ORDENANÇA MUNICIPAL PER A LA PREVENCIÓ I LLUITA A LA PLAGA DEL
MORRUT ROIG DE LES PALMERES (Rhynchophorus ferrugineus)
Art. 1 OBJECTE
L’objectiu d’aquesta ordenança municipal és establir mesures de
prevenció i lluita per evitar la propagació d’aquesta plaga al terme
municipal del Catllar. És d’obligat compliment per a totes les persones
físiques i jurídiques propietàries de palmàcies situades al terme
municipal.
Art. 2 FONAMENTS DE DRET I MESURES LEGALS PER A LA PREVENCIÓ I
LLUITA CONTRA EL MORRUT ROIG DE LES PALMERES.
- ORDRE ARP/343/2006, de 3 de juliol, per la qual es declara l'existència
oficial a Catalunya de la plaga del morrut roig de la palmera
Rhynchophorus ferrugineus (Olivier, 1790), i es qualifica d'utilitat pública
la prevenció i la lluita contra aquesta plaga. (DOGC núm. 4671, 7.7.2006,
pàg. 30422)
- 2007/365/CE: decisió de la Comissió, de 25 de maig de 2007, per la que
s’adopten mesures d’emergència per a evitar la introducció i
propagació en la Comunitat de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier).
(DO L 139 de 31.5.2007)
- 2008/776/CE: decisió de la Comissió, de 6 d’octubre de 2008, que
modifica la Decisió 2007/365/CE, per la que s’adopten mesures
d’emergència per a evitar la introducció i propagació en la Comunitat
de Rhynchophorus ferrugineus (Olivier). (DOUE L 266/14, de 7.10.2008)
- ORDRE AAR/226/2009, de 6 de maig, de modificació de l'Ordre
ARP/343/2006, de 3 de juliol, per la qual es declara l'existència oficial a
Catalunya de la plaga del morrut roig de la palmera Rhynchophorus
ferrugineus (Olivier, 1790), i es qualifica d'utilitat pública la prevenció i la
lluita contra aquesta plaga. (DOGC núm. 5377 - 12/05/2009)
- LLEI 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal, BOE 279, del 21
de novembre de 2002.
Art. 3 PROTOCOL DE PREVENCIÓ I LLUITA PER PART DE L’AJUNTAMENT.
Els propietaris de palmeres afectades o sospitoses d’estar afectades per
la plaga informaran a l’Ajuntament i presentaran una valoració d’una
empresa degudament qualificada relativa al grau d’afectació i la
viabilitat d’aplicació de mesures de sanejament i recuperació o la
necessitat d’eliminació de la palmera. Aquestes mesures hauran de ser

aplicades pels propietaris en un termini no superior a 15 dies i un cop
realitzades es comunicarà a l’Ajuntament. Si transcorregut aquest
termini no es porten a terme l’Ajuntament podrà portar a terme
l’execució subsidiària de les mesures.
D’ofici o a iniciativa d’un particular, quan es detecti una palmera
sospitosa o positiva d’estar afectada per la plaga, l’Ajuntament
requerirà al propietari la presentació de la valoració esmentada al
paràgraf anterior amb l’advertiment que en cas de no presentar-la en el
termini de 10 dies, l’Ajuntament procedirà a encarregar-la i el cost li serà
repercutit. A aquest respecte el propietari haurà de permetre l’entrada
dels tècnics per poder inspeccionar l’exemplar. En cas de denegació
d’entrada per part del propietari l’Ajuntament podrà sol·licitar
autorització judicial. S’informarà al propietari de les actuacions o
mesures de sanejament i recuperació a prendre per intentar salvar
l’exemplar, si és el cas. El propietari podrà decidir si vol aplicar les
esmentades mesures, o procedir a l’eliminació de la palmera o com a
mínim de la part afectada. Aquestes mesures s’hauran de portar a
terme en un termini no superior a 15 dies i un cop realitzades es
comunicarà a l’Ajuntament. Si transcorregut aquest termini no es porten
a terme l’Ajuntament podrà portar a terme l’execució subsidiària de les
mesures.
Si les mesures aplicades no donen un resultat satisfactori, caldrà
l’eliminació de la palmera segons els procediments aprovats pel DAR.
El propietari no es pot negar, al menys, a la destrucció de la part
afectada de la palmera, ja que podria ser responsable d’una potencial
transmissió de la plaga a d’altres palmeres.
Els tractaments preventius que realitzin els propietaris es faran seguint les
bones pràctiques agrícoles i complint la legislació vigent.
L’Ajuntament comunicarà al Servei de Sanitat Vegetal del Departament
d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural (DAR) els casos de palmeres
afectades localitzats al terme municipal.
Art. 4 CONSIDERACIONS GENERALS
A) OBLIGATORIETAT DE DESTRUIR LA PART AFECTADA DE LES PALMERES
ATACADES
És obligatori tallar i destruir la part afectada de les palmeres tan bon
punt es confirmi la presència de la plaga. La destrucció es farà seguint
els protocols tècnics que estableixi la direcció general competent en
matèria de sanitat vegetal de la Generalitat o òrgan que la substitueixi,
amb la finalitat d’evitar la dispersió de la plaga, i gestionar sempre els

