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ORDENANÇA MUNICIPAL DE
PROTECCIÓ D’ARBRAT D’INTERÉS LOCAL
Les característiques ambientals i històriques que s’han donat en la ciutat d’Alcoi i el seu terme
municipal han afavorit 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 les zones verdes i enjardinades.
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 mediambiental i cultural del nostre poble, la
qual cosa implica que siga d’interès públic la seua protecció i conservació.
Alguns d’aquests espais arbrats estan en regressió o es troben en perill per diverses causes, com
són la tala indiscriminada, els incendis forestals, els projectes urbanístics, d’infraestructures i
viaris, les transformacions agràries, les plagues i malalties, etc. Aquests riscos s’han vist afavorits
per la falta de coneixement del nombre d’individus destacables i del seu estat de salut.
En aquest sentit i amb la finalitat de detenir i evitar la degradació i desaparició d’aquest patrimoni
arbori, es requereix una protecció i conservació racional, eficaç i efectiva.
Així mateix, cal assenyalar que aquests espais i individus són centre d’atracció i d’interès amb una
funció educativa, cultural, social i econòmica que permet servir com a punt de partida per a
conscienciar la societat, mitjançant l’educació ambiental, del respecte que li devem al medi
natural.
Aquesta Ordenança és el text reglamentari en què 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 el qual es troben.
Aquesta 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, l’àmbit d’aplicació, la
vigència i la interpretació.
En el capítol segon, es regula el procés de declaració d’Arbrat d’Interès Local i els seus efectes, i la
creació del Catàleg d’Arbres d’Interès Local.
En el capítol tercer es crea la Comissió Tècnica que, integrada en el Grup de Treball corresponent
dins del Consell Local de Participació de Medi Ambient, s’encarregarà d’elaborar els informes per a
la declaració dels arbres i arbredes singulars.
En el capítol quart es regulen les disposicions relatives a la conservació de l’Arbrat d’Interès Local,
s’estableixen les especificacions tècniques, el finançament i els drets i deures que comporta
aquesta declaració.
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En el capítol cinquè s’especifiquen les excepcions a la tala, arrancada i poda dels arbres i arbredes
d’interès local, així com les mesures econòmiques o d’una altra índole compensatòries i el càlcul
de les mateixes.
Finalment, en el capítol sisè s’estableix el règim d’infraccions i sancions, d’acord amb la legislació
aplicable en la matèria.
TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Marc normatiu.
1. Aquesta Ordenança constitueix un Pla de protecció i conservació de l’Arbrat d’Interès Local de la
ciutat d’Alcoi, dictada a l’empara del que disposen les lletres d) e) i m) de l’article 25.2 de la Llei
7/1985 Reguladora de la Bases de Règim Local, en la qual s’assignen competències reguladores
als ajuntaments en matèria urbanística, de parcs i jardins, de patrimoni historicoartístic, de
protecció del medi ambient i de turisme, en els termes de la legislació de l’Estat.
2. En el marc normatiu de la Comunitat Valenciana, les mesures de protecció, conservació,
inspecció, control i supervisió del dit Pla de Protecció i Conservació de l’Arbrat d’Interès Local
s’ajusten en tot moment al que disposa la Llei 3/1993, Forestal de la Comunitat Valenciana, la Llei
4/2006, de Patrimoni Arbori Monumental de la Comunitat Valenciana i la Llei 4/1998, del Patrimoni
Cultural Valencià.
Article 2. Objecte.
Aquesta ordenança té com a objecte:
a) Protegir, conservar i millorar l’Arbrat d’Interès Local, mitjançant la seua defensa, foment i
atenció.
b) Establir les directrius i funcionament de la planificació, ordenació i gestió de l’Arbrat d’Interès
Local.
c) Establir els instrument jurídics d’intervenció i control i el règim sancionador en defensa i
protecció de l’Arbrat d’Interès Local i de l’entorn natural en el qual es troben.
d) Evitar el deteriorament paisatgístic del terme municipal derivat de l’eliminació de la vegetació o
de modificacions fitosociològiques introduïdes per les activitats urbanístiques.
Article 3. Àmbit d’aplicació.
Aquesta Ordenança serà aplicable a tot el terme Municipal d’Alcoi i afectarà tots els Arbres o
Arbredes d’Interès Local que siguen catalogats, així com aquells que sense estar encara catalogats
formalment puguen considerar-se singulars segons la definició d’Arbres i Arbredes d’Interès Local
