ORDENANÇA MUNICIPAL DE PROTECCIÓ D’ARBRAT D’INTERÉS LOCAL

El Municipi de Paiporta i el seu terme municipal, per les seues característiques ambientals i
històriques, ha vist afavorida l'existència d'una gran biodiversitat d'espècies vegetals llenyoses
autòctones i al·lòctones, que formen part de la vegetació dels nostres boscos, dels camps de
cultiu agrícola i de la vegetació ornamental de la nostra vila.
Aquest conjunt de fets ha facilitat que en el medi natural, agrícola i urbà existisquen grups i
exemplars botànics que per les seues característiques excepcionals de tipus científic, històric,
cultural i social presenten un valor d'interès local. Aquests elements vegetals constitueixen un
patrimoni arbori únic que forma part del patrimoni medioambiental i cultural del nostre
poble, la qual cosa implica que siga d'interès públic la seua protecció i conservació.
Algun d'aquests espais arbrats estan en perill per causes diverses, com són la tala
indiscriminada, el vandalisme, els incendis, les ampliacions urbanístiques i viàries en general,
les transformacions agràries, les plagues i malalties, els agents atmosfèrics, els transplants,
etc. Aquests riscos s'han vist afavorits per la falta de coneixement del nombre d'individus
destacables i del seu estat de salut.
Així per a detenir i evitar la degradació i desaparició d'aquest patrimoni arbori, d'éssers vius
ancians, es requereix d'una protecció i conservació racional, eficaç i efectiva.
Cal assenyalar que aquests espais són centres d'atracció i d'interès amb una funció educativa,
cultural, social i econòmica que permet servir com a punt de partida per a conscienciar a la
societat, mitjançant l'educació ambiental, del respecte que devem al medi natural i per a
fomentar el desenvolupament sostenible (revaloració, difusió, etc) dels llocs on es troben.
La present ordenança és el text reglamentari en el qual es concreten els objectius i la funció
de la Protecció de l'Arbrat d'Interès Local, regulant la part relativa a la gestió d'aquests arbres
i de l'entorn en què es troven
La present ordenança es divideix en cinc capítols. En el primer, destinat a les disposicions de
caràcter general, s'estableix el marc legal de l'ordenança, el seu objecte, àmbit d'aplicació,
vigència i interpretació.
En el capítol segon, es regula el procés de declaració d'Arbrat d'Interès Local i els seus
efectes, creant-se el Catàleg d'Arbres d'Interès Local.
En el capítol tercer es regulen les disposicions relatives a la conservació de l'Arbrat d'Interès
Local, establint les especificacions tècniques, el finançament i els drets i deures que tal
declaració comporta.
En el capítol quart es crea el Consell Assessor de l'Arbrat, regulant la seua composició i
funcionament.
Finalment, en el capítol cinqué s'estableix el règim d'infraccions i sancions, d'acord amb la
legislació aplicable en la matèria.

CAPÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
ARTICLE 1r. Marc Normatiu
1.

La present ordenança constitueix un pla de Protecció i Conservació de l'Arbrat
d'Interès Local del municipi de Paiporta, dictada a l’emparament del que disposa
les lletres d), i), f) i m) de l'article 25.2 de la Llei 7/1985, Reguladora de les
Bases del Règim Local, en matèria urbanística, de parcs i jardins, de patrimoni
històric-artístic, de protecció del medi ambient i de turisme, en els termes de la
legislació de l'Estat i de la Comunitat Valenciana i especialment de la Llei
4/2006, de 19 de maig, de la Generalitat, de patrimoni arbori monumental.

ARTICLE 2n. Objecte
La present ordenança té com a objecte:
a) La protecció, conservació i millora de l’Arbrat d’Interès Local, mitjançant la seua
defensa, foment i cura.
b) L’establiment de les directrius i funcionament de la planificació, ordenació i
gestió de l’Arbrat d’Interès Local.
c) Els instruments jurídics d’intervenció i control i el règim sancionador en defensa i
protecció de l’Arbrat d’Interès Local i del medi on es trobe.

