ORDENANÇA MUNICIPAL DE PROTECCIÓ DE L'ARBRAT EN EL TERME MUNICIPAL DE
DÉNIA
ÍNDEX
PREÀMBUL
CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Marc Normatiu
Article 2. Objecte
Article 3. Àmbit d'aplicació
Article 4. Definicions
CAPÍTOL II. AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA PARA LA TALA D'ARBRAT
Article 5. Manteniment i preservació de les masses i elements arboris
Article 6. Autorització de tala d'exemplars arboris
Article 7. Compensació d'exemplars arboris
Article 8. Procediment d'Autorització per a la tala d'exemplars arboris
CAPÍTOL III. PROTECCIÓ I CATALOGACIÓ DEL PATRIMONI ARBORI MONUMENTAL
Article 9. Competència en la Protecció i Catalogació del patrimoni arbori monumental
Article 10. Declaració d'Arbrat Monumental i Singular
Article 11. Catàleg d'arbres monumentals i singulars de la Comunitat Valenciana
Article 12. Catàleg d'Arbres i Arbredes Monumentals i Singulars d'Interès Local de Dénia
Article 13. Efectes de la Declaració
Article 14. Entorn de protecció d'arbres i arbredes
CAPÍTOL IV. AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA PARA LA TALA D'ARBRAT
Article 15. Conservació i Finançament
Article 16. Vigilància
CAPÍTOL V. EL CONSELL ASSESSOR DE L'ARBRAT
Article 17. El Consell Assessor de l'Arbrat
CAPÍTOL VI. INFRACCIONS I RÈGIM SANCIONADOR

