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Administració Local

2013-09583
Ajuntament de Mont-roig del Camp

E D I C T E

L’Ajuntament Ple en sessió ordinària celebrada el dia 10 de juliol de 2013, va acordar aprovar inicialment l’Ordenança 
Municipal per a la lluita contra la plaga del morrut de les palmeres de Mont-roig del Camp. La seva publicació es va 
efectuar mitjançant edicte exposat al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i per inserció en el BOP de Tarragona núm. 
170 de 23.07.13 i en el DOGC núm. 6424 de 24.07.13. Durant el període hàbil legalment establert no s’ha presentat 
cap reclamació ni al·legació contra l’acord de Ple.

D’acord amb el que disposen els articles 49 de la LBRL, 178 TRLLMRLC i 60 a 66 del ROAS, resta aprovat 
defi nitivament l’esmentat Reglament i es dóna publicitat del seu text íntegre.

Contra l’esmentat acord, que posa fi  a la via administrativa podrà interposar-se recurs contenciós administratiu 
davant el Jutat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al 
de l’última publicació en diari ofi cial. 

ORDENANÇA MUNICIPAL PER A LA LLUITA CONTRA LA PLAGA DEL MORRUT DE LES PALMERES

TÍTOL I. DISPOSICIONS I CONCEPTES GENERALS

Capítol I. Aspectes generals i marc d’aplicació

Article 1.  Objectiu
Article 2.  Marc normatiu
Article 3.  Àmbit d’aplicació

Capítol II. Aspectes tècnics

Article 4.  Concepte
Article 5.  Descripció
Article 6.  Símptomes i danys

TÍTOL II. NORMES PER A LA CORRECTA GESTIÓ DE LA PLAGA

Capítol I. Consideracions generals

Article 7.  Caràcter
Article 8.  Subjecció
Article 9.  Espècies objecte

Capítol II. Obligacions d’uns i altres

Article 10.  Comerç i cultiu de palmeres
Article 11.  Plantació de palmeres
Article 12. Tallada de palmeres
Article 13.  Comunicació de possibles exemplars afectats
Article 14.  Respecte als propietaris de palmeres afectades

Capítol III. Bones pràctiques en la lluita contra la plaga

Article 15.  La poda de les palmeres
Article 16. Els tractaments fi tosanitaris 
Article 17.  L’eliminació de les restes de palmeres afectades
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TÍTOL III. COMPLIMENT DE L’ORDENANÇA I RÈGIM SANCIONADOR

Capítol I. Control dels procediments i activitat inspectora

Article 18. Control dels protocols d’actuació i les bones pràctiques 
Article 19. Activitat inspectora 

Capítol II. Règim sancionador

Article 20. Infraccions. Classifi cació 
Article 21. Infraccions molt greus 
Article 22. Infraccions greus 
Article 23. Infraccions lleus 
Article 24.  Classes de sancions
Article 25.  Multes
Article 26.  Quantia de les multes
Article 27.  Criteris de graduació de les sancions
Article 28.  Procediment sancionador
Article 29.  Recursos

DISPOSICIÓ FINAL

ORDENANÇA MUNICIPAL PER A LA LLUITA CONTRA LA PLAGA DEL MORRUT DE LES PALMERES

TÍTOL I. DISPOSICIONS I CONCEPTES GENERALS

Capítol I. Aspectes generals i marc d’aplicació

Article 1. Objectiu
L’objectiu de la present Ordenança és adoptar les mesures necessàries per evitar i minimitzar la dispersió i 
propagació de la plaga del morrut de les palmeres (Rhynchophorus ferrugineus), ja sigui establint mesures per a 
la seva prevenció, ja sigui mitjançant una detecció precoç, tractament si s’escau, o bé una ràpida eliminació de les 
parts o del conjunt dels exemplars afectats. 

Article 2. Marc normatiu
El morrut de les palmeres és declarat ofi cialment com a plaga i es qualifi ca d’utilitat pública la prevenció i la lluita 
contra aquesta plaga mitjançant l’ordre ARP/343/2006, de 3 de juliol, de la Generalitat de Catalunya.
Aquesta ordre ha estat modifi cada amb posterioritat per les Ordres AAR/226/2009, de 6 de maig, i AAM/56/2011, 
de 12 d’abril.

