
EDICTE 

Aprovada provisionalment per l'Ajuntament Ple en data 4 d'agost de 1997, l'Ordenança 
Reguladora d'ús de parcs i jardins públics i arbrat urbà públic, publicat en el Butlletí 
Oficial de la Província nº 200 de data 1 de setembre de 1997, sense que es presentaren 
reclamacions contra la mateixa, l'Ajuntament Ple en sessió de data 1 de desembre de 
1997 va acordar la seua aprovació definitiva, la qual cosa es fa públic als efectes 
previstos en l'art. 70.2 de la Llei 7/1985.

ORDENANÇA REGULADORA DE L'ÚS DE PARCS I JARDINS PÚBLICS I 
ARBRAT URBÀ PÚBLIC.

CAPÍTOL I 
NORMES GENERALS. 

Art. 1.- Objecte.
L'objecte d'aquesta ordenança de Protecció de Zones Verdes i Arbrat Urbà, és la 
conservació, ús i gaudi de les indicades zones, parcs, jardins públics i arbrat urbà 
públics del Terme Municipal de Sant Joan d'Alacant, així com els diferents elements 
instal·lats en ells, amb vista a la seua millor preservació com a part indispensable per a 
l'equilibri ecològic i la qualitat de vida dels ciutadans. Igualment, promou la defensa 
dels espècimens arboris, arbustos i elements vegetals en general que alberguen les 
indicades zones.

CAPÍTOL II 
ÚS DE LES ZONES VERDES. 

Art. 1.- Drets i deures.
Tots els ciutadans tenen dret a l'ús i gaudi dels parcs i jardins públics, i arbrat públic, 
així com de complir les instruccions d'ús i protecció previstes en la present Ordenança i 
altres disposicions aplicables, però també el deure respectar les plantes i instal·lacions 
complementàries.

Art. 2.- Obligacions.

1.- Els usuaris de parcs i jardins públics, estan obligats a complir les instruccions d'ús i 
protecció que figuren en els indicadors, rètols i senyals existents i, de les altres que 
formule l'Autoritat Municipal, i si són causants de la seua deterioració o destrucció 
seran responsables no solament del rescabalament del dany produït, si no que seran 
sancionats administrativament de conformitat amb la falta comesa.



2.- Quan per motius d'interès s'autoritzen actes públics en les zones indicades s'hauran 
de prendre les mesures previsores necessàries perquè la major afluència de persones als 
mateixos no cause detriment en les plantes i mobiliari urbà. En tot cas, aquestes 
autoritzacions hauran de ser sol·licitades amb l'antelació suficient per adoptar les 
mesures precautòries necessàries i requerir les garanties suficients.

Art. 3.- Prohibicions.
1.- En parcs, jardins i llocs d'arbrat públic i per al bon manteniment de les espècies 
vegetals, es prohibeixen els següents actes, excepte autorització municipal:
 - Tota manipulació realitzada sobre arbres, arbustos o espècies herbàcies.
- Caminar per zones vedades que estiguen enjardinades.
- Trepitjar la gespa de caràcter ornamental, introduir-s'hi i utilitzar-la per jugar, reposar o 

estacionar-s'hi.
- S'entén  com  a  gespa  ornamental  la  qual  serveix  com  a  fons  per a jardins de tipus 

ornamental i en el qual intervé la flor, la tanca retallada o qualsevol altre tipus de 
treball de jardineria.

- Tallar flors, fruits, branques o parts d'arbres, arbustos o plantes herbàcies.
- Tallar,  talar  o  podar  arbres  o  arbustos situats en espais públics, excepte en els casos 

d'expressa autorització municipal.
- Arrancar o partir arbres o arbustos, pelar o arrancar la seua escorça, clavar-los puntes, 

disparar-los ploms, fer marques en el tronc, lligar-los gronxadors, escales, eines, 
suports d'ancoratges, ciclomotors, bicicletes, cartells o qualsevol altre element, 
així com grimpar o pujar-se en ells.

- Dipositar encara que siga de forma transitòria, materials d'obra sobre els escocells dels 
arbres o abocar en ells o les seues proximitats qualsevol classe de productes 
que puguen danyar a les plantacions (àcids, sabons, etc..).

- La realització de necessitats fisiològiques pels gossos o altres animals de companyia, 
excepte en els llocs habilitats o seguint els procediments establits a aquest efecte.

- La realització de necessitats fisiològiques pels usuaris fora dels llocs habilitats a aquest 
efecte.   

