
MOCIÓ PRESENTADA PER ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA PER 
REDACTAR UNA ORDENANÇA MUNICIPAL DE PROTECCIÓ DE L’ARBRAT

Atès que Vacarisses es troba en un entorn natural i paisatgístic d’apreciat valor, que atorguen a la vila 
unes condicions de qualitat de vida notables.

Atès que el arbres i arbredes d’un municipi formen part del seu patrimoni, del seu paisatge i es troben 
fortament arrelats en l’imaginari col·lectiu i en les vivències personals de la ciutadania.

Atès que els arbres també tenen un alt valor ambiental, ecològic, sociocultural i paisatgístic, i que el seu 
gaudiment i preservació constitueix una exigència social cada vegada més creixent.

Atès que en el nostre municipi hi ha alguns arbres singulars que no només estan enmig dels boscos sinó 
que, també, els trobem al costat de masies, camins, jardins particulars, etc. I que tots formen part del 
nostre patrimoni natural, cultural i històric i com a tals són mereixedors de protecció.

Atès que els arbres singulars destaquen per una o més característiques que els fan rellevants segons les 
seva dimensió, bellesa, edat, raresa, fets històrics ocorreguts al seu entorn, singularitat del lloc, etc.

ACORDS: 

PRIMER.- Elaborar una ordenança municipal de conservació, ús i protecció dels arbres i arbredes d’interès
local, tant si estan en terrenys de titularitat privada com pública i que estableixi un règim disciplinari i 
sancionador pel seu compliment. 

SEGON.- Que els Serveis Tècnics de l’Ajuntament elaborin un catàleg d’arbres i arbredes monumentals, 
d’interès comarcal i d’interès local d’acord amb el Decret 214/1987, de 9 de juny, sobre la declaració 
d’arbres monumentals; el Decret 47/1988, d’11 de febrer, sobre declaració d’arbres d’interès comarcal i 
local i el Decret 120/1989, de 17 d’abril, sobre declaració d’arbredes monumentals d’interès comarcal i 
d’interès local.

TERCER.- Comunicar els acords d'aquesta moció a l'ADF i entitats.

QUART. - Publicar aquesta moció a la revista el Terme i a la pàgina web municipal.
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