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ORDENANÇA MUNICIPAL DE BON GOVERN, BONS COSTUMS I
CONVIVÈNCIA CIUTADANA

TÍTOL PRELIMINAR

ARTICLE 1.- ÀMBIT D'APLICACIÓ
L'àmbit territorial d'aplicació d'aquesta Ordenança és el terme municipal de Vic.

ARTICLE 2.- OBJECTE
Aquesta Ordenança té per objecte regular els principis bàsics de la convivència
ciutadana en general, com també, i de manera molt especial, la regulació de l'ús de
la via pública en la seva qualitat d’espai comú on es desenvolupa una bona part
d’aquesta convivència.

TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS EN MATÈRIA DE COMPORTAMENT I
CONDUCTA DELS CIUTADANS

Capítol I.- Principis Bàsics de convivència ciutadana.

ARTICLE 3.- CONVIVÈNCIA CIUTADANA.
3.1.-Els ciutadans s’hauran de comportar a la via pública sempre amb civisme i
urbanitat i hauran de complir puntualment les disposicions de les autoritats i els
bans de l’Alcaldia sobre la conducta del veïnat i les prohibicions especials; també
hauran de denunciar als agents de l’autoritat les infraccions que observin quan
es cometen a la via pública i tinguin relació amb les disposicions d’aquesta
Ordenança.
3.2.-Els funcionaris municipals i altres agents de l’autoritat de servei del municipi
de Vic, hauran de fer complir les disposicions d’aquesta Ordenança dins l’àmbit
de les seves competències, amb subjecció a la legalitat i amb la màxima eficàcia,
per tal de vetllar perquè el municipi de Vic sigui un espai de convivència
ciutadana que permeti l’exercici de la llibertat mitjançant el compliment de la Llei,
com a garantia de seguretat i benestar tant individual com col.lectiva.

5

3.4.- En cap cas es podrà al.legar el costum per incomplir les normes d’aquesta
Ordenança.
3.5.- Dins l’àmbit de les competències que la legislació vigent atorga a
l’Administració local, l'autoritat municipal podrà sancionar les conductes i
comportaments que produeixin repercussions públiques i que atemptin contra la
convivència ciutadana.
3.6.- L’autoritat municipal promourà el principi bàsic de convivència i el respecte
entre els diferents grups ètnics, culturals i religiosos. Igualment evitarà qualsevol
actitud o pràctica que conculqui el dret a la intimitat, a la convivència ciutadana
pacífica, a la lliure elecció i a l’ús col.lectiu dels espais i els béns públics
ARTICLE 4.- DIGNITAT DE LES PERSONES
4.1. S’han d’evitar totes les actituds individuals o col·lectives que atemptin contra la
dignitat de la persona.
4.2. Són prohibits l’insult, la burla, les molèsties intencionades, la coacció moral o
física, les actituds i comportaments racistes i xenòfobs i les agressions sigui quina
sigui la procedència de la persona que les realitzi. La responsabilitat administrativa
de l'infractor, s’agreujarà quan es manifestin conductes que comportin la burla, les
molèsties intencionades, la coacció moral o les agressions envers qualsevol dels
sectors de la població que es trobi en una situació que requereixi una cura especial
de la mateixa societat, com poden ser els infants, malalts, persones d’edat
avançada, discapacitats o que, per qualsevol altra circumstància, sigui considerada
com a agreujant d’acord amb la legislació aplicable al cas, tot això, sense perjudici
de la responsabilitat penal que se'n pugui derivar.
ARTICLE 5.- SALUT
La salubritat i la higiene són un imperatiu per a la salut personal i col·lectiva, per la
qual cosa tothom està obligat a col·laborar per tal d’evitar qualsevol acte que suposi
un atemptat contra aquestes. Serà sancionat qualsevol acte o conducta que
comporti la degradació ambiental i sanitària de la via pública, com també, de
qualsevol altre lloc de concurrència pública, inclosos els habitatges que es facin
servir per a activitats que no siguin les pròpies de l’habitatge i provoquin inseguretat
o molèsties al veïnat.
Tenint en compte la importància que suposa per a tots els ciutadans que la via
pública estigui en perfectes condicions de salubritat i higiene i, molt particularment
per als infants, persones d’edat avançada, malats i persones discapacitades alguns
dels quals necessiten de mitjans de locomoció que els ajudin en els seus
desplaçaments, les infraccions contra les disposicions d’aquesta Ordenança amb
relació a aquestes matèries, especialment el fet embrutar amb expectoracions,
orina i dejeccions de qualsevol mena seran sancionades amb la màxima severitat.
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ARTICLE 6.- MENORS ABANDONATS, EXTRAVIATS O MALTRACTATS