En cas que les prohibicions contemplades en la present ordenança, siguen vulnerades 
per menors no responsables en presència i amb el consentiment o inhibició dels seus 
pares, tutors o de les persones encarregades dels mateixos, aquests seran responsables 
de les infraccions comeses pels menors no responsables i sobre ells recauran les 
sancions.

2.- Igualment, en els parcs i jardins i zones d'arbrat no es permetrà:
- Llançar brosses, residus, enderrocs, pedres, papers, plàstics, greixos o productes 
càustics o fermentables, o qualsevol altre element  que puga danyar les plantacions.

- Encendre o mantenir foc qualsevol que siga el motiu. En cas de parcs forestals podrà 
fer-se només en els llocs reservats a aquest efecte i expressament autoritzats. 



3.- La protecció de la tranquil·litat i assossec que integren la pròpia naturalesa dels 
parcs i jardins públics que requereix l'observació dels següents punts.:
- La  practica  de  jocs  i esports es realitzarà en les zones específicament assenyalades a 

aquest efecte.
- Les   activitats   publicitàries   es   realitzaran  amb   l'expressa   i   prèvia   autorització 

municipal.
- Les   activitats   artístiques   de  pintors,  fotògrafs  i  operadors  cinematogràfics  o  de 

televisió podran ser realitzades en els llocs utilitzables pel públic. Hauran d'abstenir-se 
d'entorpir la utilització normal dels parcs i jardins, i tindran l'obligació de complir 
totes les indicacions que els siguen fetes pels agents de vigilància.

- La  utilització  de  parcs  i  jardins   com   a   escenaris   figuratius   en   les   filmacions 
cinematogràfiques o de televisió, així com la col·locació i transport d'estris i 
instal·lacions de caràcter especial per a tals operacions requeriran l'autorització prèvia 
de l'Ajuntament.

- Excepte en els llocs especialment habilitats a aquest efecte, no es permetrà acampar, 
instal·lar tendes de campanya o vehicles a aquest efecte habilitats, practicar càmping o 
establir-se amb alguna d'aquestes finalitats, qualsevol que siga el tipus de 
permanència. 

4.- D'altra banda, en els parcs i jardins no es permetrà:  
- Llavar vehicles, roba o procedir a l'estesa d'elles, o prendre aigua de boques de reg.
- Efectuar   inscripcions   o   pegar   cartells  o  adhesius  en  les  tanques,  bancs,  suports 

d'enllumenat públic, monuments o en qualsevol element existent en els parcs i jardins.
- Instal·lar  qualsevol  tipus  de  modalitat  publicitària,  excepte en el cas d'autorització i 

homologació prèvies de l'Ajuntament.
- Realització  en   els   seus   recintes   de   qualsevol   classe   de   treballs   de   reparació 

d'automòbils, obra de paleta, jardineria, electricitat, etc… Si es tracta d'elements propis 
del parc o d'instal·lacions de concessionaris, es requerirà la preceptiva autorització de 
l'Ajuntament. 

5.- Per a la bona conservació i manteniment de les diferents espècies d'animals existents 
en els parcs i jardins no es permetran els següents actes:
- Caçar  qualsevol  tipus  d'animal,  molestar  a qualsevol espècie animal, perseguir-les 

o tolerar que les perseguisquen gossos o altres animals domèstics.
- Pescar,  inquietar  o  causar  dany  als  peixos  i  aus,  així  com llançar qualsevol 

classe d'objectes i desaprofitaments als estanys o fonts.
- La tinença o utilització en parc i jardins públics d'utensilis o armes destinats a la caça 

d'aus  i altres animals, com ara tiradors de goma, ceps, vesc, escopetes 
d'aire comprimit, etc…  



CAPÍTOL III 
VEHICLES EN LES ZONES VERDES. 

Art. 4.- Senyalització.
L'entrada i circulació de vehicles en parcs i jardins serà regulada de forma específica i 
concreta per a cadascun d'ells mitjançant la corresponent senyalització que s'hi instal·le 
a aquest efecte.
- Les bicicletes podran transitar per les àrees especialment senyalitzades a aquest efecte, 

sempre que no causen molèsties als altres usuaris d'aquestes zones.
- Prohibida la circulació d'automòbils, ciclomotors i motocicletes, excepte en els espais 

senyalitzats a aquest efecte i amb autorització expressa per l'Ajuntament.
- Els vehicles de transport no podran circular, excepte en el cas dels destinats al servei 

de quioscs i altres instal·lacions similars, sempre en un pes inferior a 3 tones i 
que circulen en les hores que s'hi indiquen per al repartiment de mercaderies.