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de l’article 4 d’aquesta ordenança, siguen de titularitat pública o privada.
TÍTOL II. DECLARACIÓ D’ARBRES I ARBREDES D’INTERÉS LOCAL
Article 4. Definició d’Arbre i Arbredes d’Interès Local.
1. Als efectes de la present Ordenança es considerarà Arbre d’Interès Local aquell exemplar de
planta llenyosa que destaca dins del municipi per una o diverses característiques de tipus biològic,
paisatgístic, històric, cultural, social o científic o per una ubicació especial en el terme municipal
que faça que es considere que ha de gaudir d’una protecció especial.
2. Per Arbreda d’Interès Local s’entén una agrupació d’uns quants arbres que, per la seua espècie,
grandària, edat, bellesa, composició, singularitat o història es considera destacable i digna de
protecció per al municipi.
3. La protecció comprén l’Arbre o Arbreda d’Interès Local, l’entorn i la seua història.
4. De manera general serà considerat com “entorn” d’un arbre d’interès local, la distància que
comprenga el perímetre de la seua copa més un metre de protecció addicional. No obstant això,
en determinats supòsits que per qüestions paisatgístiques, ambientals o biològiques siga necessari
un perímetre major, el mateix serà establit en la pròpia autorització de la llicència que se sol·licite.
Article 5. Definició d’arrancada, tala, trasplantament i poda.
1. Arrancada: operacions de separació del sòl o del lloc on estiga una planta o exemplar arbori
amb intenció d’eliminar-la.
2. Tala: acció de tallar els arbres pel tronc i branques amb la intenció d’eliminar o matar
l’exemplar arbori.
3. Trasplantament: transportar d’un lloc a un altre una planta amb les seues arrels amb intenció
que torne a arrelar i créixer.
4. Poda: acció de llevar branques d’arbres amb la intenció de netejar-lo, conformar-lo i realitzar
tractaments sanitaris i d’estètica de l’exemplar.
Article 6. Normativa.
1. L’Arbrat d’Interès Local es considera un Bé Protegit i a conservar. La protecció implica que no
poden ser tallats, danyats, trasplantats, mutilats, ni destruïts en el seu estat o aspecte.
Article 7. Declaració d’arbres i arbredes d’interès local.
1. 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 iniciativa pròpia de l’Ajuntament d’Alcoi, amb
l’informe previ —preceptiu i vinculant— de la Comissió Tècnica Municipal.
2. La Comissió Tècnica Municipal estarà composta, com a mínim, pels responsables tècnics del
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Departament de Medi Ambient i del Departament de Parcs i Jardins de l’Ajuntament, podent
estar oberta a la inclusió de tècnics de qualsevol altre departament que tinga competències
directes o indirectes o que puguen veure’s afectats per la declaració d’un arbre o arbreda
d’interès local.
3. La Comissió Tècnica Municipal s’encarregarà de:
a. La preparació i elaboració dels informes tècnics de declaració d’arbres i arbredes
d’Interès Local.
b. Desenrotllament de les propostes de declaració d’Arbres i Arbredes d’Interès local per
al seu estudi pel Consell Local de Participació de Medi Ambient.
c. Elaboració i seguiment del Catàleg d’Arbres i Arbredes d’Interès local i de l’Arbrat
municipal.
4. En els expedients iniciats a instància de part, el termini màxim per a resoldre serà de sis
mesos des que fora formulada la sol·licitud. La falta de resolució expressa implicarà la
desestimació de la proposta.
5. Tota proposta de declaració d’Arbre o Arbreda d’Interès Local requerirà:
a. Identificació de l’Arbre o Arbreda la declaració de la qual es proposa, mitjançant el seu
nom científic, comú, el seu nom popular, si hi haguera, i la seua localització exacta.
b. Una memòria descriptiva i justificativa de la proposta. La dita memòria inclourà un
annex cartogràfic de localització, així com un fotogràfic.
6. La declaració de l’Arbre o Arbreda d’Interès Local pot afectar tant arbres o arbredes de
titularitat municipal com d’una altra administració pública o a exemplars de titularitat privada.
7. 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, donant-li audiència amb suficient antelació prèviament a l’elevació al Ple de
l’Ajuntament, perquè manifesta el que al seu dret convinga.
8. En el supòsit d’Arbres o Arbredes de titularitat privada, i sense perjudici de les potestats
expropiatòries, que si és el cas procedisquen, la declaració podrà d’acompanyar-se d’un
conveni entre l’Ajuntament d’Alcoi 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 necessitat de
subscriure el Conveni, subjectant-se al règim establit en aquesta Ordenança, i deixant
constància d’això en l’expedient.
9.