ARTICLE 3r. Àmbit d’aplicació
La present ordenança és d’aplicació en tot el terme municipal de Paiporta i afecta a
tots els Arbres o Arbredes d’Interès Local que es declaren, siguen de titularitat pública o
privada.

CAPÍTOL II
DECLARACIÓ DE L’ARBRAT D’INTERÈS LOCAL
ARTICLE 4t. Definicions
A l'efecte de la present ordenança s'entén per Arbre d'Interès Local aquella planta llenyosa
que destaca dins del municipi per una o diverses característiques de tipus biològic,
paisatgístic, històric, cultural o social, i que previ el corresponent procediment, és declarat
com a tal, i catalogat. Aqueixes característiques li fan mereixedors de formar part del
patrimoni cultural la qual cosa implica que siga d'interès públic la seua protecció i
conservació.
Per Arbrat d'Interès Local s'entén una agrupació de diversos arbres que, per la seua espècie,
grandària, edat, bellesa, composició, singularitat o història es considera destacable i digna de
protecció per a la col·lectivitat.
La Protecció comprèn l'Arbre o Arbreda d'Interès Local, l'entorn i la seua història.

ARTICLE 5é. Normativa
L’Arbrat d’Interès Local es considera un ben protegit i a conservar. La protecció
implica que no poden ser tallats, danyats, trasplantats, mutilats, ni destruïts en el seu estat
o aspecte.
ARTICLE 6é. Declaració d’Arbrat d’Interès Local.
a) La declaració d’Arbre o Arbreda d’Interès Local es realitzarà pel Ple de
l’Ajuntament a proposta de qualsevol persona, física o jurídica, o per pròpia
iniciativa de l’Ajuntament de Paiporta, previ informe, preceptiu i vinculant del
Consell Assessor de l’Arbrat d’Interès Local.
b) En els expedients iniciats a instància de part, el termini màxim per a resoldre serà
de sis mesos des que fóra formulada la sol·licitud. La falta de resolució expressa
produirà efectes desestimatoris a la proposta.
c) El Consell Assessor de l’Arbrat d’Interès Local és competent per a proposar al Ple
de l’Ajuntament, per la seua pròpia iniciativa, la declaració d’interès local
d’arbres i arbredes.
d) Tota proposta de declaració d’Arbre o Arbreda d’Interès Local requerirà:
- Identificació de l’arbre o arbreda la declaració del qual es proposa,
mitjançant el seu nom científic, comú, el seu nom popular si ho hi hagués i
la seua localització.
- Memòria descriptiva i justificativa de la proposta.
e) La declaració d’Arbrat d’Interès Local pot afectar tant arbres o arbredes de
titularitat municipal com d’una altra administració pública o titularitat privada.
f) En el cas que el titular siga una altra administració pública o un particular, serà
requisit imprescindible la notificació a la persona interessada o interessades de la
iniciació del procediment de declaració, així com se li donarà audiència amb
caràcter previ a la seua elevació al Ple de l’Ajuntament perquè manifeste el que
al seu parer convinga.
g) En el supòsit d’Arbres o Arbredes de titularitat privada, i sense perjudici de les
potestats expropiatòries que, si escau procedisquen, la declaració haurà
d’acompanyar-se d’un conveni entre l’Ajuntament de Paiporta i el propietari de
l’arbre o arbreda que es declare d’Interès Local, en el qual es fixen els drets i
deures de les parts, en especial les limitacions d’ús i servituds que procedisquen.
El propietari podrà accedir a la declaració sense la necessitat de subscriure el
conveni, subjectant-se al règim establit en aquesta ordenança, i deixant
constància d’açò en l’expedient.
h) L’Ajuntament de Paiporta informarà a la Conselleria competent en la matèria aixì
com al servei competent de la Diputació de València, de les declaracions d’Arbrat
d’Interès Local que s’aproven pel Ple Municipal.
i) La declaració de l’arbrat engloba tant a arbres de territori públic com privat. En
el cas que la declaració afecte a arbres o arbredes de titularitat privada, prèvia a
aquesta, es notificarà i donarà audiència als propietaris. Aixì mateix als
propietaris se’ls expedirà una certificació acreditativa de la declaració i se’ls
notificarà de les actuacions a realitzar sobre l’arbrat.