Article 3. Àmbit d’aplicació
La present Ordenança és d’aplicació a tot el terme municipal de Mont-roig del Camp i, per tant, esdevé d’obligat 
compliment per totes les persones que s’hi trobin, siguin residents o no al municipi.

Capítol II. Aspectes tècnics

Article 4. Concepte
En les darreres dècades, com a conseqüència d’un creixement desmesurat del comerç de palmeres en tant que 
arbres ornamentals, un insecte coleòpter de la família dels curculiònids originari del Sudest asiàtic i la Polinèsia, 
conegut com a morrut de les palmeres (Rhynchophorus ferrugineus), ha ampliat la seva distribució geogràfi ca fi ns 
a territoris que no li són propis. La polifàgia i agressivitat d’aquest insecte suposen una greu amenaça per a les 
palmeres –tant públiques com privades–, amb els conseqüents danys ecològics, ambientals, paisatgístics, turístics 
i econòmics associats.
A Catalunya, el primer focus de la plaga es va localitzar al municipi d’El Vendrell (Baix Penedès) el desembre del 
2005. De llavors ençà l’insecte i la plaga s’han anat estenent per altres comarques, bàsicament costaneres.
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Article 5. Descripció
El cicle complert d’ou a adult té una durada d’entre 3 i 4 mesos, i es desenvolupa totalment dins de la palmera. Els 
adults no solen abandonar la palmera fi ns que aquesta està completament destruïda. Els adults quan surten del 
tronc realitzen vols per colonitzar altres palmeres. Les aromes volàtils que es desprenen de les ferides i podes de 
les palmeres constitueixen un agent atraient pels adults. La femella diposita els ous i, una vegada oberts, la larva 
resultant perfora cap a l’interior de l’hoste, on s’alimenta dels teixits vius, destruint d’aquest manera l’individu afectat.

Article 6. Símptomes i danys
És difícil detectar la presència de la plaga en una fase inicial. Els símptomes més evidents es solen detectar a 
partir dels 4-8 mesos de la infestació i es manifesten, habitualment, en una asimetria de la capçada, pèrdua o 
avortament dels fruits en les femelles, decaïment de les fulles així com debilitament o desaparició de l’ull. Les fulles 
més joves comencen a penjar i pocs dies desprès es col·lapsen totalment. A mesura que l’atac va progressant, les 
perforacions de les larves i la podridura bacteriana típica dels teixits interns de la palmera són tan greus, que afecten 
la integritat de la corona i ocasionen la caiguda de tot l’ull de la palmera, produint la seva mort.

TÍTOL II. NORMES PER A LA CORRECTA GESTIÓ DE LA PLAGA

Capítol I. Consideracions generals

Article 7. Caràcter
Tota la normativa inclosa en aquest capítol te caràcter d’obligatòria. El seu incompliment, doncs, pot ser objecte de 
sanció tant per part de l’Ajuntament com de la Policia Local.

Article 8. Subjecció
Tots els residents al municipi de Mont-roig del Camp, ja siguin habituals o temporals, tant particulars com empreses 
de jardineria, estan obligats a gestionar de forma correcta les palmeres d’acord amb el que estableix aquesta 
Ordenança.

Article 9. Espècies objecte
Les normes que es detallen en aquest capítol afecten específi cament a les palmeres del gènere Phoenix i, sobretot, 
les espècies de palmera canària (Phoenix canariensis), palmera datilera (Phoenix dactilyphera) i a les palmeres 
híbrides de canària i datilera, tant de propietat privada com pública. La resta de palmeres no es veuran afectades 
per aquesta ordenança i es podran podar com es consideri oportú i en l’època de l’any que es desitgi.

Capítol II. Obligacions d’uns i altres

Article 10. Comerç i cultiu de palmeres
1. 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 fi tosanitari CE, el qual ha d’haver estat emès per una empresa autoritzada i 
sotmesa a controls ofi cials. El passaport, que cal conservar-lo obligatòriament durant un any, assegura que s’han 
pres les mesures fi tosanitàries de control ofi cialment establertes de prevenció i lluita contra aquest organisme.
2. Les persones físiques o jurídiques que cultivin i/o comercialitzin palmeres, s’hauran d’inscriure obligatòriament 
al Registre ofi cial de proveïdors de material vegetal que gestiona el Servei de Sanitat Vegetal de la Generalitat de 
Catalunya. Els inscrits en aquest Registre ofi cial han de complir obligatòriament les mesures preventives i de lluita 
establertes i les que en cada cas determini l’esmentat Servei.

