
 

CAPI%TOL	3	
Ús	dels	espais	verds	i	biodiversitat	
ARTICLE	73-1	

Regulació	d’activitats	i	actes	

1. En els espais verds inclosos en aquest títol resta prohibit exercir qualsevol tipus 
d’activitat comercial o industrial, permanent o temporal, sense l’ obtenció prèvia 
de la corresponent llicència o concessió municipal, així com la utilització amb 
finalitats particulars de qualsevol porció o element d’aquests espais. Respecte a 
això, en qualsevol cas se seguiran les disposicions de les normes urbanístiques 
del Pla General Metropolità i del Reglament del Patrimoni dels ens locals, 
aprovat per Decret 336/1988, de 17 d’octubre, o normes que els substitueixin. 

2. Estan permeses, amb llicència municipal prèvia, les activitats o els actes 
artístics, esportius, socials o culturals sempre que no impliquin risc per a la 
conservació de les zones verdes, o la biodiversitat, i siguin compatibles amb la 
utilització pública de l’espai, d’acord amb la normativa establerta a l’apartat 1 
d’aquest article. 

3. L’autorització d’actes públics comportarà, d’acord amb l’òrgan competent en 
matèria ambiental, l’establiment de mesures prèvies per evitar possibles danys 
derivats d’una major afluència de persones o del propi acte que es 
desenvoluparà. Aquestes autoritzacions hauran de ser notificades amb suficient 
antelació per tal de poder prendre les mesures preventives necessàries. 

4. Es prohibeix l’exercici de qualsevol tipus de publicitat sense l’obtenció prèvia 
de la preceptiva llicència. S’entén inclosa en aquest precepte tant la publicitat 
estàtica com la dinàmica, així com la utilització d’altaveus o aparells 
audiovisuals de qualsevol mena. 

	

ARTICLE	73-2	

Normes	generals	d’ús	

1. Els espais verds d’ús públic han d’estar a disposició de tot aquell que en pugui 
gaudir, per la qual cosa no s’admetran comportaments o actituds que suposin un 
ús privat de tot el que l’espai públic pot oferir. 

2. L’usuari haurà de tenir una conducta respectuosa cap als elements vegetals, les 
instal·lacions complementàries i el mobiliari urbà. D’altra banda, l’usuari 
complirà les instruccions que figurin en les indicacions, rètols i senyals i tindrà 
en compte les observacions dels agents de la Guàrdia Urbana o personal de 
conservació i vigilància d’aquests espais. 

 

 



 

ARTICLE	73-3	

Protecció	de	l’entorn	

1. En relació amb la protecció del medi, no es permeten activitats que alterin les 
condicions ecològiques dels espais verds i la biodiversitat. Estan prohibides totes 
les activitats que produeixin canvis en el medi i en les condicions de la flora i la 
fauna, com ara les següents: 

a. Alterar la fisiografia del terreny i la característiques fisicoquímiques del 
sòl. 

b. Alterar els cursos d’aigua (tant naturals com artificials). 
c. Afegir qualsevol producte a l’aigua. 
d. Emetre substàncies que puguin modificar la qualitat de l’aire. 
e. Realitzar activitats sorolloses o molestes. 

2. Pel que fa a la protecció dels elements vegetals perquè es puguin desenvolupar 
de manera adequada, es prohibeixen de manera general les següents accions: 

a. Tota manipulació de les plantes existents. 
b. Talar, esporgar, sacsejar o partir arbres i arbustos, gravar o marcar les 

seves escorces, clavar puntes, lligar-hi escales, eines, bastides, 
ciclomotors, bicicletes, cartells o qualsevol altre element. 

c. Trepitjar la gespa en aquelles zones on específicament estigui 
senyalitzada la prohibició de trepitjar la gespa. 

d. Alterar els parterres o talussos. 
e. Pujar als arbres. 
f. Tallar flors, branques, fruits, llavors i arrels. 
g. Realitzar sense autorització de l’òrgan municipal competent tasques de 

plantació o altres treballs de jardineria. 
3. En relació amb la protecció dels animals, els usuaris dels espais verds hauran de 

respectar els animals que hi viuen i evitar les actuacions que puguin ocasionar 
perjudici a ells o a les seves condicions de vida. No es permet cap actuació que 
impliqui el següent: 

a. (Sense contingut) 
b. Deixar anar qualsevol classe d’objecte o residu als llacs, estanys, fonts o 

cursos d’aigua. 
c. La introducció de qualsevol espècie animal. 
d. (Sense contingut) 

4. Els elements d’equipament o ornamentació dels espais verds hauran de ser 
objecte de respecte i adequada utilització. En els espais verds no s’autoritzarà 
actuacions que puguin provocar el següent: 

a. Destruir, malmetre o embrutar qualsevol element d’equipament o 
arquitectònic com ara embrutar, pintar o dibuixar el mobiliari urbà, jocs 
infantils i elements arquitectònics, o utilitzar-los de manera contrària a la 
seva natural utilització; manipular els elements de la xarxa de reg o de 
les fonts públiques, o moure mobiliari urbà, bolcar-lo o arrancar-lo, fer-
hi inscripcions i posar-hi adhesius. 

b. Destinar-los a usos diferents dels seus propis, com ara la utilització de 
jocs infantils per adults o per menors d’edat superior a la indicada; beure 
en les fonts decoratives, utilitzar-ne l’aigua o ficar-s’hi dins; pujar, 



gronxar-se o efectuar qualsevol manipulació en escultures, senyals i 
altres elements decoratius existent en la ciutat. 