Página 1

Article 18. Règim sancionador
Article 19. Prohibicions
Article 20. Infraccions
Article 21. Responsabilitat per infraccions
Article 22. Procediment Sancionador
Article 23. Potestat Sancionadora
Article 24. Infraccions Lleus
Article 25. Infraccions Greus
Article 26. Infraccions Molt Greus
Article 27. Sancions
Article 28. Graduació de les sanciones
Article 29. Reposició del dany
Article 30. Multes Coercitives
Article 31. Protecció Cautelar
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA ÚNICA. DEROGACIÓ NORMATIVA
DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA: ENTRADA EN VIGOR
ANNEXE I: DADES QUE HAN DE RECOPILAR-SE LLAURA CADA ARBRE O ARBREDES
INCLOSES EN EL CATÀLEG D'ARBRES O ARBREDES MONUMENTALS O SINGULARS
D'INTERÈS LOCAL DE DÉNIA
ANNEXE II: ESTIMACIÓ DE L'ENTORN DE PROTECCIÓ D'ARBRES O EXEMPLARS ARBORIS
ANNEX III: IMPRÉS SOL·LICITUD D'INFORME AMBIENTAL PARA LA TALA D'ARBRAT
ANNEXE IV: IMPRÉS SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ AMBIENTAL PER AFECCIÓ A ARBRAT
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Preàmbul
El municipi de Dénia 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 del nostre terme municipal. 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, ecològic, històric, cultural i social presenten
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un valor d'interés local. Aquests elements vegetals constitueixen un patrimoni arbori únic i
insubstituïble, que forma part del patrimoni mediambiental i cultural del municipi de Dénia, la qual
cosa implica que siga d'interés públic la seua protecció i conservació. Alguns dels espais on es
troben els exemplars arboris estan en perill per causes diverses, com són la tala indiscriminada, el
vandalisme, els incendis forestals, l'ordenament urbanístic inadequat, les transformacions
agràries, les plagues i malalties, els agents atmosfèrics, els trasplantaments, etc. Aquests riscos
s'han vist afavorits per la falta de coneixement sobre la seua importància, singularitat, del nombre
d'individus destacables i del seu estat de salut. Així, per a detindre i evitar la degradació i
desaparició d'aquest patrimoni arbori d'éssers vius d'una certa edat, es requereix d'una protecció i
conservació racional, eficaç i efectiva, que potencie el gaudi públic i el seu aprofitament com a
recurs cultural, educatiu i, també, turístic. Cal assenyalar que, tant aquests espais com els
exemplars, són centres d'atracció i d'interés 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. Aquesta ordenança és el text
reglamentari en el qual es concreten els objectius i la funció de les administracions per a la
protecció de l'arbrat existent en el municipi, així com de l'arbrat monumental i singular d'interés
local, i regula la part relativa a la gestió d'aquests arbres i de l'entorn ecològic i etnològic en què es
troben.
Aquesta ordenança es divideix en sis capítols, que integren un total de 31 articles; una disposició
derogatòria i una disposició final. El primer capìtol està destinat a les disposicions de caràcter
general, en ell s'estableix el marc legal de l'ordenança, el seu objecte i àmbit d'aplicació. El capítol
segon regula el procés administratiu a seguir per obtenir l'autorització preceptiva que ha d'obtenirse prèviament per a poder realitzar la tala d'exemplars arboris. El capítol tercer és dedicat al
procés de declaració de l'arbrat monumental i singular d'interés local i els seus efectes, establint el
procediment a seguir per a la creació del Catàleg d'Arbres i Arbredes monumentals i singulars
d’interés local de Dénia. En el capítol quart, es regulen les disposicions relatives a la conservació
de l'arbrat inclòs en el citat catàleg, establint els drets i deures que aquesta declaració comporta.
El capítol cinqué es dedica al consell assessor de l'arbrat, i regula la seua composició i
funcionament. Finalment, en el capítol sisé, s'estableix el règim d'infraccions, prohibicions i
sancions, d'acord amb la legislació aplicable en la matèria.
Capítol I
Disposicions generals
Article 1. Marc normatiu
1.
Aquesta ordenança constitueix un pla de protecció i conservació de l'arbrat d'interés local
del municipi de Dénia, dictada a l'empara del que es disposa en l’article 25.2 a) i b) de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
2.
L'ordenança pretén, al seu torn, mantindre i preservar les masses i elements arboris del
terme municipal de Dénia, així com potenciar la biodiversitat genètica, amb independència de la
seua titularitat i de la qualificació urbanística on es troben els exemplars.
Article 2. Objecte
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1. El objecte d’aquesta ordenança és la promoció i defensa de l'arbrat, tant en zones públiques
com a privades, per la seua importància en l'equilibri ecològic del mitjà natural i la qualitat de vida
dels ciutadans.
Es pretén amb açò establir un marc legal de regulació i protecció dels arbres i, en concret:
a) Establir els criteris i pautes per al manteniment i preservació de les masses i elements arboris
en el municipi.
b) Definir els passos i requisits a complir en el procediment d'autorització de tala en el municipi.
c) La protecció, conservació i millora de l'arbrat monumental d'interés local, mitjançant la seua
defensa, foment i cura.
d) L'establiment de les directrius i funcionament de la planificació, ordenació i gestió de l'arbrat
monumental d'interés local.
e) Establir els instruments jurídics d'intervenció i control i el règim sancionador en defensa i
protecció de l'arbrat monumental d'interés local i del medi on es trobe.
f) Especificar les prohibicions i sancions associades en matèria de protecció de l'arbrat.
2. La interpretació i aclariment dels preceptes d'aquesta ordenança es reserva a l'Alcaldia amb la
finalitat d'evitar possibles llacunes que perjudiquen l’interés públic de tutela.
Article 3. Àmbit d'aplicació
1.
Aquesta ordenança és aplicable en tot el terme municipal de Dénia i afecta a tots els arbres
o arbredes, tant de titularitat privada com pública, així com a tots aquells exemplars inclosos en el
Catàleg d'arbres i arbredes monumentals i singulars d'interés local de Dénia, aprovat pel Ple de
l'Ajuntament de Dénia.
Article 4. Definicions
1.
A l'efecte d’aquesta ordenança s'entén per arbre o arbreda monumental aquells exemplars
i conjunts arboris que, per les seues característiques excepcionals d'edat, port i un altre tipus
d'esdeveniments històrics, culturals, científics, de recreació o ambientals, són mereixedors de
mesures de protecció i conservació específica, i que previ el corresponent procediment, és
declarat com a tal, i catalogat. Aquestes característiques el fan mereixedor de formar part del
patrimoni cultural, fet que implica que siga d'interés públic la seua protecció i conservació.
2.
Per arbre o arbreda singular s'entenen aquells exemplars o conjunts arboris que, sense
arribar a aconseguir la categoria de monumental, destaquen per les seues característiques
notables d'edat, port o un altre tipus d'esdeveniments històrics, culturals, científics, de recreació o
ambientals que els fan mereixedors de mesures de protecció i conservació.
3.
Per a establir la categoria d'excepcional o notable d'un arbre o arbreda s'utilitzen uns
criteris basats en les dimensions, edat o el coeficient de monumentalitat.
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4.
La categoria atorgada comprén no solament a l'arbre o arbreda sinó també al seu entorn
de protecció. L'abast d'aquests termes s'haurà de reflectir en la corresponent fitxa descriptiva per
a cadascun dels exemplars catalogats.
Capítol II
Autorització administrativa per a la tala d'arbrat
Article 5. Manteniment i preservació de les masses i elements arboris
1.
Es pretén mantindre i preservar les masses i elements arboris del terme municipal de
Dénia, així com potenciar la biodiversitat genètica, amb independència de la seua titularitat i de la
qualificació urbanística on es troben els exemplars. Per a això, es fixen criteris i pautes d'obligat
compliment.
2.
Els propietaris dels espais urbans que disposen de jardí i arbrat estan obligats a
mantindre'ls en bon estat de conservació, neteja i ornat, així com a realitzar els tractaments