Als propietaris privats d’Arbres o Arbredes d’Interès Local declarats, se’ls expedirà un certificat
acreditatiu de la seua declaració i se’ls notificarà amb l’antelació suficient qualsevol actuació
que es tinga previst realitzar sobre l’Arbre o Arbreda d’Interès Local declarada.

10. L’Ajuntament d’Alcoi informarà la Conselleria competent en gestió d’espècies protegides i
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biodiversitat, i el Departament corresponent de la Diputació Provincial d’Alacant, de les
declaracions d’Arbres i Arbredes d’Interès Local que s’aproven pel Ple Municipal.
Article 8. Efectes de la declaració.
1. Els Arbres i Arbredes declarats d’Interès Local seran degudament catalogats d’acord amb el
que disposa l’article 9 d’aquesta ordenança.
2. Els Arbres i Arbredes d’Interès Local 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 hi
haguera, dimensions, emplaçament UTM, edat estimada, propietari, data de declaració i
número de registre en el catàleg.
3. La declaració d’Arbre o Arbreda d’Interès Local suposa la responsabilitat de l’Ajuntament
d’Alcoi en la seua protecció i conservació.
Article 9. Catàleg d’Arbres i Arbredes d’Interès Local.
1. Es crea el Catàleg d’Arbres i Arbredes d’Interès Local.
2. El Catàleg d’Arbres i Arbredes d’Interès Local té com a objectiu l’inventari i registre ordenat de
tots i cada un dels arbres i arbredes declarats d’Interès Local per l’Ajuntament d’Alcoi. Els
criteris, documentació i requisits de l’inventari i registre es confeccionaran per la Comissió
Tècnica Municipal de l’Arbrat d’Interès Local.
3. El Catàleg és competència de l’Ajuntament d’Alcoi, i li correspon la seua actualització,
conservació, guarda i custòdia. L’accés a la informació continguda és lliure per a tota persona
que ho sol·licite.
4. L’Ajuntament d’Alcoi divulgarà el contingut del Catàleg mitjançant publicacions del mateix. En
el qual caldrà incloure-hi un decàleg de bones pràctiques d’actuació per a la conservació i
manteniment dels exemplars catalogats. Així mateix aplicarà les noves tecnologies per a donar
a conèixer els arbres i arbredes catalogats.
TÍTOL III. EL CONSELL LOCAL DE PARTICIPACIÓ AL MEDI AMBIENT
Article 10. Consell Local de Participació de Medi Ambient.
1. El Consell Local de Participació de Medi Ambient, creat com a consell sectorial de l’Ajuntament
d’Alcoi, té com a principal objectiu canalitzar la participació dels ciutadans i ciutadanes i de 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. Els informes tècnics de la Comissió Tècnica Municipal seran informats de manera preceptiva
pel Grup de Treball corresponent del Consell Local de Participació de Medi Ambient i
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posteriorment elevats al Plenari del Consell Local per a la seua aprovació definitiva.
3. La dita Comissió Tècnica formarà part del Grup de Treball corresponent, el qual serà designat i
aprovat pel Plenari del Consell Local de Participació. En l’aprovació inicial d’aquesta Ordenança
es fixarà el dit Grup de Treball dins del Grup de Treball III: Ordenació del territori i mobilitat,
gestió agrícola i forestal.
4. En el cas que el Consell Local de Participació de Medi Ambient no estiguera creat o, una
vegada creat, aquest fora dissolt, s’estarà a allò disposat en l’Art. 7.1. d’aquesta Ordenança pel
que fa a l’aprovació i declaració d’Arbres o Arbredes d’Interès Local.
TÍTOL IV. CONSERVACIÓ DE L’ARBRAT D’INTERÉS LOCAL
Article 11. Responsabilitat de conservació.
1. La conservació dels Arbres i Arbredes d’Interès Local correspon al propietari dels mateixos,
siga administració o privat.
2. Així, correspondrà a la Conselleria competent en medi ambient executar les mesures, directes
o mitjançant ajudes, per a la conservació dels arbres d’Interès Local ubicats en terrenys
forestals de la seua titularitat o muntanyes del catàleg d’utilitat pública o altres llocs on
exercisca els drets sobre la gestió o l’aprofitament del vol arbori.
3. Correspondrà a l’Ajuntament d’Alcoi, en coordinació amb la Conselleria competent en la
matèria i amb la Diputació Provincial d’Alacant, executar idèntiques mesures i accions respecte
dels arbres d’Interès Local ubicats en el seu territori siga o no forestal.
4. Correspon als propietaris, en coordinació amb l’Ajuntament d’Alcoi i la Conselleria competent
en la matèria, el dret a executar accions de conservació dels seus arbres, per si mateix o a
través de tercers amb què arribe a un acord.
5. Els propietaris privats col·laboraran amb l’administració en la conservació dels arbres d’Interès
Local, permetent l’accés als tècnics de les administracions competents, degudament acreditats,
amb la idea d’assegurar la conservació d’aquests espècimens.
Article 12. Pla de Gestió i Conservació.
1. Per a garantir la conservació i el seguiment de l’estat de salut d’aquests
s’aprovarà, a proposta de la Comissió Tècnica i després de les corresponents
de Treball corresponent del Consell Local de Participació de Medi Ambient,
Conservació del Patrimoni Arbori Singular, que regularà la supervisió,
conservació dels Arbres i Arbredes d’Interès Local.