Apartat 3.a) derogat per l'Acord de 25/07/2014, pel Plenari del Consell Municipal, pel 
qual s'aprova l'Ordenança de Protecció,Tinència i Venta d'Animals.Apartat 3.d) Apartat 
derogat per l'Acord de 25/07/2014, pel Plenari del Consell Municipal, pel qual s'aprova 
l'Ordenança de Protecció,Tinència i Venta d'Animals. 
	

ARTICLE	73-4	

Accés	de	vehicles	

1. Està prohibida la circulació de vehicles motoritzats als espais verds. Només és 
permesa la circulació de vehicles particulars, amb autorització prèvia, en casos 
excepcionals, sempre que existeixin calçades, pistes o camins on estigui 
expressament autoritzada la circulació de vehicles a motor i a una velocitat 
inferior a 10 km/h. 

2. Es permet la circulació en espais verds dels vehicles de conservació, així com de 
vehicles d’abastiment de concessionaris o altres serveis en l’horari establert a 
aquest efecte i sempre que el seu pes siguin inferior a 3 tones i que no superin la 
velocitat fixada a l’apartat anterior. En cas dels vehicles d’abastiment de 
concessionaris o altres serveis serà preceptiu el corresponent permís municipal. 

3. Els vehicles d’invàlids propulsats per motor elèctric o sense propulsió podran 
circular pels camins o carrers de vianants dels espais verds sempre que no 
superin la velocitat de 10 km/h. 

4. Pel que fa a l’accés motoritzat als parcs forestals no seran d’aplicació els 
apartats anteriors d’aquest article, que es regirà per les disposicions de la Llei 
9/1995, de 27 de juliol, d’accés motoritzat al medi natural. Amb caràcter general 
resta prohibit circular en la totalitat de la superfície verda amb vehicles de 
motor, excepte en els llocs especialment autoritzats a aquest efecte. 

	

ARTICLE	73-5	

Prohibicions	generals	en	l’ús	d’espais	verds	

1. Sens perjudici d’allò establert a l’article 73-3 d’aquesta Ordenança, a tots els 
espais verds estan especialment prohibides les següents accions: 

a. Llençar papers, deixalles o runa fora dels llocs habilitats a aquest efecte, 
així com embrutar l’espai de qualsevol altra manera. 

b. Encendre o mantenir foc, fora dels llocs destinats a aquest efecte, llençar 
llumins o puntes de cigarretes enceses. 

c. Elevar globus, llançar petards o disparar focs artificials fora de les zones 
que s’assenyalin per a un ocasió determinada. 

d. Netejar o banyar animals a les fonts o als estanys. 
e. Circular a cavall fora dels llocs destinats a aquest efecte. 
f. Acampar. 
g. Estacionar-se, netejar, reparar o realitzar feines de manteniment de 

vehicles o ciclomotors. 
h. Rentar roba o fer-ne l’estesa. 



i. Prendre aigua de les boques de reg, estanys o cursos d’aigua. 
j. Enganxar cartells en portes, suports d’enllumenat públic o a qualsevol 

altre element del mobiliari urbà, així com col·locar anuncis o rètols, fora 
dels que estiguin degudament autoritzats. 

k. Lligar la bicicleta o qualsevol altre objecte als elements vegetals o al 
mobiliari urbà. 

l. Caçar, tallar o arrencar fruits, arrels o plantes, tallar llenya de qualsevol 
mena sense la deguda autorització. 

m. Extreure molsa, humus, pedres, sorres o elements anàlegs. 
2. Als parcs urbans, a més de les esmentades a l’apartat anterior, resten prohibides 

les accions següents: 
a. Jugar a pilota o practicar exercicis físics fora dels espais o recintes 

dedicats a aquestes activitats. 
b. Si es tracta d’un espai tancat, romandre-hi una vegada donat l’avís de 

tancament. 
c. Anar amb bicicleta i patinar fora de les àrees en què estigui expressament 

permès i indicat. 
d. Fer àpats fora dels espais degudament indicats com a zones de pícnic o 

zones degudament autoritzades pel gestor de l’espai. 
 

ARTICLE	73-6	

Règim	d’animals	en	espais	verds	

1. Els responsables dels animals de companyia poden circular amb ells als espais 
verds degudament aferrats o sota control i amb les precaucions necessàries, tal 
com s’especifica a l’article 24.2 de l’Ordenança sobre la protecció, la tinença i la 
venda d’animals, de 22 de desembre de 2003. Tanmateix, als parcs urbans de la 
ciutat els animals de companyia han d’anar sempre lligats per mitjà d’un collar i 
una corretja o cadena, excepte en aquelles zones especialment indicades per al 
lleure dels animals de companyia. 

2. (Sense contingut) 
3. En alguns parcs o zones acotades per raó de la seva utilització o per la qualitat 

de les seves plantacions o instal·lacions, es podrà prohibir, i així s’indicarà 
expressament, l’entrada d’animals de companyia, a excepció dels gossos pigall. 

 
 
 

Normativa	general	complerta:	 
https://ajuntament.barcelona.cat/norma-portal-
juridic/#/search/content_type:72+area:r06q85rljbks683+cat:r06q9t28r982asr/*/WW/
vid/840951883 
 