fitosanitaris oportuns, tant preventius com curatius, en cas de presència de plagues.
3.
Es prohibeix, amb caràcter general, la tala total o parcial, arrancada, enverinament o
trasplantament d'arbres, arbustos o conjunts vegetals situats en el terme municipal de Dénia,
sense disposar de preceptiva llicència urbanística.
4.
Queda prohibida la poda dràstica, indiscriminada i extemporània de qualsevol exemplar
arbori, excepte en aquells casos en els quals la copa dels arbres disminuïsca notablement la
lluminositat interior dels habitatges, no guarde les distàncies a línies elèctriques o telefòniques,
dificulte o impedisca la visibilitat de semàfors i senyals de trànsit/circulació i, en tot cas, quan
existisca algun perill per a la seguretat viària o per als vianants.
Entenem com a poda dràstica el terciat (tall de totes les branques de l'arbre deixant només un terç
de la longitud d’aquestes) o desmotxar (tall de totes les branques arran del tronc, deixant només el
tronc) i, la poda extemporània, com aquella que es realitza fora del període de mínima activitat
vegetativa, que sol ser al final de l'hivern.
5.
En el cas de les espècies arbòries incloses en el grup de les coníferes, queda prohibit el
tall de la gemma apical coneguda, també, com ull de creixement.
6.
L'arbrat podrà ser podat per a mantindre el seu port, el seu aspecte o la forma requerida,
així com, quan siga necessari per a contrarestar l'atac de malalties o quan existisca perill de
caiguda de branques o de contacte amb instal·lacions de serveis, i no serà necessària l'obtenció
de llicència per a aquesta finalitat.
Article 6. Autorització de tala d'exemplars arboris
1.
Es podrà autoritzar la tala d'exemplars arboris en situacions excepcionals, i es
consideraran com a excepcional les següents:
a)
En cas de necessitat de tala a causa de danys causats per l'arbre sobre estructures
(fonaments, murs, garatges, sanejament, piscines, etc.), s'haurà de sol·licitar al Departament
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municipal de Medi Ambient un informe ambiental amb la finalitat que es comproven els danys
causats per l'exemplar per part del servei tècnic municipal.
b)
En cas d'exemplars arboris malalts, afeblits o morts, la presència dels quals supose un
perill per a les persones, s'haurà de procedir de la mateixa manera, i es sol·licitarà informe
ambiental al Departament de Medi Ambient.
c)
En cas de noves actuacions urbanístiques, tant públiques com privades, que afecten
exemplars arboris o arbustius, s'haurà de compatibilitzar la seua presència amb el
desenvolupament previst, integrant-les en els espais lliures i zones verdes. Quan això no fora
possible, es presentarà, al costat del projecte bàsic de l'obra a executar i pla d'ubicació dels
exemplars afectats, informe tècnic que acredite que no existeix alternativa viable per a la
conservació dels exemplars.
2.
L'informe ambiental per a la tala d'arbrat haurà de sol·licitar-se acompanyat de la
documentació requerida indicada en l’imprés de sol·licitud d'informe ambiental per a la tala
d'arbrat, el qual es detalla en l'annex III.
3.
En cadascuna de les sol·licituds d'informe ambiental per a tala, la persona peticionària
haurà d'indicar l'opció triada per a donar compliment a la reposició de l'arbrat eliminat, podrà triar
entre l'opció de replantar dos exemplars arboris adults per cadascun dels exemplars eliminats, i
haurà d'efectuar la plantació en la mateixa parcel·la afectada. No obstant això, en aquells casos
en què l'interessat no dispose de suficient espai per a efectuar la replantació en l'àmbit de la
parcel·la afectada, podrà sol·licitar autorització per a realitzar la replantació en una altra parcel·la
de la seua propietat situada en el terme municipal de Dénia. Aquesta sol·licitud podrà ser
acceptada en aquells casos en què es comprove la idoneïtat de la nova parcel·la proposada.
4.
En aquells casos en què no es puga realitzar la replantació, podrà optar per la reposició
econòmica, i s’haurà d'ingressar la quantia econòmica que es determine en l'informe tècnic
ambiental sol·licitat. Aquesta quantia correspon a la valoració econòmica que inclou el preu de
compra en viver d'un exemplar autòcton, inclòs el cost de plantació, tutor i primer any de reg.
5.
Una vegada obtingut l'informe ambiental favorable emés pel Departament de Medi
Ambient, la persona interessada podrà sol·licitar la preceptiva llicència urbanística (Declaració
responsable), i haurà d'aportar per a aquest tràmit una còpia de l'informe ambiental favorable.
Article 7. Compensació d'exemplars arboris
1.
Per a autoritzar la tala d'exemplars arboris, s'exigeix la plantació de dos exemplars adults
per cadascun eliminat, es podrà triar qualsevol espècie autòctona de les recollides en l'article 8,
l'àmbit bioclimàtic del qual siga l'adequat a la zona i el port de la qual siga d'una altura mínima de
2 metres i perímetre de tronc mínim de 30 cm.
2.
Queden exempts de reposició aquells exemplars que hagen mort per causes naturals
(sequera, plaga) o que hagen caigut a conseqüència de les condicions climatològiques. Aquests
condicionants hauran de ser constatats durant la inspecció per part del tècnic municipal.
3.
En el cas que resulte inviable complir amb l'exigència del punt anterior, es compensarà la
tala mitjançant la corresponent reposició econòmica, d’acord amb el que preveu els articles 6 i 8.
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Aquests ingressos queden afectats, íntegrament, a un “Fons per a la reposició de l'arbrat”, amb la
finalitat de recuperar l'arbrat perdut.
4.
Per a la justificació de la compensació per plantació, la persona interessada haurà
d'aportar factura de compra dels arbres i fotografies dels exemplars plantats. En cas d'optar per la
reposició econòmica, s'aportarà justificant de l'ingrés efectuat.
5.
Per a aquelles llicències d'obra concedides que incloguen tala d'arbrat i no puga complir-se
amb la reposició exigida fins a la finalització de les obres, la persona interessada haurà de
depositar la corresponent fiança per a respondre de la reposició futura. Aquesta fiança li serà
retornada, prèvia sol·licitud i aportació de la documentació justificativa de la reposició mitjançant
plantació i informe tècnic favorable.
6.
Les despeses que ocasionen les noves plantacions per a substituir els exemplars talats,
seran a compte de la persona peticionària.
7.
Referent a l'altura de l'arbrat i distàncies de plantació, es tindrà en compte el que es
disposa en el Codi Civil o disposició que la modifique o substituïsca, articles 591 i 592:
“Art. 591 “No es podran plantar arbres prop d'una heretat aliena sinó a la distància autoritzada per
les ordenances o el costum del lloc, i en defecte d'això, a la de dos metres de la línia divisòria de
les heretades si la plantació es fa d'arbres alts, i a la de 50 centímetres si la plantació és
d'arbustos o arbres baixos. Tot propietari té dret a demanar que s'arranquen els arbres que d'ara
endavant es planten a menor distància de la seua heretat.”
Art. 592 “Si les branques d'alguns arbres s'estengueren sobre una heretat, jardins o patis veïns,
tindrà l'amo d'aquests dret a reclamar que es tallen quan s'estenguen sobre la seua propietat, i si
foren les arrels dels arbres veïns les que s'estengueren en sòl d'un altre, l'amo del sòl en què
s'introduïsquen podrà tallar-les ell mateix dins de la seua heretat”.
Article 8. Procediment d'autorització per a la tala d'exemplars arboris
1.
La sol·licitud d'informe ambiental per a la tala serà realitzada pel propietari de l'immoble on
es trobe l'arbre. En cas d'actuar en nom d'una altra persona, s'haurà d'acreditar la seua
representació legal mitjançant qualsevol mitjà vàlid en dret que deixe constància fidedigna o bé
mitjançant el procediment d'apoderament apud acta per compareixença personal.
2.
Quan es tracte de comunitats de propietaris que desitgen talar un arbre en zona
comunitària, haurà de presentar la sol·licitud el president de la comunitat o la persona legalment
autoritzada, junt amb una còpia de l'acord adoptat en la Junta de propietaris.
3.
A continuació, s'enumeren com numerus apertus, algunes espècies autòctones adequades
