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Isidre Soler i Clarena, en qualitat de Portaveu del Grup Municipal de l’Entesa per 
Sabadell, amb domicili a l’Ajuntament de Sabadell, Plaça Sant Roc sense número 
d’aquesta ciutat, 
 
 
 
EXPOSA  
 
Que el Ple Municipal del passat 28 de juliol de 2008 va aprovar inicialment el text de 
“Ordenança de protecció del Rodal de Sabadell”. 

Que el passat dia 18 d’agost de 2008 va ser publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya l’edicte de l’aprovació d’aquesta ordenança i l’acord de sotmetre-la a informació 
pública fins el 30 de setembre de 2008 per tal que es puguin presentar les al·legacions i els 
suggeriments oportuns.  

Que, un cop estudiada la documentació, planteja les següents CONSIDERACIONS I 
AL·LEGACIONS (en negreta):  
 
 

1 .  al Preàmbul 

En el tercer paràgraf, a la tercera línia, afegir: ... medi natural del Vallès, un medi 
natural, la qualitat del qual, té uns efectes directes sobre la salut pública i la 
qualitat de vida.  
 

2 .  al Preàmbul 

En el tercer paràgraf, setena línia, on, afegir: ... ambientals i econòmics, culturals i 
històrics.  
 

3 .   a l’ Article 1.- Definició i configuració del Rodal i de la seva protecció. 

1.1. A la segona línia del paràgraf, afegir: ... i que formen una part indestriable i 
irrenunciable del medi natural del Vallès. 
 

4 .   a l’ Article 1.- Definició i configuració del Rodal i de la seva protecció. 

1.2. a)  Al final del paràgraf, afegir:  ,especialment amb les vies verdes o corredors 
ecològics de la comarca. 

 

5 .  a l’ Article 1.- Definició i configuració del Rodal i de la seva protecció. 

1.2. c) Es proposa una nova redacció.  Ecològic: Aquesta Ordenança té com objectiu 
salvaguardar els diferents ecosistemes dels espais naturals del Rodal, 
indistintament de les seves dimensions, amb un alt nivell de qualitat. 
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6 .  a l’ Article 2.- Finalitats de l’Ordenança. 

Al final del paràgraf, afegir:  Per tal d’assolir aquests objectius és tasca de tots i 
totes potenciar-los a nivell supramunicipal, amb figures jurídiques efectives. 
 
L’Ajuntament, per tal d’assolir les finalitats fixades a la present Ordenança,  
tindrà en compte les figures jurídiques privades com el retracte de confrontants 
entre finques públiques i privades, derivades del Codi Civil de Catalunya, i el 
dret d’adquisició preferent, derivades de la legislació de contractes de conreu, 
així com les actualment vigents en dret públic, en col·laboració  amb les altres 
administracions públiques i particulars. 
 

7 .  a l’ Article 4.- Protecció del sòl  

Punt  c) Afegir desprès de ... runes, cartrons o mobles, així com mocadors de paper. 
 

8 .  a l’ Article 4.- Protecció del sòl  

Afegir un punt  h) Està terminantment prohibit realitzar qualsevol tipus de 
construcció, amb qualsevol tipus de material, en tot l’àmbit del Rodal, sense la 
preceptiva llicència si s’escau, ja sigui en un terreny de titularitat pública o 
privada. 
 

9 .  a l’ Article 4.- Protecció del sòl  

Afegir un punt  i) Està terminantment prohibit abandonar vehicles en qualsevol 
punt, camins, espais oberts o parcel·les, ja siguin de titularitat pública o privada. 
 
10 .  a l’ Article 4.- Protecció del sòl  

Afegir un punt  j) Està terminantment prohibit instal·lar qualsevol tipus de tanca 
per delimitar camins o parcel·les, siguin de titularitat pública o privada, sense la 
corresponent autorització. 
 
* Es proposa que aquests tres nous punt es traslladin a la part inicial de la relació. 

 

11 .  a l’ Article 4.- Protecció del sòl  

Afegir un punt  k) Atès l’ús potencial d’aquests espais, per una nombrosa 
població, i sens perjudici dels llocs habilitats, no és permès fer deposicions ni 
miccions en tot el Rodal, així com deixar de recollir les deposicions d’animals 
domèstics per part dels seus acompanyants. 
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12 .  a l’ Article 5.- Protecció de l’aigua  

Punt  b) Afegir desprès de ... maquinària i resta de béns mobles, canviar olis ... 
 

13 .  a l’ Article 5.- Protecció de l’aigua  

Punt d) Afegir desprès ... de domini de públic hidràulic sense la corresponent 
autorització. 
 

14 .  a l’ Article 5.- Protecció de l’aigua  

Afegir al final: Aquest apartat s’aplica sens perjudici de les competències 
atribuïdes a l’administració hidràulica de Catalunya, en matèria sancionadora, 
pel Text refós Llei d’Aigües, el seu Reglament i altra normativa de 
desenvolupament. 
 