ARTICLE 7é. Efectes de la Declaració

a)
b)

c)

Els arbres i arbredes declarats d’interès local seran degudament catalogats,
d’acord amb el que disposa l’article següent.
Els arbres i arbredes d’interès local seràn degudament identificats amb una placa
instal·lada al costat de l’arbre, en la qual conste, almenys, la seua espècie, nom
comú i popular si ho hi hagués, dimensions, emplaçament UTM, edat estimada,
propietaris, data de declaració i nombre de registre de catàleg.
La declaració d’arbre o arbreda d’interès local suposa la responsabilitat per part
de l’Ajuntament de Paiporta de la seua protecció i conservació.

ARTICLE 8é. Catàleg de l’Arbrat d’Interès Local

a) Es crea el catàleg d’Arbrat d’Interès Local
b) El catàleg d’Arbrat d’Interès Local té com a objecte l’inventari i registre ordenat
de tots i cadascun dels arbres i arbredes declarats d’interès local per
l’Ajuntament de Paiporta. Els criteris i requisits de l’inventari i registre es
confeccionaran pel Consell Assessor de l’Arbrat d’Interès Local
c) El catàleg és competència de l’Ajuntament de Paiporta a qui correspon la seua
actualització, conservació, guàrdia i custòdia. L’accés a la informació continguda
en el catàleg és lliure per a tota persona que els sol·licite.
d) L’Ajuntament de Paiporta divulgarà el contingut del catàleg mitjançant
publicacions d’aquest. Així mateix, aplicarà les noves tecnologies, per a donar a
conèixer els arbres i arbredes catalogats.
CAPÍTOL III
CONSERVACIÓ DE L’ARBRAT D’INTERÈS LOCAL
ARTICLE 9é. Pla de Gestió i Conservació
a) Per a garantir la conservació i el seguiment de l’estat de salut d’aquests
monuments vius, s’aprovarà a proposta del Consell Assessor de l’Arbrat d’Interès
Local, el Pla de Gestió i Conservació del Patrimoni Arbori d’Interès Local, que
regularà la supervisió, gestió, difusió i conservació dels Arbres i Arbredes d’Interès
Local.
b) Els treballs de conservació que s’executen en els Arbres i Arbredes d’Interès Local
i en el seu entorn, necessitaran de l’autorització prèvia de l’Alcalde de Paiporta o
del regidor que tinga delegades les competències de Medi Ambient, previ informe
del Consell Assessor de l’Arbrat d’Interès Local, i sense perjudici de les
competències que sobre la matèria corresponguen a la Conselleria competent en
la matèria i a la Diputació de València.
c) La conservació dels arbres i arbredes d’interès local correspon a l’Ajuntament de
Paiporta que podrà sol·licitar l’assessorament i supervisió notificant-ho als òrgans
competents de la Generalitat Valenciana i de la Diputació de València.
ARTICLE 10é. Normes i especificacions tècniques.
a)

Tot arbre o arbreda declarat d’interès local, necessita d’un estudi dendrològic
que contemple, almenys, un estudi del medi, l’estat i diagnòstic a nivell
fisiològic, de desenvolupament, patològic i biomecànic, i les mesures de
conservació a dur a terme.

b)

c)

Qualsevol actuació urbanística (disseny, projecció i execució) que s’haja de
realitzar en l’entorn pròxim a l’arbre o arbreda haurà de ser informada, prèvia i
preceptivament pel Consell Assessor de l’Arbrat d’Interès Local, el Comitè Tècnic
del qual s’encarregarà del seu seguiment.
Totes les persones que participen o intervinguen en els treballs que es realitzen
sobre l’arbrat (estudi, conservació, seguiment, etc) deuen ser duts a terme per
professionals degudament qualificats.