per a la reposició d'exemplars arboris, sense perjudici que l'interessat puga triar qualsevol altra
espècie autòctona, prèvia consulta al departament de Medi Ambient:
“Olea europaea (olivera), Ceratonia siliqua (garrofer), Prunus sp (ametler, cirerer, prunera, etc.),
Laurus nobilis (llorer), Ficus carica (figuera), Juglans règia (noguera), Quercus sp (carrasca,
alzina), Celtis australis (lledoner), Morus alba/nigra (morera), Crataegus azarolus (atzeroler),
Sorbus domestica (serbal), Ulmus glaba/minor (om), Alnus glutinosa (allise), Populus sp (xop),
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Betula sp (bedoll), Cercis siliquastrum (arbre de l'amor), Cupressus sempervirens (xiprer), Punica
granatum (magraner)”.
4.
En cas que la persona interessada no puga realitzar la reposició en la parcel·la afectada,
l'Ajuntament farà una estimació econòmica del cost de l'arbrat a reposar, segons preus de viver,
perquè l'interessat puga ingressar aquesta quantitat en un compte bancari de l'Ajuntament
destinada a la plantació d'arbrat en el municipi. Aquesta valoració econòmica inclourà, a més del
preu dels exemplars, les despeses de plantació i el primer any de reg.
5.
Els trasplantaments, també queden sotmesos a l'obtenció d'informe ambiental favorable
prèvia del Departament de Medi Ambient i posterior obtenció de la preceptiva llicència urbanística,
i s’autoritzaran només quan es tracte d'arbres que no meresquen ser protegits a causa de la seua
ubicació, port o interés paisatgístic, ambiental o social i es tinga la certesa tècnica que l'exemplar
puga suportar el trasplantament sense patir danys en la seua estructura, forma, aspecte o estat
fisiològic. En cas contrari, la llicència per al trasplantament serà denegada.
6.
Quan es realitzen obres o excavacions, rases, obertura de clots, etc., en llocs pròxims a
plantacions d'arbrat, haurà de guardar-se un perímetre de protecció, com a mínim d'1 metre.
7.
Els propietaris de terrenys forestals, hauran de conservar el sòl mantenint la seua massa
vegetal, conforme a l'equilibri mediambiental en el seu ús i en les condicions precises per a evitar
un increment del risc d'erosió, incendi, inundació i contaminació; evitar qualsevol perill en la
seguretat o salut pública; i impedir qualsevol altra pertorbació mediambiental, danys o perjudicis a
tercers o a l’interés general.
Per a la tala d'arbres en sòl forestal, es requerirà l’autorització prèvia del Departament de Medi
Ambient, la finalitat del qual serà comprovar que la transformació d'ús del sòl s'ajusta a la
legislació urbanística i sectorial, als instruments de planejament aplicables i a aquesta ordenança.
8.
Queden exempts de l'obtenció de llicència urbanística i informe ambiental previ, la tala
d'exemplars arboris que execute directament la Generalitat Valenciana, en el desenvolupament de
les actuacions de prevenció d'incendis forestals, en tot l'àmbit del parc natural del Montgó.
9.
Els titulars d'infraestructures que transcòrreguen pel medi rural, que per al seu
manteniment requerisquen la tala d'exemplars arboris, hauran de sol·licitar la preceptiva llicència
urbanística de tala, previ informe ambiental sol·licitat al Departament de Medi Ambient, a excepció
de les autoritzades pels òrgans competents en matèria agrària o ambiental.
Capítol III
Protecció i Catalogació del patrimoni arbori monumental
Article 9. Competència en la Protecció i catalogació del patrimoni arbori monumental
1.
Li correspon a la conselleria competent en medi ambient la protecció i catalogació del
patrimoni arbori situat en terreny forestal, així com aquell arbrat situat en terreny no forestal quan
es tracte d'arbres de protecció genèric,a així com aquells que siguen proposats pels ajuntaments i
es consideren mereixedors de protecció.
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2.
Els ajuntaments seran competents per a protegir i proposar la catalogació dels arbres de
tota espècie que se situen en terreny tant forestal com no forestal del seu terme municipal, i el Ple
haurà d’aprovar el Catàleg d'arbres monumentals i singulars d'interés local localitzats en el terme
municipal de Dénia.
Article 10. Declaració d'arbrat monumental i singular
1.
Seran protegits per la conselleria competent en Medi Ambient aquells arbres i arbredes
monumentals i singulars que siguen declarats per aquesta administració mitjançant qualsevol dels
procediments descrits en l'apartat 4 d’aquest article.
2.
Es declaren protegits genèricament, sense necessitat de resolució singularitzada els
exemplars de qualsevol espècie arbòria existent en la Comunitat Valenciana que igualen o
superen un o més dels següents paràmetres, segons el que s'estableix en la Llei 4/2006, de
patrimoni arbori de la Comunitat Valenciana:
350 anys d'edat
30 metres d'altura
6 metres de perímetre de tronc, mesurat a una altura de 1,30 m de la base.
25 metres de diàmetre major de la copa, mesurat en la projecció sobre el pla horitzontal.
Per a les diferents espècies de la família Palmae que superen els 12 m d’estípit, amb
excepció de Washingtonia robusta H. A. Wendland, el llindar del qual s'estableix en 18 m.
3.
Aquells arbres que no complisquen amb els paràmetres anteriorment indicats i que per tant
no gaudisquen d'una protecció genèrica, quan es troben en perill i es consideren mereixedors de
protecció d'acord amb la Llei 4/2006, de 19 de maig, de patrimoni arbori monumental, podran ser
protegits cautelarment. Aquesta resolució podrà dictar-la l'administració competent per a la seua
posterior protecció i no tindrà una vigència superior a tres mesos, i podrà ser renovada per tres
períodes similars més.
4.
La conselleria competent podrà declarar protegits els arbres o arbredes monumentals i
singulars de les formes següents:
a)
Mitjançant Decret del Consell, a proposta de la conselleria competent en Medi Ambient, es
podran declarar arbres monumentals aquells exemplars i conjunts arboris que per les seues
característiques excepcionals d'edat, port o un altre tipus d'esdeveniments històrics, culturals,
científics, d'esbarjo o ambientals són mereixedors de mesures de protecció i conservació
específica; en particular, s'inclouran en aquesta categoria els exemplars que posseïsquen un
coeficient de monumentalitat determinat.
b)
Mitjançant Ordre de la Conselleria competent en medi ambient i a proposta de la direcció
general corresponent, es podran declarar arbres singulars, aquells exemplars o conjunts arboris
que sense arribar a aconseguir la categoria d'arbre monumental segons el decret de
desenvolupament d'aquesta llei, destaquen per les seues característiques notables d'edat, port o
altres tipus d'esdeveniments històrics, culturals, científics, d'esbarjo o ambientals, que els facen
mereixedors de mesures de protecció i conservació específica; en particular, s'inclouran en
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aquesta categoria els exemplars que posseïsquen un coeficient de monumentalitat. Els arbres
singulars han de garantir el manteniment i ampliació del patrimoni arbori monumental.
c)
La declaració d'un exemplar o conjunt per part de la Conselleria comportarà la inscripció
d’aquests exemplars en el Catàleg d'arbres monumentals i singulars de la Comunitat Valenciana,
on s'inscriuran aquells que compten amb protecció genèrica, els que siguen protegits
expressament per la Generalitat, així com aquells proposats pels ajuntaments.
d)
En el procediment per a la protecció expressa s'haurà de donar audiència als propietaris i
als ajuntaments, en tot cas.
Article 11. Catàleg d'arbres monumentals i singulars de la Comunitat Valenciana
1.
El catàleg d'arbres monumentals i singulars de la Comunitat Valenciana serà gestionat per
la Conselleria competent en Medi Ambient.
2.
Per a procedir a la inscripció en el catàleg d'arbres monumentals i singulars de la
Comunitat Valenciana, l'Ajuntament comunicarà a la conselleria competent les dades referides als
arbres i arbredes que hagen sigut declarats en la categoria de monumental o singular d'interés
local, adjuntant la documentació següent:
1.
Document que acredite la protecció de l'arbre o l’arbreda per part del Ple de l'Ajuntament.
S'assignarà un número d'identificació per a cada element protegit en l'acte de declaració.
2.