15 .  a l’ Article 6.- Protecció de la vegetació  

Punt  b) Afegir després de ... desarrelaments totals o parcials, de les especies... 
 

16 .  a l’ Article 6.- Protecció de la vegetació  

Punt  e) Afegir després de ... a les escorces branques o troncs d’arbres. 
 

17 .  a l’ Article 6.- Protecció de la vegetació  

Punt  h) Afegir després de ... es prohibeix arrencar, tallar o malmetre, totals o 
parcials, o recol·lectar. 
 

18 .  a l’ Article 7.- Protecció de la fauna  

Punt  b) Afegir a la darrera línia després de ... fauna salvatge present o absent per 
migració, així com també la recol·lecció d’invertebrats i vertebrats, igualment que 
la seva captura. 

L’Ajuntament, en col·laboració amb altres administracions, per tal d’acomplir 
les finalitats fixades a la present ordenança, podrà delimitar, fins i tot amb 
caràcter cautelar, espais d’especial protecció per la fauna i/o flora.  
 

19 .  a l’ Article 7.- Protecció de la fauna  

Punt  c) Afegir tot seguit: La introducció o reintroducció d’espècies salvatges 
requerirà de les seves corresponents autoritzacions. 
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20 .  a l’ Article 7.- Protecció de la fauna  

Punt  f) Afegir a la darrera línia desprès de ... fletxes, xarxes, vesc, pega o similars. 
 

21 .  a l’ Article 11.- Protecció de la ramaderia  

Punt c)  Afegir al final del paràgraf ... per a la salut pública ni per a la qualitat del 
medi.  
 

22 .  a l’ Article 11.- El patrimoni històrico-artístic de Sabadell  

Afegir el paràgraf següent:  Aquests elements hauran de ser mantinguts pels seus 
titulars en bones condicions de seguretat i qualitat. 
 

23 .  a l’ Article 14.- Circulació de vehicles motoritzats 

Punt b)  Afegir a l’inici del paràgraf:  motocicletes, quads, patinets elèctrics o 
"segways" i vehicles assimilats ...  
 

24 .  a l’ Article 14.- Circulació de vehicles motoritzats 

Punt b)  Afegir al final del paràgraf:  Caldrà respectar la normativa de sorolls i 
l’especial vulnerabilitat de la fauna i flora.  
 

25 .  a l’ Article 14.- Circulació de vehicles motoritzats 

Punt e)  Afegir al final del paràgraf:  i dins de la pròpia via de circulació. 
 

26 .  a l’ Article 14.- Circulació de vehicles motoritzats 

Afegir un nou punt amb el redactat següent:  Tot vehicle a motor i remolc que pugui 
circular pels camins del Rodal ha d’anar sempre identificat amb plaques de 
matrícula reglamentària. 
 

27 .  a l’ Article 14.- Circulació de vehicles motoritzats 

Afegir un nou punt amb el redactat següent:  Es prohibeix la circulació en grup de 
més de 7 motocicletes, ciclomotors i "segways" o de més de 4 automòbils. També 
es prohibeixen concentracions de més de 15 vehicles. 
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28 .  a l’ Article 14.- Circulació de vehicles motoritzats 

Afegir un nou punt amb el redactat següent:  L’Ajuntament, en cas de greu perjudici 
per les persones, els béns o els ecosistemes naturals, pot immobilitzar els 
vehicles, independentment de si s’escau una sanció posterior. 
 

29 .  a l’ Article 16.- Circulació en bicicleta i altres mitjans 

Punt 16.2)  Afegir desprès de ... a cavall o altra cavalcadura respectarà les següents ... 
 

30 .  a l’ Article 16.- Circulació en bicicleta i altres mitjans 

Punt 16.2  a)  Afegir desprès de ... circular a cavall o altra cavalcadura per corriols ... 
  ...es prohibeix circular camp i bosc a través. 
 

31 .  a l’ Article 19.- Els sorolls 

Afegir un nou punt amb el redactat següent:   

L’administració local, ajudada per l’administració autonòmica, vetllarà pel 
compliment de la normativa de contaminació acústica en l’àmbit d’aplicació 
d’aquesta Ordenança. 

Per soroll s’entén: contaminant físic que consisteix en una barreja complexa de 
sons de freqüències diferents,que produeix una sensació auditiva considerada 
molesta o incòmoda i que amb el pas del temps i per efecte de la seva reiteració pot 
esdevenir perjudicial. (Llei 16/2002, de 28 de juny, de Protecció contra la 
contaminació acústica) 

 

32 .  a l’ Article 23.- Infraccions. 

Actualitzar els apartats en funció de les noves propostes d’articulat. 
 
 
No obstant això, el Ple resoldrà. 
 
 
 
Isidre Soler Clarena 
Portaveu del Grup Municipal de l’Entesa per Sabadell 
 
 
Sabadell, 29 de setembre de 2008 
 
 
Il·lm. Sr. Manuel Bustos, Alcalde-President de l’Ajuntament de Sabadell 