ARTICLE 11é. Finançament
L’Ajuntament de Paiporta finançarà, amb càrrec als seus propis pressupostos, les despeses de
conservació dels arbres i arbredes declarats d’interès local, siguen de titularitat pública o
privada, sense perjudici dels convenis que subscriga o de les subvencions finalistes que per a
tal fi puguen destinar-se, procedents de qualssevol ens públic o privat.
ARTICLE 12é. Protecció Cautelar.
L'Ajuntament de Paiporta podrà imposar la prohibició cautelar sobre l'aprofitament total o
parcial dels arbres i arbredes sobre els quals s'hagen iniciat l'expedient de declaració en la
forma prevista en la present ordenança.

ARTICLE 13é. Vigilància.
a) En els arbres i arbredes d’interès local de titularitat pública la vigilància és
responsabilitat directa de l’Alcalde o regidor delegat de Medi Ambient, a través
dels Serveis Tècnics de Medi Ambient, els quals comunicaran al Consell Assessor
de l’Arbrat d’Interès Local els danys o eventualitats que puguen afectar a la
pervivència o estètica de l’arbre i del medi que li envolta.
b) En els arbres i arbredes d’interès local de titularitat privada, la vigilància és
obligació del seu propietari, que haurà de comunicar al Consell Assessor de
l’Arbrat dels danys o eventualitats que puguen afectar a la pervivència o estètica
de l’arbre i del medi que li envolta.
ARTICLE 14é. Drets econòmics dels propietaris.
Els propietaris, arrendataris o usufructuaris que patisquen minvaments o perjudicis en els
seus béns per la presència de l'Arbrat d'Interès Local seran compensats per l'Ajuntament de
Paiporta per les pèrdues o danys que ocasionen aquests arbres o que s'ocasionen per la seua
declaració.
ARTICLE 15é. Regulació de les visites.
El Consell Assessor de l'Arbrat d'Interès Local podrà encomanar a l'Ajuntament de Paiporta
que regule o limite les visites a un arbre o arbreda declarat d'interès local, si estan sotmesos
a un pla de recuperació i de tractaments que així ho recomane.

CAPÍTOL IV
EL CONSELL ASSESSOR DE L’ARBRAT
ARTICLE 16é. El Consell Assessor de l’Arbrat
a) Es crea el Consell Assessor de l’Arbrat com a consell sectorial de l’Ajuntament de
Paiporta l’objecte del qual es canalitzar la participació dels ciutadans, ciutadanes
i les seues associacions en els assumptes municipals, d’acord amb allò que
disposa l’article 130 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals.
b) El Consell té les competències que li atorga la present ordenança relatives a la
declaració, catalogació, seguiment i avaluació de la protecció i conservació del
patrimoni arbori d’interès local i de la resta de l’arbrat municipal.
c) El Consell Assessor està format pels següents membres, nomenats pel Ple de
l’Ajuntament:
Membres Nats:
President: l’Alcalde o regidor en qui delegue
Un regidor per cada Grup Municipal representat en el Ple de l’Ajuntament
El tècnic municipal d’Urbanisme i Medi Ambient
L’arquitecte municipal
Són membres electes:
Un representant dels propietaris d’arbres privats, si els hi hagués
Un representant proposat per les associacions locals entre les quals, en els seus
estatuts, es contemple com una de les seues finalitats la conservació de la naturalesa.
El Secretari serà el de la corporació municipal o funcionari municipal en qui delegue
nomenat per l’Alcalde.
d) La renovació dels membres del Consell es realitzarà al començament de cada
legislatura.
e) El Consell establirà el seu règim de funcionament intern, fixant la periodicitat de
les sessions, que no podrà ser inferior a una reunió en sessió ordinària a l’any. Les
sessions extraordinàries seran convocades pel president quan ho estime oportú o a
proposta d’almenys la quarta part dels membres del Consell.
f) El Consell nomenarà una Comissió Tècnica permanent, la composició de la qual i
el seu funcionament seran les de preparació i elaboració dels informes tècnics de
declaració d’arbres i arbredes d’interès local, propostes de declaració per al seu
estudi pel Consell, elaboració i seguiment del catàleg i de l’arbrat municipal i
quantes li encomane el Consell per al millor desenvolupament de les seues
funcions.