La informació ressenyada en l'annex I per a cada element protegit.

3.
Un arxiu vectorial georreferenciat que contindrà únicament el número d'identificació i la
posició en el cas d'arbres i el número d'identificació i la delimitació en el cas d’arbredes.
4.
La descatalogació o pèrdua de la condició d'arbre catalogat procedeix per la mort o
desaparició de l'exemplar. El trasplantament a una nova ubicació, el minvament en la talla,
diàmetre de copa o altres dimensions, no implica la descatalogació.
Article 12. Catàleg d'arbres i arbredes monumentals i singulars d'interés local de Dénia
1.
L'Ajuntament de Dénia, mitjançant acord del Ple, podrà declarar arbres monumentals o
singulars d'interés local, aquells exemplars o conjunts arboris que destaquen en l'àmbit local, per
les seues característiques de tipus biològic, paisatgístic, històric, cultural o social, i que es facen
mereixedors de mesures de protecció i conservació.
2.
El catàleg d'arbres i arbredes monumentals i singulars d'interés local del municipi de Dénia
té com a objectiu l'inventari i registre ordenat de tots i cadascun dels arbres i arbredes declarats
d'interés local per l'Ajuntament de Dénia.
3.
El catàleg és competència de l'Ajuntament de Dénia 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 ho sol·licite.
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4.
La declaració dels arbres o arbredes monumentals d'interés local recollits en el catàleg la
farà el Ple de l'Ajuntament, amb un informe previ, preceptiu i vinculant del Consell assessor de
l'arbrat.
5.
La declaració d'arbrat monumental d'interés local pot afectar tant a arbres o arbredes de
titularitat municipal com d'una altra administració pública o titularitat privada.
6.
En el cas que el titular siga una altra administració pública o un particular, serà requisit
previ imprescindible la notificació a l'interessat o interessats de la iniciació del procediment de
declaració. A més, serà obligatori el tràmit d'audiència amb caràcter previ a la seua elevació al Ple
de l'Ajuntament perquè manifeste el que al seu dret convinga.
7.
Al igual que en el catàleg competent de la Generalitat, la descatalogació o pèrdua de la
condició d'arbre catalogat procedeix per la mort o desaparició de l'exemplar. El trasplantament a
una nova ubicació, el minvament en la talla, diàmetre de copa o altres dimensions, no implica la
descatalogació.
8.
L'Ajuntament de Dénia 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.
A més, l'Ajuntament de Dénia es compromet a realitzar activitats lúdiques, formatives i
d'investigació en la mesura de les seues possibilitats per a fomentar el coneixement dels arbres
per la societat.
9.
En el supòsit d'arbres o arbredes de titularitat privada, i sense perjudici de les potestats
expropiatòries que si escau procedisquen, la declaració podrà acompanyar-se d'un conveni entre
l'Ajuntament de Dénia i el propietari de l'arbre o arbreda que es declare protegit d'interés local, en
el qual es fixen els drets i deures de les parts, especialment les limitacions d'ús i servituds que
procedisquen.
Article 13. Efectes de la declaració
1.
Els arbres i arbredes monumentals d'Interés Local inclosos en el catàleg aprovat pel Ple de
l'Ajuntament, seran 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 n'hi haguera, dimensions,
emplaçament UTM, edat estimada, data de declaració i número de registre en el catàleg.
2.
La declaració d'arbre o arbreda d'Interés Local de titularitat pública suposa la
responsabilitat per part de l'Ajuntament de Dénia en la seua protecció i conservació.
3.
La declaració d'arbre o arbreda d'Interés local de titularitat privada suposa la responsabilitat
per part del propietari en la seua protecció i conservació.
4.
Els propietaris d'arbres o arbredes monumentals inclosos en el catàleg d'arbres i arbredes
monumentals i singulars d'interés local, hauran de notificar a l'Ajuntament de Dénia qualsevol
símptoma de decaïment que hi puguen apreciar.
Article 14. Entorn de protecció d'arbres i arbredes
1.
Els exemplars i arbredes que hagen sigut declarats protegits i inclosos en el catàleg de la
Generalitat, així com en el catàleg de l'Ajuntament de Dénia, disposaran d'un entorn de protecció
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que abastarà el sòl i el vol, entre cinc metres de profunditat i cinquanta metres d'altura, respecte a
la rasant del terreny.
2.
Per a arbres o exemplars arboris, l'entorn de protecció mínim quedarà definit per un cercle
de ràdio R, mesurat des del centroide de la base del tronc, o del conjunt dels troncs si l'individu
compta amb diversos sorgint del mateix cep o sistema radical. El càlcul d'aquest radi s'efectuarà
segons els criteris que es fixen en l'annex II.
3.
En arbredes, l'extensió mínima de l'entorn de protecció coincidirà amb l'àrea de l’arbreda,
els límits de la qual s'establiran mitjançant el conjunt d'entorns de protecció individuals dels arbres
mereixedors de protecció, no obstant això, seran vàlides altres formes de delimitació, sempre que
l'àrea de l’arbreda s'estenga fins a l'entorn de protecció que mereixen els seus arbres.
4.
Es podran definir entorns de protecció superiors als indicats en els apartats anteriors en
funció de les circumstàncies particulars de cada cas. L'entorn de protecció, en qualsevol cas,
s'haurà de reflectir en cadascuna de les fitxes identificatives dels exemplars protegits.
5.
Qualsevol actuació a realitzar, com per exemple el moviment de terres, obres,
excavacions, rases, etc., susceptibles d'afectar l'exemplar protegit o el seu entorn de protecció
requerirà l'obtenció d'autorització administrativa, que haurà de sol·licitar-se sempre que siga
necessari actuar en un radi de fins a 10 metres a partir del límit de la copa de l'arbre, havent-se de
sol·licitar aquesta autorització ambiental per afecció a l'arbrat protegit d'acord amb el model
d’imprés de sol·licitud de l'annex IV.
Capítol IV
Conservació de l'arbrat monumental o singular
Article 15. Conservació i finançament
1.
Correspon a la Conselleria competent en medi ambient executar les mesures directes, o
mitjançant ajudes, per a la conservació dels arbres monumentals i singulars situats en terrenys
forestals de la seua titularitat o muntanyes del catàleg d'utilitat pública o altres llocs on ostente els
drets sobre la gestió o l'aprofitament del vol arbori.
2.
Correspon a l'Ajuntament de Dénia, en coordinació i supervisió amb la conselleria
competent en medi ambient, executar idèntiques mesures i accions respecte dels arbres
monumentals d'interés local situats en el seu territori siga o no forestal, d'acord amb la Llei 3/1993,
forestal de la Comunitat Valenciana.
3.
Correspon als propietaris, en coordinació i supervisió amb laconselleria competent en medi
ambient, el dret a executar accions de conservació dels seus arbres, per si mateixos o a través
d'altres persones amb les quals arriben a un acord.
4.
Els propietaris, per a assegurar la conservació dels arbres monumentals i singulars
col·laboraran amb l'administració i per a això permetran l'accés en les seues propietats als tècnics
de les administracions competents, degudament acreditats, així com als agents mediambientals,
cossos de seguretat amb funcions de vigilància mediambiental, policia local o guarderia rural.
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5.
La conservació dels arbres i arbredes monumentals d'interés local de titularitat privada
correspon als propietaris, que seran en tot cas assessorats per l'Ajuntament de Dénia. Així mateix,
l'Ajuntament podrà col·laborar en el finançament de les despeses de manteniment, conservació,
estudis, etc. de l'arbrat que es duguen a terme per professionals degudament qualificats i
especialitzats, i per a això, l'Ajuntament de Dénia tindrà en el seu pressupost municipal una
partida pressupostària dedicada expressament a aquest efecte.
Article 16. Vigilància
1.
En els arbres i arbredes monumentals d'interés 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 i d'altres departaments municipals amb labors d'inspecció i control,
especialment Urbanisme i Obres i Serveis. Els quals comunicaran al regidor de Medi Ambient, i
aquest, al Consell assessor de l'arbrat d'interés local, els danys o eventualitats que puguen afectar
la pervivència o estètica de l'arbre i del mitjà que l’envolta.
2. En els arbres i arbredes d'interés local de titularitat privada, la vigilància és obligació del seu
propietari, qui haurà de comunicar a l'Ajuntament de Dénia els danys o eventualitats que puguen
afectar la pervivència o estètica de l'arbre i del mitjà que l’envolta.
Capítol V
El consell assessor de l'arbrat
Article 17. El consell assessor de l'arbrat
1.
El consell assessor de l'arbrat és un consell sectorial de l'Ajuntament de Dénia l'objecte del
qual és canalitzar la participació dels ciutadans, ciutadanes i les seues associacions en els
assumptes municipals, d'acord amb el que disposa l'article 130 del Reglament d'organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
2.
El consell té les competències que li atorga aquesta ordenança relatives a la declaració,
catalogació, seguiment i avaluació de la protecció i conservació del patrimoni arbori d'interés local
i de la resta de l'arbrat municipal.
3.

