
ORDENANÇA MUNICIPAL PER A LA PREVENCIÓ I LLUITA DE LA PLAGA DEL MORRUT ROIG DE LES
PALMERES

CAPÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

Article 1. Objecte
L'objecte de la present Ordenança Municipal és adoptar les mesures necessàries per evitar la dispersió i
propagació  de  la  plaga del  morrut  de  les  palmeres  [Rhynchophorus  ferrugineus  (Olivier,  1790)]  al  terme
municipal de Montmeló.

Article 2. Àmbit d'aplicació
La present Ordenança Municipal és d'aplicació a tot el terme municipal de Montmeló i, per tant, és d'obligat
compliment per totes les persones físiques i jurídiques propietàries de palmeres.

CAPÍTOL II
NORMES PER LA CORRECTA GESTIÓ DE LA PLAGA

Article 3. Caràcter
Tota la normativa inclosa en aquest capítol té caràcter obligatori i, per tant, el seu incompliment pot ser
objecte de sanció per part de l'Ajuntament de Montmeló i de la Policia Local.

Article 4. Subjecció
Tots els residents a Montmeló i empreses de jardineria que efectuïn treballs a Montmeló, estan obligats a
gestionar de forma correcta les palmeres d'acord amb el que estableix aquesta Ordenança.

Article 5. Espècies vegetals objecte
Les especies de palmeres subjectes de la present ordenança són les que estableix la Decisió 2008/776/CE,
de 6 de octubre de 2008, sota la denominació de “plantes sensibles”. Cal indicar que a la nostra zona les
espècies més sensibles són la palmera canària (Phoenix canariensis) i en segon ordre la datilera (Phoenix
dactylifera). A Catalunya, fins ara, el 99,5% de les palmeres afectades han estat palmeres canàries.

Article 6. Normes i obligacions per la poda i tractament de palmeres
6.1 Tala i  eliminació de les palmeres afectades: És obligatòria la tala i  la posterior destrucció de les  

palmeres afectades per la plaga, que no tinguin opció de recuperar-se.
6.2 Època de poda: La poda de les palmeres del gènere  Phoenix sp. solament es realitzarà entre els  

mesos de desembre i  febrer.  La resta de l'any es restringirà únicament a la neteja de les fulles  
mortes. Si és estrictament necessari efectuar activitats de poda fora d'aquests mesos, serà obligatori 
realitzar un tractament fitosanitari immediat per assegurar-ne la protecció, i recobrir si és 
possible les  referides amb un màstic. Les activitats de poda en la resta d'espècies es podrà efectuar 
durant tot l'any.

6.3 Risc de danys per caiguda de fulles: Existeix el perill que es desprenguin les fulles de les palmeres 
afectades que encara no s’hagin tallat, per la qual cosa cal advertir d’aquest perill a l’Ajuntament  
perquè autoritzi la tala de les fulles i prengui les mesures oportunes per evitar danys a persones i  
bens.

6.4 Els tractaments i la periodicitat depenen de les substàncies actives, formulats i tipus d'insecticida  
utilitzat, solament s'hauran d'utilitzar els autoritzats pel Registre de Productes 
Fitosanitaris del MARM per la plaga i cultiu.

6.5 Els  particulars  i  professionals  de  jardineria,  dintre  del  terme  municipal  de  Montmeló,  tenen  la  
obligatorietat de seguir les protocols d'actuació per fer front a la plaga que l'Ajuntament hagi 
establert.

Article 7. Protocol d’actuació davant una palmera afectada 
Normes a seguir quan un particular o jardiner detecti una possible afectació d’una palmera: 
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7.1 Es comunicarà a la Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Montmeló.
7.2 De  la  mateixa  manera,  l’Ajuntament  podrà  iniciar  d’ofici  el  protocol  d’actuació  si  observa  

palmeres  afectades  durant  les  inspeccions  periòdiques  de  control  de  la  plaga,  deixant  la  
corresponent  notificació a la bústia en cas que no es trobi al propietari. 