CAPÍTOL V
INFRACCIONS I RÈGIM SANCIONADOR
ARTICLE 17é. Infraccions i règim sancionador.
Classificació d'infraccions. De conformitat amb el que disposa la Llei 4/2006 de 19 de maig de
la Generalitat de Patrimoni Arbori, les infraccions es classifiquen de la següent manera:
1. Són infraccions administratives molt greus:
a. Danyar, mutilar, deteriorar, arrancar o donar mort als arbres protegits, així com
modificar física o químicament l’entorn de manera que es produïsquen danys als
exemplars.
b. Arrancar o trasplantar arbres protegits, així com la tinença d’exemplars arrancats i
el seu comerç o transacció.
2. Són infraccions administratives greus:
a. La instal·lació de plataformes, objectes o cartells que puguen danyar
significativament el tronc, brancatge o arrels dels arbres.
b. No permetre l’accés als tècnics i personal de la administració degudament
acreditats, agents medioambientals, membres de cossos de seguretat amb funcions
de vigilància medioambiental, policia local o guàrdia rural.
c. La no obtenció prèvia de l’autorització administrativa per al desenvolupament de
moviments de terres, obres físiques en l’exterior d’edificis o en el subsòl, quan se
situen a la distància que reglamentàriament es determine, i en tot cas, en un radi
de fins a 10 metres a partir del límit de la copa de l’arbre; la concessió de llicències
d’obres no eximeix de l’obligació d’obtenció de l’autorització administrativa ací
citada.

3. Constituiran infraccions administratives lleus l'incompliment de qualsevol altre precepte de
Llei 4/2006, de 19 de maig, de la Generalitat, de Patrimoni Arbori Monumental o dels quals
per al seu desenvolupament es fixen reglamentàriament.
A l'efecte d'aquest article, els arbres protegits genèrica o cautelarment d'acord amb l'article 4
de la Llei 4/2006, de 19 de maig, de Patrimoni Arbori Monumental, tenen la consideració
d'arbres catalogats.
Les sancions aplicables són les establides en la Llei 4/2006, de 19 de maig, de la Generalitat,
de Patrimoni Arbori Monumental.
Per a la graduació de les sancions s'establirà el que disposa l'article 21 de la indicada Llei que
estableix les següents circumstàncies a tenir en compte:
La intencionalitat.
El dany efectivament causat als arbres.
La reincidència, entenent per tal la comissió en el terme d'un any de més d'una infracció
de les tipificades en aquesta Llei quan així haja sigut declarat per resolució ferma.

La situació de risc creada per a la supervivència dels arbres.
L’ànim de lucre i la quantia del benefici esperat u obtingut.
Ostentar càrrec o funció que obliguen a fer cumplir els preceptes d’aquesta Llei.
La col·laboració de l’infractor en l’esclariment dels fets i en la restitució del ben
protegit.
La tramitació dels expedients sancionadors per infraccions al que es disposa en aquesta
ordenança es desenvoluparà segons allò que disposa el procediment establit en el Reial
decret 1398/1993, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament del procediment per a
l'exercici de la potestat sancionadora.
A l'efecte dels corresponents procediments per a la imposició de sancions, els fets constatats
pel personal ressenyat en l'article 17.2.b d'aquesta ordenança, que es formalitzen en la
corresponent acta tindran valor probatori, sense perjudici de les proves que en defensa dels
seus drets o interessos puguen assenyalar o aportar els subjectes denunciats.
Mitjançant acord motivat, l'òrgan competent per a iniciar el procediment sancionador o el
que haja de resoldre-ho podrà adoptar en qualsevol moment mesures de caràcter provisional
que asseguren l'eficàcia.
Paiporta, 18 de juliol de 2012
LA REGIDORA DELEGADA D’URBANISME I MEDI AMBIENT

Sg. Isabel Chisbert Alabau