El consell assessor està format pels següents membres, nomenats pel Ple de l'Ajuntament:

1. Són membres nats:
- President: L'alcalde o en el seu defecte, el regidor delegat de Medi Ambient.
- El regidor delegat de Medi Ambient.
- Un regidor per cada grup municipal (no representat per l'alcalde o el regidor delegat de Medi
Ambient) amb membres en el Ple de l'Ajuntament.
- Un tècnic/a municipal de Medi Ambient.
- Un tècnic/a municipal d'Urbanisme.
- Un tècnic/a municipal de Parcs i Jardins.
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2. Són membres electes:
- Un representant dels propietaris dels arbres privats, si n'hi haguera.
- Un representant proposat per les associacions locals de conservació de la naturalesa
degudament constituïdes i amb rellevància social.
3. El secretari serà el de la corporació municipal o funcionari municipal nomenat per l'alcalde, que
podrà ser algun dels tècnics membres del consell assessor.
4.
La renovació dels membres electes del consell es realitzarà al començament de cada
legislatura.
5.
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
quatre membres del consell.
6.
El consell nomenarà una comissió tècnica permanent, i establirà la composició i el
funcionament, a més de les funcions de preparació i elaboració d'informes tècnics de declaració
d'arbres i arbredes d'interés local, propostes de declaració per al seu estudi, elaboració i
seguiment del catàleg i de l'arbrat municipal i tot el que encomane el consell per al millor
desenvolupament de les seues funcions.
7.
El consell assessor de l'arbrat podrà recomanar a l'Ajuntament de Dénia que regule o limite
les visites a un arbre o arbreda monumental d'interés local, si estan sotmesos a un pla de
recuperació i de tractaments que així ho recomane o en cas que hagueren detectat una excessiva
pressió exercida per la presència massiva de visitants que pogueren afectar l'exemplar o el seu
entorn immediat.
Capítol VI
Infraccions i règim sancionador
Article 18. Règim sancionador
1.
Les infraccions al que es disposa en aquesta Ordenança en relació a l'arbrat monumental
d'interés local, se sancionaran d'acord amb el que es preveu en la Llei 42/2007, de 13 de
desembre, de patrimoni natural i de la biodiversitat, en la Llei 11/1994, de 27 de desembre de la
Generalitat Valenciana d'espais naturals protegits, en la Llei 3/1993, de 9 de desembre de la
Generalitat Valenciana, forestal de la Comunitat Valenciana i en la legislació i normativa
reguladora de rehabilitació, regeneració i renovació urbana.
2.
Pel que fa a l'arbrat declarat monumental per part de la Conselleria competent en Medi
Ambient, es tindrà en compte el que es disposa en la Llei 4/2006 de patrimoni monumental de la
Comunitat Valenciana i altra normativa de desenvolupament de l’esmentada llei.
3.
En cap cas, l’import de la sanció serà menor al benefici il·lícit obtingut i al mal causat, ja
siga per l'arrancada completa de l'arbre, o per danys parcials en arrels, tronc o branques.
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Article 19. Prohibicions
1.
Queda prohibit realitzar qualsevol actuació que puga danyar qualsevol exemplar arbori
situat en el terme municipal de Dénia, com per exemple:
a. Clavar cartells o altres objectes de publicitat en troncs.
b. Subjectar o lligar cables, entenimentades, gronxadors, motocicletes, filferros, etc.; recolzar
escales, eines i suports de bastides en arbres.
c. Pintar o fer grafits en els troncs.
d. Abocar en escocells o pròxims a arbres qualsevol tipus de líquid que continga substàncies
nocives per a les arrels, lleixius, detergents, olis, pintures o qualsevol altre producte que continga
substàncies químiques o uns altres que poguera danyar a l'arbre.
i. Dipositar, encara en forma transitòria, qualsevol tipus de material d'obra o una altra classe
d'elements sobre els escocells de l'arbrat.
f. Llançar en zones d'arbres brosses, residus, rebles, pedres, papereres, plàstics o objectes
similars.
g. Sacsar arbres o colpejar-los.
h. Fer proves o exercicis de tir, caçar, encendre petards, coets o jocs d'artifici en la seua
proximitat.
i. Modificar física o químicament l'entorn de manera que es produïsquen danys a l'arbre.
j. Realitzar deliberadament corts, orificis i/o marques que comprometen la supervivència de l'arbre.
2.
Queda prohibida la recol·lecció massiva d'elements dels arbres protegits i catalogats, com
les seues branques, fulles, fruits o llavors, i la instal·lació de plataformes, objectes o cartells que
puguen danyar significativament el seu tronc, brancatge o arrels. També queda prohibida la
instal·lació, en el mateix arbre o en el seu entorn de protecció, de qualsevol objecte, estructura o
construcció que puga dificultar o impedir la visió de l'exemplar o conjunt protegit sense motiu
estrictament justificat.
3.
Queda igualment prohibit l'arrancada, trasplantament i la tinença d'exemplars arrancats, el
comerç i tot tipus de transacció amb aquests. S'exclou d'aquest apartat la venda o transacció
lligada a la transferència de la propietat del terreny, sempre que l'exemplar romanga en el futur en
la seua mateixa ubicació.
4.
La infracció d'aquestes prohibicions donarà lloc a la imposició de la corresponent sanció al
propietari, empresari de les obres o a l'empresa anunciadora en cas de material publicitari, sense
perjudici de la indemnització que corresponga pel mal causat.
Article 20. Infraccions
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Constitueixen infraccions, en matèria de protecció d'arbrat, les accions i omissions tipificades en
aquest capítol, sense perjudici de les responsabilitats civils, penals o d'un altre ordre que
pogueren derivar-se’n.
Les infraccions administratives en aquest àmbit es classifiquen en lleus, greus i molt greus.
Article 21. Responsabilitat per infraccions
Es consideraran responsables de les infraccions tipificades en aquesta Ordenança les persones
físiques o jurídiques que les cometen, àdhuc a títol de simple negligència i, subsidiàriament, el
propietari dels terrenys on se situaren els arbres eliminats.
Quan el compliment de les obligacions previstes en aquesta Ordenança corresponga a diverses
persones conjuntament, o si la infracció fóra imputable a diverses persones i no resultara possible
determinar el grau de participació de cadascuna d'elles, respondran de forma solidària de les
infraccions que, si escau, es cometen i de les sancions que s'imposen.
La responsabilitat administrativa per les infraccions al fet que es refereix aquesta Ordenança serà
independent de la possible responsabilitat civil, penal o d'un altre ordre que, si escau, poguera
exigir-se.
Quan s'aprecie que una infracció poguera ser constitutiva de delicte o falta, es donarà trasllat
immediat de la denúncia al Ministeri Fiscal, suspenent-se la tramitació del procediment
sancionador mentre en l'ordre jurisdiccional no es dicte resolució ferma o es pose fi al
procediment..
Article 22. Procediment Sancionador
El procediment sancionador s'ajustarà als principis de la potestat sancionadora previstos en els
articles 25 a 31 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i a les
especialitats del procediment de naturalesa sancionadora, establits en Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
Article 23. Potestat Sancionadora.
L'exercici de la potestat sancionadora correspon a l'Alcaldia, podent delegar-la en la Junta de
Govern Local o en el Regidor delegat competent per raó de la matèria.
Quan es cometa una infracció que no siga de competència municipal, es posarà en coneixement
de l'Administració Pública competent per raó de la matèria. Així, les infraccions comeses que
afecten als arbres o arboledes que disposen de protecció genèrica o expressa per la Generalitat
seran sancionades d'acord amb el procediment establit en la Llei 4/2006, de Patrimoni Arbori la
competència del qual per a la incoació dels expedients sancionadors correspondrà als directors
dels serveis territorials de la *Consellería competent al mig ambient.
Article 24. Infraccions Lleus
Es consideren infraccions lleus:
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a.
La tala, poda dràstica, arrancada, mutilació, deterioració, enverinament o trasplantament
d'algun exemplar arbori de perímetre menor de 40 cm, sense disposar de l'informe previ ambiental
favorable emés pel Departament municipal de Medi Ambient i la preceptiva llicència urbanística.
b.
La no aplicació dels oportuns tractaments fitosanitaris preventius per a evitar el
desenvolupament o l'aparició de plagues o malalties en l'arbrat i que pogueren causar danys o
perjudicis a tercers.
c.
Qualsevol incompliment al que s'estableix en aquest capítol, no tipificat com a infracció
greu o molt greu.
Article 25. Infraccions Greus
Es consideren infraccions greus:
a.
La tala, poda dràstica, arrancada, mutilació, deterioració, enverinament o trasplantament
d'algun exemplar arbori de perímetre comprés entre 41-60 cm, sense disposar de l'informe previ
ambiental favorable emés pel Departament de Medi Ambient i la preceptiva llicència urbanística.
b.
Modificar físicament o química l'entorn immediat de l'arbrat de manera que es produïsquen
danys als exemplars.
c.
Realitzar danys intencionats en l'arbrat públic i en zones verdes que comprometen la
viabilitat de supervivència d'exemplars arboris, com per exemple clavar objectes o elements de
publicitat, foradar el tronc, pintar o fer grafitis, abocar aigües brutes o materials perjudicials en les
seues proximitats, utilitzar l'arbrat com a suport per a línia elèctrica o telefònica, lligar al tronc
qualsevol tipus de corda o filferro.
d.
No dur a terme, de forma prèvia i durant el transcurs d'obres, les mesures de protecció dels
arbres monumentals o singulars d'interés local inclosos en el catàleg d'arbres i arbredes
monumentals i singulars d'interés local de Dénia, que pogueren veure's afectats en la forma en
què s'estableix en aquesta ordenança o que assenyalen els serveis tècnics municipals.
e.
La falsedat en la documentació presentada al costat de la sol·licitud d'informe ambiental
per a la tala o en la sol·licitud de llicència urbanística per a la tala.
f.