- Igualment  s'autoritza  la  circulació  dels  vehicles  al  servei  de  l'Ajuntament, els 
quals transporten elements, eines o personal del Servei de Parcs i Jardins i els 
degudament autoritzats pel propi Ajuntament.  

CAPÍTOL IV 
PROTECCIÓ DEL MOBILIARI URBÀ. 

Art. 5.- Mobiliari en general.
El mobiliari urbà existent als parcs i jardins, fonts, senyalització de fanals i elements 
hauran de mantenir-se en el més adequat i estètic estat de conservació. Els causants de 
la seua deterioració o destrucció seran responsables no solament del rescabalament 
del dany produït, sinó que seran sancionats administrativament de conformitat amb la 
falta comesa. Així mateix, seran sancionats els qui fent ús indegut d'aquests 
elements perjudiquen la bona disposició i utilització dels mateixos, pels usuaris 
d'aquests espais; a aquest efecte i en relació amb el mobiliari urbà, s'estableixen les 
següents limitacions:
A) Bancs:
No es permetrà l'ús inadequat dels mateixos, arrancar els bancs que estiguen fixos, 
traslladar els que no estiguen fixats al sòl a una distància superior als dos metres, 
agrupar bancs de forma desordenada, realitzar-hi menjars en forma que puguen tacar 
els seus elements, realitzar inscripcions o pintures sobre ells, i qualsevol acte contrari 
a la seua normal utilització o que perjudique o deteriore la seua conservació. Les 
persones encarregades dels xiquets hauran d'evitar que aquests, en els seus jocs, 
dipositen sobre els bancs, arena, aigua, fang o qualsevol element que puga 
embrutar-los o tacar als usuaris dels mateixos.

B) Jocs infantils:
La seua utilització es realitzarà pels xiquets amb edats compreses en els senyals establits 
que ho indiquen, no permetent-se la utilització dels jocs infantils pels adults o 
menors, l'edat dels quals siga superior l'indicada expressament en cada sector o joc, així 
com tampoc la utilització dels jocs de manera que existisca perill per als seus usuaris, o 
en forma que puguen deteriorar-se o destruir-los.



C) Papereres:
Les deixalles o papers hauran de dipositar-se en les papereres establides a aquest fi. Els 
usuaris hauran d'abstenir-se de tota manipulació sobre les papereres, moure-les, 
tombar-les i arrancar-les, així com fer inscripcions en les mateixes, fixar adhesius o 
altres actes que deterioren la seua presentació.
D) Fonts:
Els usuaris hauran d'abstenir-se de realitzar qualsevol manipulació en les canonades, 
embornals i elements de la font que no siguen les pròpies del seu funcionament normal, 
així com la pràctica de jocs en les fonts de beure.
En les fonts decoratives, sortidors, boques de reg, etc.., no es permetrà beure, 
utilitzar l'aigua de les mateixes, banyar-se o introduir-se en les seues aigües, practicar 
jocs, així com tota manipulació dels seus elements.
E) Senyalització, fanals, estàtues i elements decoratius.
En aquests elements de mobiliari urbà no es permetrà grimpar, pujar-se, engrunsar-se 
o fer qualsevol acció o manipulació sobre aquests elements de mobiliari urbà, així 
com qualsevol acte que els embrute, perjudique o deteriore .

CAPÍTOL V 
INFRACCIONS EN PARCS I JARDINS PÚBLICS I ARBRAT URBÀ. 

Art. 6.- Infraccions lleus. 
Es consideren infraccions lleus.:  

- Trepitjar, destruir o alterar les plantacions.
- Tallar flors, fruits o plantes sense l'autorització corresponent.
- Llançar brosses, papers, plàstics o qualsevol altra classe de residus en les zones verdes.
- Practicar jocs i esports en llocs i forma inadequats.
- Usar indegudament el mobiliari urbà.
- En    general,    les   activitats   que   impliquen   inobservança   de   les   instruccions   i 

senyalitzacions per als parcs i jardins públics.
- Caminar  per  zones  vedades  que  estiguen   enjardinades, quan no ho estiga autoritzat 

expressament, així com jugar, reposar o estacionar-se en ell.
- Dipositar  materials  d'obra  sobre  els  escocells  dels  arbres  o  abocar   en   les   seues 

proximitats qualsevol classe de productes que puguen danyar-los.
- Abocar en les  proximitats  dels  escocells  d'arbustos  o  espècies  herbàcies,  qualsevol 

classe de productes que puguen danyar-los.
- Introduir i passejar gossos o altres animals de companyia en els llocs no autoritzats.
- Permetre la realització de necessitats fisiològiques pels gossos o altres animals de 
companyia, en els espais no habilitats o inobservant els procediments establits a aquest 
efecte. 