Article 11. Plantació de palmeres
Qualsevol persona física o jurídica que planti una palmera haurà de presentar en el termini de deu dies hàbils, 
el passaport fi tosanitari CE als Serveis tècnics de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp. De la mateixa manera, 
l’Ajuntament podrà sol·licitar el passaport fi tosanitari CE de qualsevol palmera, sempre que ho consideri oportú.

Article 12. Tallada de palmeres
La tallada de palmeres, quan es refereixi a la poda de les fulles, es farà atenent el que determina de manera 
específi ca l’articulat d’aquesta Ordenança. Tanmateix quan es tracti de llevar l’arbre sencer, caldrà que se sol·liciti 
de manera explícita a l’Ajuntament de Mont-roig del Camp per tal que es pugui fer la inspecció oportuna i establir el 
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protocol de retirada més adient en cada cas.

Article 13. Comunicació de possibles exemplars afectats
Els professionals del sector de la jardineria, viveristes, comerciants i propietaris tenen l’obligació de comunicar 
a l’Ajuntament de Mont-roig del Camp o al Servei de Sanitat Vegetal de la Generalitat de Catalunya, si detecten 
palmeres afectades per la plaga o amb símptomes sospitosos de la seva presència. El no fer-ho, pot ser sancionat 
per la Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal, i per la present Ordenança.
Contràriament l’Ajuntament, si detecta una palmera afectada que no ha estat inventariada com a tal, pot comunicar 
al seu propietari la situació la palmera per tal que procedeixi segon el que estableix la present Ordenança. 

Article 14. Respecte als propietaris de palmeres afectades
Es fa obligada la intervenció del propietari de la palmera en un termini màxim de 15 dies una vegada s’hagi notifi cat 
o detectat –sigui de la manera que sigui– la presència de la plaga. També és preceptiva la tala i posterior destrucció 
de les palmeres afectades que no tinguin opció de recuperar-se. 

Capítol III. Bones pràctiques en la lluita contra la plaga

Article 15. La poda de les palmeres
1. Per tal de minimitzar el poder d’atracció de les palmeres respecte de la plaga, la poda, només es podrà fer en 
els mesos de desembre, gener i febrer. Si per causes justifi cades la poda s’ha de fer fora dels mesos indicats, és 
obligatori realitzar un tractament fi tosanitari immediat a la realització de la mateixa.

Article 16. El tractaments fi tosanitaris
1. Els propietaris de palmeres afectades per la plaga del morrut, tenen l’obligació d’aplicar mesures d’eradicació per 
eliminar-la. Una de les mesures consisteix en efectuar tractaments fi tosanitaris per al seu control o bé, en el seu 
defecte, tallar l’exemplar i gestionar les seves restes correctament.
2. Els tractaments en el cas de palmeres no afectades pel morrut tindran tanmateix caràcter facultatiu, de manera 
que serà el mateix propietari qui haurà de prendre la decisió d’iniciar o no l’acció preventiva.
3. Aquests tractaments, en cas de ser encarregats a professionals del sector, cal que els efectuïn empreses o 
entitats inscrites al Registre Ofi cial d’Establiments i Serveis Plaguicides (ROESP) –que gestiona el Servei de Sanitat 
Vegetal de la Generalitat de Catalunya– i amb la participació de personal degudament qualifi cat.
4. En el supòsit que sigui el mateix propietari qui vulgui fer els tractaments amb la utilització dels productes 
fi tosanitaris i les tècniques recomanades pel Servei de Sanitat Vegetal –i considerats aptes per jardineria exterior 
domèstica–, aquest haurà de comunicar a l’Ajuntament el dia i hora en què efectuarà el tractament per tal de que, 
si així es considera oportú, les operacions puguin ser validades pels Serveis tècnics municipals. 
5. Els Serveis tècnics municipals podran sol·licitar als propietaris de palmeres afectades per la plaga del morrut i 
sempre que ho creguin convenient, la documentació justifi cativa de que s’estan realitzant els tractaments. Aquests 
han d’estar d’acord amb l’època de l’any i l’estat de la palmera, i es fonamentaran en l’aplicació de les millors 
tècniques i procediments disponibles proposades per les autoritats competents en la matèria.
6. Tant en els casos que els tractaments s’encarreguin a tercers o bé els faci el mateix propietari de la palmera, les 
tasques de sanejament caldrà que es repeteixin amb la periodicitat establerta pels protocols d’actuació contra el 
morrut com a mínim fi ns que un tècnic certifi qui l’eradicació de la plaga en els exemplars de què es tracti.