monuments vius,
reunions del Grup
el Pla de Gestió i
gestió, difusió i

2. Els treballs de conservació que s’executen en Arbres i Arbredes d’Interès Local i en el seu
entorn necessitaran autorització prèvia de l’Ajuntament d’Alcoi, sense perjudici de les
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competències que sobre la matèria corresponguen a la Conselleria competent en la matèria i a
la Diputació d’Alacant.
3. La documentació que es caldrà presentar per a la sol·licitud d’autorització municipal per a
realitzar qualsevol treball de conservació de l’arbre o arbreda d’interès local serà la següent:
a. Sol·licitud, en la qual s’indicarà, com a mínim, el nom i cognoms de la persona
interessada, o si fa al cas del seu representant, lloc per a les notificacions, objecte de la
sol·licitud, data i firma.
b. Breu memòria descriptiva de les labors de conservació que es pretén realitzar amb la
justificació de les mateixes.
c. Referències del personal o l’empresa que realitzarà els treballs de conservació.
Article 13. Normes i especificacions tècniques.
1. Tot arbre o arbreda declarat d’interès local, s’acompanyarà d’una fitxa que incloga, almenys,
l’estudi del medi, l’estat i diagnòstic a nivell fisiològic, de desenrotllament, patològic i
biomecànic, i les mesures de conservació a dur a terme. Així mateix, s’adjuntarà a la fitxa
l’estudi de la valoració econòmica de l’exemplar o exemplars catalogats d’acord amb la Norma
de Granada.
2. Qualsevol actuació urbanística (disseny, projecció i execució) o de qualsevol altre tipus
(realització de rases, vessaments de productes químics o d’una altra índole, etc.) que es
realitze en l’entorn d’un arbre o arbreda i que puga afectar aquests, haurà de ser informada,
prèviament i preceptivament, per la Comissió Tècnica i informada pel Consell Local de
Participació de Medi Ambient, a través del Grup de Treball corresponent, sempre que aquest
estiga constituït legalment.
3. En tot cas, en les sol·licituds de llicències d’edificació en entorns amb àrees arbrades,
s’assenyalaran aquelles espècies que necessàriament hagen de ser talades i les que han de
romandre.
4. En cas de tala, caldrà ajustar-se al que disposa l’article 20 i 21 d’aquesta ordenança.
5. En cas de conservació, s’assegurarà la protecció de les espècies a conservar durant el
transcurs de l’obra.
6. Les persones que intervinguen en els treballs que es realitzen sobre els arbres o arbredes
singulars (estudi, conservació, seguiment), hauran de comptar amb una experiència
contrastada en la matèria i estar degudament qualificats.
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Article 14. Finançament.
1. L’Ajuntament d’Alcoi finançarà, amb càrrec als seus propis pressupostos, les despeses de
conservació dels arbres i arbredes d’interès local declarats dels quals siga propietari o es
troben en terrenys de propietat municipal. Tot això sense perjudici dels convenis o acords que
subscriga amb altres administracions o amb els propietaris privats d’arbres o arbredes
singulars catalogats.
2. L’Ajuntament d’Alcoi, en el marc de les seues competències, i sempre que la disponibilitat
pressupostària ho permeta, podrà establir línies de subvenció concretes per a ajudar els
propietaris privats a la conservació dels arbres o arbredes d’interès local catalogats.
Article 15. Protecció cautelar.
Quan es reba una sol·licitud de declaració d’arbre o arbreda d’interés local, o quan s’acorde d’ofici
l’inici d’un expedient amb aquesta finalitat, l’Ajuntament prohibirà cautelarment qualsevol actuació
que puga afectar de forma negativa els arbres o arbredes objecte de la sol·licitud o de la incoació.
Aquesta prohibició podrà ser concretada o alçada mitjançant resolució expressa i motivada. Sense
aquesta resolució, totes les actuacions definides en l’article 5 tindran la consideració d’actuacions
negatives.
Article 16. Vigilància.
1. La vigilància dels arbres o arbredes d’interès local de titularitat pública correspondrà a
l’Ajuntament d’Alcoi a través de la Comissió Tècnica creada a l’efecte, i podrà col·laborar amb
els serveis tècnics autonòmics i provincials per a aquesta comesa.
2. La vigilància dels arbres o arbredes d’interès local de titularitat privada correspondrà al
propietari, el qual haurà d’estar allò que disposa l’article 11.5 a fi d’assegurar la conservació de
l’espècimen catalogat. En tot cas, els propietaris d’arbres o arbredes d’interès local hauran
d’informar els serveis tècnics municipals competents en la matèria de qualsevol dany o