Obstaculitzar o dificultar les inspeccions dels tècnics municipals.

g.

Cometre més d'una infracció lleu en el període d'un any.

Article 26. Infraccions Molt Greus
Es consideren infraccions molt greus:
a.
La tala, poda dràstica, arrancada, mutilació, deterioració, enverinament o trasplantament
d'algun exemplar arbori de perímetre superior als 61 cm, sense disposar de l'informe previ
ambiental favorable emés pel Departament de Medi Ambient i la preceptiva llicència urbanística.
b.
Danyar, mutilar, deteriorar, arrancar o donar mort a algun exemplar arbori inclòs en el
Catàleg d'arbres i arbredes monumentals d'interés local de Dénia, així com modificar o alterar el
perímetre de protecció establert per a cadascun dels exemplars.
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c.
La tala, poda dràstica, arrancada, mutilació, deterioració, enverinament o trasplantament
d'algun exemplar arbori de titularitat pública, realitzada per persones privades, tant individuals com
a jurídiques, sense l'autorització expressa del seu titular.
d.
El trasplantament d'arbres monumentals protegits inclòs en el Catàleg d'arbres i arbredes
monumentals d'interés local de Dénia, així com la tinença de dites exemplars arrancades i el seu
comerç o transacció.
e.
No procedir a la compensació dels exemplars arboris indicada en l'informe ambiental emés
pel Departament de Medi Ambient.
f.
Executar treballs de manteniment d'infraestructures que transcórreguen per terrenys
forestals, sense l'obtenció de l'informe ambiental ni de la llicència urbanística per a la tala.
g.

Introduir espècies al·lòctones en les masses forestals.

h.

Cometre més d'una infracció greu en el període d'un any.

Article 27. Sancions
Les infraccions tipificades en aquest capítol seran sancionades d’acord a les següents multes,
sense perjudici del pagament de la compensació que pertocara, per a cadascun dels casos:
a.
Les infraccions lleus seran sancionades amb multa de fins a 750 euros, per cada exemplar
arbori.
b.
Les infraccions greus seran sancionades amb multa de 751 euros fins a 1.500 euros, per
cada exemplar arbori.
c.
Les infraccions molt greus seran sancionades amb multa de 1.501 euros a 3.000 euros, per
cada exemplar arbori
Article 28. Graduació de les sancions
Les sancions hauran de guardar la necessària proporcionalitat amb la gravetat dels fets
constitutius de la infracció. La graduació d'aquestes atendrà els criteris següents:
a.

La transcendència social de la infracció.

b.

La negligència o intencionalitat de l'infractor.

c.

La naturalesa, nombre d'exemplars talats i quantia dels perjudicis ocasionats.

d.

El mal causat als arbres o arbredes monumentals d'interés local.

e.