Article 17. L’eliminació de les restes de palmeres afectades
1. Les restes de palmeres afectades s’hauran d’eliminar transportant-les a una empresa degudament autoritzada 
pel Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya. En cap cas es podran abandonar arbitràriament ni 
tampoc dipositar-les en els punts de recollida de restes vegetals que es distribueixen pel conjunt del municipi.
2. Una vegada tallades les parts de la palmera afectada o bé la totalitat de l’exemplar, les restes s’hauran de 
gestionar i transportar de manera que s’eviti la dispersió del morrut en qualsevulla de les fases d’evolució del seu 
cicle biològic.
3. Previ al transport des del punt d’origen de les restes fi ns a la planta de gestió fi nal, caldrà aplicar a aquests 
residus orgànics un tractament fi tosanitari primer i un altre de protecció física que eviti materialment la propagació 
del morrut. En aquest protocol d’actuació seran també referents els mètodes establerts en cada moment pel Servei 
de Sanitat Vegetal de la Generalitat de Catalunya.
4. Aclarir que la gestió de les restes que s’especifi ca en els epígrafs anteriors fa només referència a aquelles 
parts de la palmera ocupada pel morrut en qualsevulla de les formes del seu cicle biològic. Tanmateix les parts no 



Dijous, 5 de setembre de 2013 - Número 206

5

BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVÍNCIA DE TARRAGONA

C
IE

: B
O

P
T-

I-2
01

3-
09

58
3

atacades poden ser gestionades com una resta de poda ordinària, bé que en el cas del tronc mai amb fragments de 
més de 40 cm de gruix que puguin difi cultar la seva trituració.

TÍTOL III. COMPLIMENT DE L’ORDENANÇA I RÈGIM SANCIONADOR

Capítol I. Control dels procediments i activitat inspectora

Article 18. Control dels protocols d’actuació i les bones pràctiques
Els Serveis tècnics municipals, així com la policia local, exerciran el control dels sistemes i els protocols amb què 
les activitats i els particulars intervenen en la gestió de les palmeres del municipi de Mont-roig del Camp, així com 
de tots aquells aspectes regulats per la present Ordenança.

Article 19.- Activitat inspectora
Els Serveis tècnics municipals i la policia local, de manera poc o molt generalitzada o a la recerca d’esbrinar 
l’origen de determinades males conductes i infraccions, podran exercir les activitats inspectores que creguin 
reglamentàries i oportunes. Aquesta activitat inspectora tindrà per objectiu restablir el possible ordre alterat, corregir 
pràctiques inadequades o contràries al que s’estableix en la present Ordenança així com, si s’escau, aplicar el règim 
sancionador.

Capítol II. Règim sancionador

Article 20. Infraccions. Classifi cació
1. A banda del que es diu a la Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal o altres que resultin de la 
legislació sectorial i no puguin ser subsumides en les que determina aquesta Llei, es consideraran infraccions totes 
aquelles accions i/o conductes que contradiguin allò establert en la present Ordenança.
2. L’aplicació d’aquesta normativa es fa sense perjudici d’aquella altra de caire sectorial que també hi pugui incidir, i 
de manera específi ca del Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora 
dels residus així com l’Ordenança municipal de residus de Mont-roig del Camp (BOPT núm. 52, de data 4 de març 
de 2010).
3. Les infraccions es classifi quen en molt greus, greus i lleus.

Article 21. Infraccions molt greus
Als efectes d’aquesta Ordenança es consideren infraccions molt greus les següents:
a) Cultivar o comercialitzar palmeres sense haver estar prèviament inscrit al Registre ofi cial de proveïdors de 

material vegetal que gestiona el Servei de Sanitat Vegetal de la Generalitat de Catalunya.
b) Comercialitzar palmeres que no disposin del Passaport fi tosanitari CE.
c) Abandonar restes de palmera afectada per la plaga a l’espai públic, encara que sigui en una àrea d’aportació de 

restes de poda.
d) Transportar restes d’una palmera afectada sense seguir els protocols de tractament previ i de protecció física 

dels residus.
e) Entrar restes d’una palmera afectada en una planta no autoritzada per l’autoritat competent.
f) La reincidència en infraccions greus.