7.3 L’Ajuntament  valorarà  el  grau  d’afectació  de  l’exemplar  i  es  determinarà  si  és  viable  el  seu  
tractament i/o recuperació o si s’ha de procedir a la seva tala i destrucció. 

7.4 S’informarà al  propietari  del  tractament que cal  efectuar  per  intentar  salvar  l’exemplar,  el  qual  
decidirà si vol efectuar el tractament amb cost a la propietat o si es procedeix a la tala de 
palmera. 

7.5 El propietari i els serveis tècnics de l’Ajuntament efectuaran un seguiment de l’evolució de  les  
palmeres afectades per evitar que, si el tractament no és efectiu, pugui produir-se transmissió 
de la plaga a altres palmeres. 

7.6 Si l’Ajuntament considera que el tractament no és satisfactori es determinarà la seva tala. 
7.7 El propietari no es pot negar a la tala de la palmera, ja que podria ser responsable d’una potencial 

transmissió de la plaga a altres palmeres. En cas que es negui a autoritzar l’entrada a la finca  
per talar una palmera es sol·licitarà autorització judicial.

7.8 El cost de totes les actuacions, sempre aniran a càrrec dels titulars de les palmeres.

Article 8. Altres obligacions 
8.1 Els propietaris de palmeres hauran de declarar a l'Ajuntament el nombre i espècies de palmeres de 

la seva titularitat a fi i efecte de realitzar un cens acurat d'exemplars.
8.2 Obligació  de  comunicar  la  presència  de  la  plaga:  Els  professionals  del  sector,  viveristes,  c

omerciants,  jardiners i  propietaris,  tenen l'obligació de comunicar a l'Ajuntament la detecció de  
palmeres  afectades per la plaga o amb símptomes sospitosos de la seva presència. El no fer-ho pot
ser sancionat per la Llei de Sanitat Vegetal 43/2002 i per la present Ordenança.

8.3 Passaport fitosanitari CE: La legislació estatal estableix que les palmeres de més de 5 cm  de  
diàmetre que circulin pel territori espanyol han d’anar acompanyades del Passaport fitosanitari CE,  
el qual ha estat emès per una empresa autoritzada i sotmesa a controls oficials. El passaport, que 
cal conservar-lo obligatòriament durant un any, assegura que s’han pres les mesures 
fitosanitàries de control oficialment establertes de prevenció i lluita contra aquest organisme.

8.4 Inscripció al Registre oficial de proveïdors de material vegetal: Les persones físiques o jurídiques 
que produeixin i comercialitzin palmeres a Catalunya, així com aquelles que en cultivin amb 
finalitat vegetal, s’hauran d’inscriure obligatòriament al Registre oficial de proveïdors de material  
vegetal que gestiona el Servei de Sanitat Vegetal del DAR. Els inscrits en aquest Registre oficial han
de complir obligatòriament les mesures preventives i de lluita establertes i les que en cada cas  
determini el DAR. 

CAPÍTOL III
INFRACCIONS I SANCIONS 

Article 9. Infraccions 
Les infraccions de la present Ordenança Municipal s’han detallat individualitzadament als següents articles. 
9.1. Les infraccions a la present Ordenança poden ser lleus, greus o molt greus.
9.2. La qualificació de les infraccions que no vinguin expressament qualificades en aquest capítol es 

realitzarà prenent en consideració els següents elements:
  a) Pertorbació o molèsties causades. 
b) Danys causats. 
c) Desconsideració envers els ciutadans i/o l’Ajuntament. 
d) Reiteració i/o reincidència. 
e) Grau de perjudici al Medi Ambient.