residus a través de gestors autoritzats. El departament de la Generalitat
competent en matèria d’agricultura podrà adoptar aquelles altres
mesures que siguin oportunes per eradicar l’organisme i controlar la
plaga.
B) ESPÈCIES DE PALMERES AFECTADES
Les especies de palmeres subjectes de la present ordenança són les que
estableix la normativa 2008/776/CEE, de 6 d’octubre de 2008, sota la
denominació de “plantes sensibles”. Cal indicar que en 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,
pràcticament la totalitat de les palmeres afectades han estat les
palmeres canàries.
C) ACTUACIONS PRELIMINARS I MESURES CULTURALS PER UNA CORRECTA
GESTIÓ DE LA PLAGA.
Mesures de prevenció i lluita
1. La poda de les palmeres solament es realitzarà entre els mesos de
novembre i febrer. La resta de l’any es restringirà únicament a la neteja
de les fulles mortes o si es estrictament necessari la realització de poda
per perill de caiguda de fulles es realitzarà prèvia comunicació escrita a
l’ajuntament. Les activitats de poda en les espècies de palmeres no
afectades es poden efectuar durant tot l’any.
2. Els tractaments i la periodicitat depenen de les substàncies actives i
variarà en funció del tipus d’insecticida utilitzat, únicament s’hauran
d’utilitzar els autoritzats pel Registre de Productes Fitosanitaris del MARM
per la plaga i cultiu.
3. Serà obligatori tallar i destruir la part afectada de les palmeres
atacades per la plaga del morrut, seguint les directrius tècniques que
indiqui el Servei de Sanitat Vegetal.
4. Els particulars i professionals de la jardineria, dintre d’un terme
municipal i davant d’una palmera afectada, hauran de seguir els
protocols d’actuació establerts pel DAR.
5. Els propietaris i professionals de jardineria tenen l’obligació de notificar
als òrgans competents de les diferents administracions la presència de la
plaga. El no fer-ho, pot ser sancionat d’acord amb la Llei de Sanitat
Vegetal 43/2002 i per la present Ordenança.
6. Els propietaris i professionals de jardineria tenen l’obligació en adquirir
o sembrar una palmera de comunicar-ho a l’Ajuntament i presentar
còpia del ROPMV i passaport fitosanitari.
Les entitats que efectuïn treballs de sanejament així com de tala i
destrucció de les parts afectades de les palmeres atacades, han de
reunir els requisits següents:

1. Els tractaments han de ser efectuats per empreses o entitats inscrites
al Registre Oficial d’Establiments i Serveis Plaguicides (ROESP) i amb
personal degudament qualificat.
2. El personal ha d’acreditar la capacitació necessària per a la
utilització i manipulació dels equips.
3.Han de complir amb la normativa vigent sobre prevenció de riscos
laborals.
4. Els titulars que adquireixin palmeres a partir de l’entrada en vigor de la
present ordenança hauran d’acreditar que han estan comprades en
centres autoritzats, empreses inscrites en el Registre Oficial de Proveïdors
de Material Vegetal (ROPMV), i disposar del Passaport Fitosanitari CE.
Art. 5 INFRACCIONS I SANCIONS
D’acord amb a la Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal,
es considerà infracció qualsevol incorrecció en l’aplicació de les
mesures de lluita establertes i seran punibles de sanció en quantia
depenent de la qualificació de la infracció.
Qualificació de les infraccions.
Lleus:
1. La desatenció de l’estat fitosanitari de les palmeres.
2. La utilització i manipulació de mitjans de defensa fitosanitària sense
observar les condicions d’ús o altres requisits exigits, sempre i quan no
suposi un perill per a la salut humana, els animals o el medi ambient.
3. L’incompliment de l’obligatorietat de comunicar a l’administració
pública competent l’aparició de símptomes o la presencia del morrut
roig de les palmeres.
4.Dificultar la labor inspectora mitjançant qualsevol acció o omissió que
pertorbi o retardi la mateixa.
5. L’incompliment dels requisits en matèria de titulació o qualificació del
personal encarregat d’emetre l’informe relatiu al grau d’afectació de la
plaga, del seu tractament o eliminació, sempre i quant aquest
incompliment no estigui tipificat com a greu.
Greus:
1. L’incompliment o dificultar l’aplicació de les mesures fitosanitàries
establertes per a combatre la plaga del morrut de les palmeres.
2. 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.
3. L’incompliment del requeriment de les Administracions públiques
d’informar sobre l’estat fitosanitari de les palmeres o donar informacions
falses.
4. L’incompliment de l’obligatorietat de comunicar a l’Administració
pública competent la aparició d’una plaga de quarantena.

5. Impedir l’actuació dels inspectors degudament acreditats.
6. L’incompliment dels requisits en matèria de titulació o qualificació del
personal encarregat d’emetre l’informe relatiu al grau d’afectació de la
plaga, del seu tractament o eliminació, quan aquest incompliment
representi un risc per a la salut humana, els animals o el medi ambient.
Règim sancionador
1. Les infraccions lleus es sancionaran amb multa de fins a 300 euros.
2. Les infraccions greus es sancionaran amb multa de fins a 600 euros.
Prescripció
Les infraccions greus prescriuen als dos anys i les lleus als sis mesos.
Les sancions imposades per faltes greus prescriuen als dos anys i les
imposades per faltes lleus a l’any.
Disposició final
La present ordenança serà objecte de publicació íntegra en el Butlletí
Oficial de la Província, entrant en vigor un cop hagi transcorregut el
termini establert en l’article 70.2 de la Llei 7/1985, reguladora de les
bases del règim local.
El Catllar, 29 de setembre de 2010. – Josep M. Gavaldà i Colomina,
Alcalde.