eventualitat que puga afectar de manera directa o indirecta a la pervivència o estètica de
l’arbre o arbreda i del medi que l’envolta.
Article 17. Regulació de les visites.
L’Ajuntament d’Alcoi podrà planificar i regular les visites a un arbre o arbreda declarat d’interès
local si estan sotmesos a un pla de recuperació i tractaments que així ho recomane.
L’Ajuntament d’Alcoi fomentarà i regularà les visites a un arbre o arbreda declarat d’interés local
situats en terrenys de propietat privada a través dels convenis amb els propietaris.
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TÍTOL V. EXCEPCIONS A LA TALA, ARRANCADA I PODA D’ARBRES I ARBREDES
SINGULARS. MESURES COMPENSATÒRIES
Article 18. Amenaça imminent de danys.
Quan un arbre declarat d’interès local o alguna de les seues parts represente una amenaça per a
la seguretat pública o privada, l’alcalde, després del preceptiu informe de la Comissió Tècnica
podrà acordar la realització de les operacions urgents necessàries per a garantir la seguretat de
les persones i dels béns. En el cas que es troben en terrenys de titularitat privada les despeses
associades a les operacions es podran traslladar de manera subsidiària al propietari.
Article 19. Tala i arrancada excepcional d’arbres declarats d’interès local.
1. Excepcionalment i de manera justificada en cas d’amenaça “no imminent” per a la
seguretat pública, l’Ajuntament podrà procedir a autoritzar la tala o arrancada d’arbres
declarats d’interès local.
2. A més de l’autorització formal de l’Ajuntament per a la tala o arrancada d’un arbre d’interès
local, qualsevol tala o abatiment haurà de ser objecte de llicència urbanística, seguint allò
que s’ha establert en el Decret 67/2006, de 19 de maig, del Consell, pel qual s’aprova el
Reglament d’Ordenació i Gestió Territorial i Urbanística.
3. En la sol·licitud de llicència s’haurà d’aportar la documentació següent:
a. Memòria descriptiva i justificativa.
b. Plànols d’ubicació.
c. Pressupost estimat de l’actuació.
Article 20. Mesures compensatòries per l’arrancada i tala d’arbres.
L’arrancada o tala d’arbres singulars comportarà l’aplicació de mesures compensatòries,
independentment de les causes que hagen portat a autoritzar la dita arrancada o tala. Cas
d’infracció, les mesures compensatòries equivaldran a la reposició de la situació alterada al seu
estat originari.
Article 21. Càlcul de les mesures compensatòries.
La Comissió Tècnica realitzarà una valoració de l’exemplar basant-se en la “Norma de Granada”
(s’adjunta com a annex). La dita valoració serà econòmica i servirà de base per a concretar la
compensació, bé a través d’una plantació d’arbres autòctons en quantitat i característiques que
compensen la valoració econòmica realitzada o bé, si això no fóra possible, mitjançant l’ingrés en
l’Ajuntament d’aqueixa quantitat valorada.
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Article 22. Drets econòmics dels propietaris.
Els propietaris, arrendataris i usufructuaris que patisquen minves o perjudicis en els seus béns per
la presència d’un Arbre o Arbrat d’Interès Local seran compensats per l’Ajuntament d’Alcoi per les
pèrdues o danys que causen aquests arbres o que s’ocasionen per la seua declaració. La sol·licitud
de compensació anirà acompanyada d’un informe tècnic firmat per un facultatiu on s’especifique i
justifique la quantia de la compensació econòmica.
Article 23. Destinació de les mesures compensatòries.
L’Ajuntament assignarà els ingressos derivats de les mesures compensatòries fixades en els
articles anteriors a la repoblació, regeneració, restauració, manteniment o labors semblants per a
la millora i manteniment dels espais naturals en general i per al manteniment i millora dels arbres i
arbredes declarats d’interès local en particular.
TÍTOL VI. RÈGIM DISCIPLINARI I SANCIONADOR
Article 24. Infraccions.
Les infraccions a la present ordenança es qualifiquen de lleus, greus i molt greus.
1. Les infraccions lleus són les següents:
a. Iniciar treballs o labors que afecten arbres o arbredes d’interès local amb autorització
d’altres administracions sense comunicar-ho a l’Ajuntament d’Alcoi.
b. Qualsevol infracció que puga produir deteriorament o minva de caràcter ornamental
dels exemplars singulars com lligar cables a les seues branques de forma no justificada,
instal·lar lluminàries, clavar objectes en el tronc, fixar cartells i altres de similars.
c. Qualsevol altra infracció a les presents ordenances que no siga greu o molt greu.
2. Les infraccions greus són les següents:
a.