9.3 El règim sancionador s’aplicarà de manera diferent si es tracta d’un particular o d’una empresa de 
jardineria, ja que aquest com a professional del sector amb unes pràctiques incorrectes pot 
contribuir molt a la proliferació de la plaga. 
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Article 10. Infraccions lleus 
Es consideren infraccions lleus a l’Ordenança Municipal per la contenció de la plaga del morrut, no aplicar
les mesures establertes en la normativa vigent i a títol enunciatiu, les següents: 

10.1 La desatenció de l'estat fitosanitari de les palmeres.
10.2 No posar en coneixement l’aparició de la plaga en les palmeres sota la seva titularitat.
10.3 Podar sense tenir en compte les normes establertes en la present ordenança. 
10.4 No complir el protocol d’actuació recollit en aquesta ordenança.
10.5 No realitzar els tractaments fitosanitaris un cop s’han acordat.
10.6 No justificar a l'Ajuntament el justificant de la correcta gestió d'una palmera talada i dels 

tractaments efectuats a les palmeres (productes emprats), quan siguin requerits.
10.7 La no declaració a l'Ajuntament per part del propietari del nombre i espècies de  palmeres 

de la seva titularitat a fi i efecte de realitzar un cens acurat d'exemplars. 

Article 11. Infraccions greus 
Es consideren infraccions greus a l’Ordenança Municipal per la contenció de la plaga del morrut, a títol
enunciatiu, les següents: 

11.1 Fer podes de palmeres del gènere Phoenix sp. en el període comprès entre els mesos de 
març i novembre, ambdós inclosos, quan no siguin estrictament necessàries.

11.2 Dificultar la labor inspectora mitjançant qualsevol acció o omissió que pertorbi o retardi la 
mateixa.

11.3 Negar-se a la tala d'una palmera afectada quan així s'hagi establert.
11.4 La utilització i manipulació de mitjans de defensa fitosanitària sense observar les condicions 

d'ús o d'altres requisits exigits, sempre i quan no suposi un perill per a la salut humana, els 
animals o el medi ambient.

11.5 L'incompliment dels requisits en matèria de titulació qualificació del personal, sempre i quan 
aquest incompliment no representi un risc per a la salut humana, els animals o el medi 
ambient.

Article 12. Infraccions molt greus
Es consideren infraccions molt greus a l'Ordenança Municipal per la contenció de la plaga del morrut, a títol
enunciatiu, les següents:

12.1 La  tala,  poda  i/o  manipulació  de  les  parts  afectades  de  les  palmeres  atacades  i  el  
transport de fulles i/o troncs de les mateixes,  sense la protecció adequada, existint risc  
d’expansió de la  plaga. 

12.2 No presentar a l'Ajuntament el justificant de correcta gestió d'una palmera talada o dels 
tractaments aplicats quan siguin requerits.

12.3 La  manipulació  o  utilització  de  mitjans  de  defensa  fitosanitària  no  autoritzats,  o  dels  
autoritzats no respectant els requisits establerts d'utilització, quan representi un risc per a la 
salut humana, la dels animals o la del medi ambient.

Article 13. Sancions a particulars
Les sancions que es podran imposar a particulars variaran segons la qualificació de la infracció comesa.

13.1 Infraccions lleus: multa pecuniària de 60 a 150 €.
13.2 Infraccions greus: multa pecuniària de 150 a 300 €.
13.3 Infraccions molt greus: multa pecuniària de 300 a 600 €. El procediment sancionador per 

incompliment de l'Ordenança Municipal per a la contenció de la plaga del morrut es regula al
capítol V d'aquesta Ordenança.

Article 14. Sancions a empreses de jardineria
Les sancions que es podran imposar a les empreses de jardineria variaran segons la qualificació de la
infracció comesa.

14.1 Infraccions lleus: multa pecuniària de 150 a 300 €.
14.2 Infraccions greus: multa pecuniària de 301 a 900 €.
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14.3 Infraccions molt greus: multa pecuniària de 901 a 3000 €. El procediment sancionador per 
incompliment de l'Ordenança Municipal per a la contenció de la plaga del morrut es 
regula al capítol V d'aquesta Ordenança.

CAPÍTOL IV 
PROCEDIMENT SANCIONADOR 

Article 15. Procediment sancionador 
15.1 El procediment per sancionar les infraccions previstes en aquesta Ordenança serà el que regula el 

Decret  278/1993 de  9  de  novembre,  llevat  dels  casos  pels  quals  l’Ordenança contempla  una  
regulació específica. 