Art. 7.- Infraccions greus. 
Es consideren infraccions greus .: 
- Trepitjar, destruir o alterar les plantacions en els casos en què les conseqüències de tal 

activitat resultaren ser d'impossible o difícil reparació.
- Danyar o molestar a la fauna existent en parcs i jardins públics.
- La reiteració en la infracció lleu.
- Trencaments, desperfectes en el mobiliari, pintades en paviments i closos, així com 
qualsevol negligència no contemplada expressament i que signifique un dany de 
l'espai.

- Abocar  en  els  escocells  dels  arbres  i  plantacions qualsevol classe de productes que 
puguen danyar-los.

- Dipositar en els escocells d'arbustos o espècies herbàcies materials d'obra.
- La tinença en zones verdes d'utensilis o armes destinats a la caça d'aus i altres animals.
- La realització de necessitats fisiològiques pels usuaris. 

Art. 8.- Infraccions molt greus. 
- Tallar, arrancar o partir arbres, arbustos o algunes de les seues parts, pelar o arrancar la 

seua escorça, i en general, destruir elements vegetals.
- Les   accions   o  omissions  que  afecten  a  exemplars  sobresortints  o  arbres  o  
jardins monumentals.

- Fer  proves  o exercicis de tir o llançar petards o fer focs artificials en els parcs i jardins 
públics, fora dels llocs vedats a aquest efecte i sense autorització expressa.

- Encendre foc en els espais no autoritzats expressament.
- La  celebració  de  festes,  actes  públics  o  competicions  esportives sense autorització 

municipal prèvia.
- La utilització d'utensilis o armes destinades a la caça d'aus o altres animals.
- Usar vehicles de motor en llocs no autoritzats.
- La reincidència de la comissió d'infracció greu.
- Caçar  o  pescar  o  causar  danys  a  qualsevol  tipus d'animal existent en el parc o jardí 

públic. 

Art. 9.- Sancions.
De les accions consecutives de sanció realitzades pels menors d'edat, seran responsables 
els pares, tutors o representants legals d'aquests, en els termes de la sanció de 
responsabilitat previstes en la legislació.
Igualment, respondran els amos dels animals domèstics de les infraccions de la present 
Ordenança realitzades per aquests.

Les infraccions de la present Ordenança seran sancionades amb multes des de 6,01 €, 
fins a 30,05 € 
Les infraccions Lleus se sancionaran amb multes de fins a 21,02 €. 
Les infraccions Greus se sancionaran amb multes de fins a 21,03 €. 
Les infraccions Molt Greus se sancionaran amb multes de fins a 30,05 €.

En la imposició de sancions es tindran en compte per a graduar la quantia de les multes i 
la imposició de sancions accessòries, els següents criteris: 



A) La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa.
B) L'ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la infracció.
C) La  reiteració  o  reincidència en la comissió d'infraccions així com la negligència o 
intencionalitat de l'infractor. 

El procediment d'imposició de sancions s'ajustarà a l'establit en el Reial decret 
1398/1993 de 4 d'agost, que aprova el Reglament del Procediment per a l'Exercici de 
Potestat Sancionadora.

Art. 10.- Òrgan competent.
1.- L'òrgan competent per a la incoació i resolució dels expedients sancionadors 
serà l'Alcalde, si bé, podrà delegar aquestes atribucions en el Regidor Delegat per raó 
de la matèria.
2.- En cap cas podrà recaure en el mateix òrgan la instrucció i resolució 
dels procediments sancionadors.

Art. 11.- Tramitació.
Les sancions per infracció de la present ordenança s'imposaran  després de la tramitació 
del corresponent expedient, de conformitat amb l'establit en el Reial decret 1398/1993 
de 4 d'agost o norma que els substituïsca.

Disposició Final.
L'aprovació de la present ordenança s'ajustarà al procediment establit en l'art. 49 de la 
Llei Reguladora de les Bases de Règim Local i entrarà en vigor una vegada publicat el 
seu text integre en el Butlletí Oficial de la Província.

A Sant Joan d’Alacant, a 20 de gener de 1998. 
L'Alcalde, Francesç de Paula Seva i Sala.. 