Article 22. Infraccions greus
Als efectes d’aquesta Ordenança es consideren infraccions greus les següents:
a) Plantar una palmera que no disposi del Passaport fi tosanitari CE o no presentar-lo davant l’Ajuntament abans del 

període de 10 dies hàbils establert.
b) Talar una palmera sense haver presentat la corresponent sol·licitud a l’Ajuntament.
c) Als propietaris d’una palmera afectada i coneixedors de la situació, no intervenir en un sentit o altre en el període 

màxim establert de 15 dies. Igualment, no disposar de la documentació tècnica emesa per empresa autoritzada 
conforme s’ha fet el tractament en temps i forma.

d) Els professionals del sector de la jardineria i que facin tractaments fi tosanitaris, executar-los sense ajustar-se 
als productes, dosis, tècniques i procediments establerts en cada moment pel Servei de Sanitat Vegetal de la 
Generalitat de Catalunya.

e) La reincidència en infraccions lleus.
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Article 23. Infraccions lleus
Als efectes d’aquesta Ordenança es consideren infraccions lleus les següents:
- Realitzar activitats de poda fora dels mesos de desembre, gener i febrer, sense causa justifi cada, i sense efectuar 

un tractament fi tosanitari immediat.
- No aplicar mesures d’eradicació com fer tractaments fi tosanitaris, eliminar les parts afectades de les palmeres 

atacades i altres. Els propietaris de palmeres afectades per la plaga, tenen l’obligació d’aplicar mesures 
d’eradicació per eliminar-la. 

- També els propietaris de palmeres que facin el tractament pel seu compte, realitzar-los sense ajustar-se als 
productes, dosis, tècniques i procediments establerts en cada moment pel Servei de Sanitat Vegetal de la 
Generalitat de Catalunya.

- Totes aquelles actuacions que contradiuen allò establert en aquesta normativa i que no han estat prèviament 
tipifi cades com de greus o molt greus.

Article 24. Classes de sancions
Les sancions a imposar, sens perjudici del que estableixi altra normativa sectorial aplicable, són les següents:
a) Multa.
b) En el cas del cultiu o comerç de palmeres, clausura temporal o defi nitiva, total o parcial, del local, l’establiment o 

la indústria en què s’exerceix l’activitat.

Article 25. Multes
La multa que s’ha d’imposar, si s’escau, pot portar aparellada la clausura temporal o defi nitiva, total o parcial de 
l’activitat on es faci el cultiu o comerç de palmeres.

Article 26. Quantia de les multes
La multa a imposar té tres graus, que es corresponen, respectivament, amb les infraccions lleus, greus i molt greus, 
segons els límits següents: 
a) Infraccions lleus: entre 100 i 300 euros.
b) Infraccions greus: entre 301 i 1.000 euros.
c) Infraccions molt greus: entre 1.001 i 3.000 euros.

Article 27. Criteris de graduació de les sancions
Les sancions i la corresponent multa pecuniària es podran graduar tenint en compte els següents criteris:
a) La contribució a la propagació de la plaga.
b) El nombre d’exemplars de palmeres implicades.
c) L’alteració socioeconòmica derivada del fet infractor. 
d) La possibilitat de reparació o restabliment del dany causat.
e) El possible perjudici a tercers.
f)  El benefi ci derivat de l’activitat infractora. 

Article 28. Procediment sancionador
Davant l’incompliment de les normes contingudes en la present Ordenança, I’Ajuntament instruirà el corresponent 
expedient i aplicarà les sancions establertes als articles precedents.

Article 29. Recursos
Contra qualsevol sanció de caràcter administratiu els interessats podran interposar el corresponent recurs, que haurà 
de ser pres en consideració i resolt per l’administració municipal segons la normativa aplicable a l’efecte. Davant 
d’aquest acte i en cas de disconformitat, els usuaris podran recórrer a la jurisdicció contenciosa administrativa.

DISPOSICIÓ FINAL

La present Ordenança entrarà en vigor transcorregut el termini de 15 dies hàbils, comptats a partir de l’endemà del 
dia de la publicació de la seva aprovació defi nitiva al Butlletí Ofi cial de la Província. El seu període de vigència es 
mantindrà fi ns que s’esdevingui la seva modifi cació o derogació expressa.

Ferran Pellicer Roca. Alcalde.
29 d’agost de 2013.
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