15.2 En tot allò que no estigui expressament previst a la norma anterior, s’aplicarà el RD 1398/1993 de 4 
d’agost. 

15.3 En els supòsits de reconeixement voluntari de la responsabilitat, amb pagament de la multa 
proposada, es podran aplicar reduccions de fins el 50% de la quantia de la mateixa. Les reduccions 
que procedeixin hauran de quedar determinades en la notificació de la iniciació del procediment. 

15.4 Procediment abreujat per faltes lleus i greus.
 a) Notificació de la denúncia i incoació de l’expedient sancionador. 
 b) Vista per al·legacions en 10 dies. 
c) Proposta de Resolució. 
d) Termini de 10 dies per presentar proves i/o al·legacions. 
e) Resolució i trasllat.

CAPÍTOL V
PRESCRIPCIÓ, CADUCITAT I DISPOSICIONS 

Article 16. Prescripció i caducitat de les infraccions i sancions 
16.1 Prescripció de les infraccions. 

a) Les infraccions lleus prescriuen en el termini de 6 mesos des de que es van cometre, o bé quan 
l’administració en tingué coneixement, sempre que en aquest últim supòsit el termini de 
l’actuació il·lícita no superi l’any.
b) Les infraccions greus prescriuen en el termini de 1 anys des de que es van cometre, o bé quan 
l’administració en tingué coneixement, sempre que en aquest últim supòsit  el  termini  de  
l’actuació il·lícita no superi els 3 anys. 
c) Les infraccions molt greus prescriuen en el termini de 2 anys des de que es van  cometre, o bé 
quan l’administració en tingué coneixement. 
d) Les infraccions continuades no inicien la seva prescripció fins que no deixi de cometre els darrers 
actes il·lícits. 

16.2 Caducitat de l’expedient sancionador. 
a) A les infraccions lleus, l’expedient sancionador caducarà en el termini de 2 mesos des de l’inici de
l’expedient. 
b) A les infraccions greus i molt greus l’expedient sancionador caducarà en el termini de 6 mesos 
des de l’inici de l’expedient. 
c) L’inici dels expedients sancionadors interromp el període de caducitat de la infracció. 
d) En el supòsit que el procediment sancionador caduqui, l’administració haurà d’iniciar un nou 
procés sancionador, sempre que el termini de prescripció de la infracció  no s’hagi esgotat. 

16.3 Prescripció de les sancions. 
a) Les sancions per infraccions lleus prescriuen en el termini de 6 mesos des de la  notificació de la 
sanció a l’infractor. 
b) Les sancions per infraccions greus prescriuen en el termini de 1 any des de la notificació de la
sanció a l’infractor. 
c) Les sancions per infraccions molt greus prescriuen en el termini de 2 anys des de  la notificació  
de la sanció a l’infractor. 
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16.4 Introducció de la prescripció. 
a) Quan a pesar de l’activitat de l’administració i, sense culpa de la mateixa per  actuacions del  
particular, no es pugui executar la sanció en els terminis establerts, aquesta es perllongarà 
automàticament per la meitat del termini establert en la prescripció de la mateixa. 
b) En el supòsit d’interposar recurs contenciós - administratiu per la imposició de sancions, 
l’execució de la mateixa quedarà en suspens els terminis de prescripció i caducitat establerts en 
aquesta Ordenança. 

Article 17. Disposició addicional 
La Junta de Govern Local queda facultada per actualitzar quadres de multes pecuniàries amb subjecció a
les  prescripcions  del  Capítol  V  d’aquesta  Ordenança,  així  com  per  adoptar  quantes  mesures  siguin
necessàries per l’aplicació efectiva de la mateixa. 
Es dóna un període de sis mesos des de l'aprovació de l'ordenança per tal que els propietaris de palmeres
declarin a l'Ajuntament el nombre i espècies de palmeres de la seva titularitat a fi i efecte de realitzar un
cens acurat d'exemplars d'acord amb l'article 8.1 d'aquesta ordenança.

Article 18. Disposició final 
Aquesta Ordenança entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, i
començarà a aplicar-se el mateix dia de la seva entrada en vigor. El seu període de vigència es mantindrà
fins que s’esdevingui la seva modificació o derogació expressa."
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