La reincidència en la comissió d’infraccions lleus. Entenent com a reincidència la
comissió de dues o més faltes lleus dins de l’any de la comissió de la primera infracció
lleu.

b.

La no sol·licitud de llicència municipal per a desenrotllar qualsevol actuació en arbres o
arbredes singulars o als voltants dels mateixos sempre que no es produïsca un efecte
greu en aquests.

c.

L’incompliment dels condicionants de les llicències, llevat que l’incompliment siga
considerat com molt greu.
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d.

Depositar en els escocells dels arbres d’interès local, encara que siga de forma
transitòria, productes, fems, residu, runes, pedres, papers, plàstics, productes càustics
o fermentables i, en general, qualsevol altre element que puga danyar-lo. Així com
abocar en ells aigües de neteja o qualsevol producte tòxic, quan els danys que es
produïsquen siguen greus.

3. Les infraccions molt greus són les següents:
a.

La reincidència en la comissió d’infraccions greus.

b.

Arrancar o talar qualsevol arbre o arbreda d’interès local existent en el terme municipal
d’Alcoi, sense l’informe previ preceptiu i per tant sense la consegüent autorització.

c.

Depositar en els escocells dels arbres d’interès local, encara que siga de forma
transitòria, productes, fems, residu, runes, pedres, papers, plàstics, productes càustics
o fermentables i, en general, qualsevol altre element que puga danyar-lo. Així com
abocar en ells aigües de neteja o qualsevol producte tòxic, quan els danys que es
produïsquen siguen molt greus.

Article 25. Sancions.
Sense perjudici d’exigir, quan siga procedent, la corresponent responsabilitat civil o penal, les
sancions a aplicar seran:
a. Faltes lleus: multes de fins a 750 euros.
b. Faltes greus: multes de 750,01 a 1.500 euros.
c. Faltes molt greus: multes de 1.501,01 a 3.000 euros
A més, les persones infractores hauran de reposar la situació alterada al seu estat original. Les
responsabilitats administratives que se’n deriven del procediment sancionador seran independents
i compatibles amb aquesta exigència de reposició.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
El Catàleg d’Arbres i Arbredes d’Interès Local a què es fa referència en l’article 9 d’aquesta
ordenança haurà d’incorporar-se al Catàleg de Béns i Espais Protegits de caràcter urbanístic en la
primera revisió que s’efectue del Pla General d’Ordenació Urbana.
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