La situació de risc creada per a la supervivència dels arbres i arbredes.

f.
L'existència de reiteració i reincidència. S'entendrà per reiteració, la comissió d'una
infracció de diferent naturalesa en el terme d'un any quan haja sigut declarat per resolució que
pose fi a la via administrativa. Per la seua part, s'entendrà per reincidència la comissió de més
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d'una infracció de la mateixa naturalesa en el terme d'un any quan així haja sigut declarat per
resolució que pose fi a la via administrativa.
g.
La conducta observada per l'infractor amb vista al compliment de les prescripcions
establides en aquest capítol.
Per a l'aplicació dels criteris en la graduació de les sancions i respectant els límits establits
anteriorment, l'òrgan competent per a sancionar haurà de ponderar, en tot cas, que la comissió de
la infracció no resulte més beneficiosa per a l'infractor que el compliment de les normes
infringides.
Article 29. Reposició del mal
Sense perjudici de la sanció que en cada cas procedisca, s'hauran de reparar els danys causats.
La reparació tindrà com a objectiu la restauració dels béns alterats a la situació anterior a la
infracció o la seua completa reposició.
Quan els béns alterats puguen ser reposats o reparats al seu estat anterior, l'infractor haurà
d'indemnitzar el cost dels danys i perjudicis ocasionats. En cas que no puguen ser reparats,
l'infractor haurà d'indemnitzar a l'Ajuntament el cost total de la seua substitució per un element
d'igual o similars característiques. La valoració dels mateixos es farà per l'Ajuntament, basant-se
en els criteris que millor permeten la seua quantificació, depenent del tipus de mal causat.
Article 30. Multes coercitives
Amb independència de les sancions que puguen correspondre en concepte de sanció, si l'infractor
no adoptara voluntàriament les mesures correctores en el termini que s’assenyalen en el
requeriment corresponent, l'òrgan competent podrà acordar la imposició de multes reiterades per
lapses de temps no inferiors a un mes ni superior a dos mesos. La seua quantia no excedirà en
cada cas del vint per cent de la multa principal.
Article 31. Protecció cautelar
1.
Mitjançant l'inici de l'expedient de declaració d'un arbre o arbreda monumental d'interés
local, i a l'empara de la Llei 11/ 1994, existirà la mesura cautelar de prohibició expressa sobre
l'aprofitament total o parcial dels arbres o la realització de qualsevol tipus d'alteració de la realitat
física o biològica que puga dificultar o impossibilitar la consecució dels objectius de la declaració.
2.
L'expedient de declaració es considerarà iniciat quan una proposta de catalogació siga
degudament presentada en el Registre General de l'Ajuntament i que aquesta siga acceptada a
tràmit per l'Alcaldia o el regidor delegat de Medi Ambient.
3.
En aquells casos en què existisca risc greu i imminent per al medi ambient, persones o
béns, l'autoritat municipal podrà ordenar motivadament, en tot cas, la suspensió immediata de
l'activitat o qualsevol altra mesura cautelar necessària, sense perjudici de la iniciació de
l'expedient sancionador que, si escau, procedisca.
4.
La protecció exercida mitjançant aquesta ordenança sorgeix com a reforç al conjunt de
normativa ambiental existent sobre protecció de l'arbrat. En cas de contradicció en algun dels seus
punts, sempre prevaldrà el criteri més favorable a la conservació de l'arbrat.
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Disposició derogatòria única. Derogatòria normativa.
Queden derogades totes les disposicions d'igual o inferior rang que s'oposen, contradiguen o
resulten incompatibles amb el que disposa aquesta ordenança, i especialment:
a)
El text íntegre de l'ordenança municipal de protecció d'arbrat d'interés local, aprovat pel Ple
de l'Ajuntament de Dénia, en data 1 d'agost de 2002.
b)
Els articles 113, 114, 115, 116, 117 de l'ordenança de la construcció, aprovats per
resolució del Conseller d'Obres Públiques, Urbanisme i Transports, en data 16 de febrer de 1994.
Disposició final única. Entrada en vigor.
La present ordenança entrarà en vigor d'acord amb l'establit en els articles 65.2 i 70.2 de la Llei
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, una vegada transcorregut el
termini de quinze dies hàbils des de la seua publicació en el Butlletí Oficial de la Província
d'Alacant.
ANNEX I
DADES QUE CAL RECOPILAR PER CADA ARBRE O ARBREDA INCLOSA EN EL CATÀLEG
D’ARBRES O ARBREDES MONUMENTALS O SINGULARS D’INTERÉS LOCAL DE DÉNIA
1.

Per a arbres:

a)

Nom científic de l'espècie

b)

Nom popular pel qual es coneix l'exemplar

c)

Localització

- Coordenades UTM en la base del tronc (Dàtum ETR 89, fus 30)
- Província
- Terme municipal
- Paratge (nom i referència SIGPAC o adreça postal completa)
d)

Característiques biomètriques

- Perímetre normal del tronc o braços
- Diàmetre màxim de copa
- Altura
e)

Propietari

f)

Motius que justifiquen la seua protecció (no més de 500 paraules)

Página 20

2.

Per a arbredes:

a)

Nom de l’arbreda

b)
Característiques de l’arbreda (en particular, tipus de formació de què es tracte i indicació
de les espècies dominants, si n'hi hagués)
c)

Localització

- Coordenades UTM del centroide (Dàtum ETR 89, fus 30)
- Província
- Terme municipal
- Paratge (nom i referència SIGPAC o adreça postal completa)
d)

Propietari/s

e)

Motius que justifiquen la seua protecció (no més de 500 paraules)

f)
Dades individualitzades d'exemplars arboris destacats, especificant els assenyalats en
l'apartat 1a, b, c, d i e d'aquest annex.
g)
Delimitació geogràfica de l'àrea de l’arbreda en arxiu vectorial georreferenciat (Dàtum
ETRS 89, fus 30)
ANNEX II
ESTIMACIÓ DE L’ENTORN DE PROTECCIÓ D’ARBRES O EXEMPLARS ARBORIS
L'extensió de l'entorn de protecció quedarà definida per un cercle de ràdio R, expressat en metres,
mesurat des del centre o centroide de la secció base del tronc, o del conjunt dels troncs si
l'individu compta amb diversos sorgint del mateix cep o sistema radical. El radi R s'establirà
segons la tipologia de l'exemplar.
a)
Per a exemplars esvelts (si la seua altura és superior a diàmetre màxim copa / 2 + 10), R
és igual a la seua altura.
b)

Per a exemplars de la família Arecaceae (palmeres), R és igual a 10 metres.

c)

Per a la resta d'exemplars, R és igual al diàmetre màxim de copa / 2+10
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ANNEX III
IMPRÉS DE SOL·LICITUD D’INFORME AMBIENTAL PER A LA TALA D’ARBRAT
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ANNEX IV
IMPRÉS DE SOL·LICITUD D’AUTORITZACIÓ AMBIENTAL PER AFECCIÓ A L’ARBRAT
PROTEGIT
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