor de camp Text. Correspon al camp “Buidament tronc” del formulari de 

camp, amb valors predefinits possibles: Aparentment sòlid, Buit, Parcialment 

sòlid, Romanent. 

Ombrejat 
Valor de camp Text. Correspon al camp “Ombrejat” del formulari de camp, amb 

valors predefinits possibles: No ombrejat, Poc, Bastant, Molt, Totalment. 

Fongs 

Valor de camp Text. Correspon al camp “Fongs” del formulari de camp. 

S’indiquen els tipus de fongs existents separats per comes, amb el nombre de 

cada tipus de fong davant la lletra corresponent del codi. De forma 

predeterminada té valor “No presents”. 

Epífits i hemiparàsits 

Valor de camp Text. Correspon al camp “Epífits i hemiparàsits” del formulari de 

camp. S’indiquen els tipus d’epífits i hemiparàsits separats per comes, amb el 

nombre de cada tipus d’epífit i hemiparàsits davant la lletra corresponent del 

codi. De forma predeterminada té valor “No presents”. 

Fauna associada 

Enumera les espècies lligades a l’element a partir de les observacions recollides 

al camp “Fauna associada” del formulari de camp, a més de les que 

potencialment poden estar lligades a aquest element, trobades a partir de la 

bibliografia consultada i les aportacions del Dr. Martí Boada al respecte, tot i no 

haver estat constatades a camp per a l’exemplar en concret. 

D’ASPECTES AMBIENTALS 

Entorn natural Valor de camp Memo. Correspon al camp “Entorn” del formulari de camp. 

Entorn antròpic 
Valor de camp Memo. Correspon al camp “Entorn antròpic” del formulari de 

camp 

Context històric i 

cultural 

Valor de camp Memo. Explica la història associada a l’element i l’ús que 

tradicionalment se n’ha fet, d’acord a les fonts bibliogràfiques i les consultes 

realitzades. A més, exposa breument la raó per la qual l’element s’ha ha rebut la 

categoria com a monumental, notable o singular. 

Gestió actual 

Valor de camp Memo. Descripció de la gestió actual de l’element o actuacions 

recents que ha sofert a partir de les consultes realitzades, si és que se’n fa i es 

disposa d’aquesta informació. 

REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

Fotografia A,B,C,D 

Valor de camp Objecte OLE. Fotografia general o de detall presa durant el 

treball de camp i considerada representativa de l’arbre i de les seves 

característiques. 

Peu Fotografia A,B,C,D 
Valor de camp Memo. Peu de la Fotografia A,B,C o D del reportatge fotogràfic, 

que indica molt breument l’asepcte de l’arbre fotografiat. 

 


	Texto1: 
	Texto2: 
	Texto3: 