6.1.- Els menors abandonats o extraviats a la via pública hauran de ser
acompanyats per la persona que els trobi fins a les dependències de la Policia
Municipal. Els menors abandonats seran lliurats a les autoritats competents; i els
menors extraviats, custodiats a disposició dels seus pares o tutors.
6.2.- L'autoritat municipal informarà immediatament a través dels mitjans adequats,
del fet d'haver trobat un menor en aquestes condicions.
6.3.- D’una forma similar s’actuarà en el cas de persones disminuïdes psíquiques o
que presentin símptomes de desorientació.
6.4.- Quan algun particular conegui situacions de maltractaments a infants,
n’informarà immediatament l’autoritat municipal i/o judicial amb la finalitat que
adoptin les mesures que corresponguin d’acord amb el Dret. Aquesta situació es
posarà també en coneixement dels serveis socials municipals perquè disposin les
intervencions que siguin necessàries de conformitat amb les competències
municipals.
ARTICLE 7.- DRET I DEURE D’ANAR A L’ESCOLA
7.1.- És responsabilitat dels pares o tutors garantir l'exercici normal d'aquest dret a
tots els infants i joves en edat d’escolarització obligatòria.
7.2.- Els agents de l’autoritat que en hores escolars trobin al carrer nens d’educació
primària, n’indagaran la procedència i el confiaran al director de l’escola a qui
correspongui o als seus pares i, n’aixecaran l’acta corresponent, en què indicarant
la causa de l’absència a l’escola i les incidències connexes al fet, tot això, per si és
procedent donar-ne compte a les autoritats judicials o administratives..
L’escola informarà a la família de la intervenció de la Policia.
7.3.- En el cas del jove -que no assisteixi a l’escola- sigui alumne de secundària,
s’actuarà com en el cas de primària, a excepció d’aquells casos en què aquests es
neguin a ser acompanyats per la policia. Davant d’aquesta situació la policia
informarà el centre escolar i els pares, com també a l’autoritat judicial, si les
circumstàncies ho aconsellen.
7.4.- En cas de negligència manifesta dels pares o tutors, tant si aquesta
negligència és detectada pels Serveis Socials de l’Ajuntament com per denúncia
motivada d’altres persones o entitats i, que comporti la falta d’assistència a l’escola,
l’Alcaldia n’informarà a l’administració competent en matèria d’atenció a la infància i
de l’òrgan judicial que correspongui, sense perjudici de la sanció administrativa que
s’hagi d’aplicacar atesa la responsabilitat en què incorren per incompliment dels
seus deures públics.
ARTICLE 8.- EDUCACIÓ VIÀRIA DELS INFANTS
8.1.- Es fomentarà mitjançant una actuació planificada, l'educació viària a les
escoles.
8.2.- És responsabilitat dels pares o tutors evitar que els nens petits transitin sols
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per les vies públiques. En qualsevol cas, tothom ha d'evitar que aquests baixin de
les voreres si no van acompanyats. Als efectes d’aquest article s’entén com a nen
aquell menor d’edat que degut a la falta de maduresa física o mental necessita
encara de la protecció i cura especials.
8.3.-En cas de negligència manifesta dels pares o tutors, l'autoritat municipal ho
farà saber a l’Administració competent en matèria d’atenció a la infància o a l'òrgan
judicial corresponent, sense perjudici de la sanció administrativa que s’hagi
d’aplicar atesa la responsabilitat en què incorren per incompliment dels seus deures
públics.

ARTICLE 9.-CAPTAIRES
9.1.-És prohibit d’exercir la mendicitat pública dintre del terme municipal. Els
agents de l’autoritat recolliran els captaires i els demanaran la documentació. Es
procurarà facilitar el retorn dels forasters al lloc de residència de la forma més
efectiva possible.
2. En tot cas seran denunciats i podran ser sancionats, previ el corresponent
expedient tramitat a aquest efecte. En el cas de detectar-se la mendicitat de
menors, el promotor o inductor serà denunciat i posat a disposició de l’autoritat
judicial

3.- En el cas que els agents considerin necessari el comís dels objectes, els
dipositaran a la prefectura municipal estenent el corresponent rebut i lliuraran els
efectes al seu posseïdor en el moment que considerin més oportú. Transcorregut
el termini de cinc dies sense retirar els efectes aquests es lliuraran a una entitat
benèfica si es tracta de béns que es puguin aprofitar, altrament es lliuraran a la
deixalleria municipal.

ARTICLE 10.- EMBRIAGUESA I CONSUM DE DROGUES
1.- A la via pública -tret de les terrasses i llocs reservats expressament amb
autorització municipal amb motiu de festes de barri, verbenes i altres
esdeveniments-, és prohibit consumir begudes alcohòliques
2.- A la via pública és prohibit el consum de drogues.
3.- Les persones que circulin per la via pública amb mostres evidents
d’embriaguesa o sota els efectes de drogues estupefaents seran conduïdes pels
agents de l’autoritat a la dependència municipal adequada o al centre sanitari
que correspongui; s’estaran en aquest lloc únicament durant el temps necessari
per determinar si només se’ls ha d’imposar una sanció governativa o si cal
passar al tant de culpa a la jurisdicció competent, segons les circumstàncies de
cada cas.
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ARTICLE 11.-CARRABINES D’AIRE COMPRIMIT I ALTRES ARMES
1. És prohibit utilitzar-les a la via pública de conformitat amb la legislació vigent
sobre la matèria. Només es podran usar dins dels terrenys cinegètics i camps i
espais habilitats a aquest efecte. Sempre que es portin fora d’aquests terrenys
les armes de qualsevol tipus –entenent com a tals els instruments destinats a
atacar o defensar-se-, aniran desmuntades o dins de les seves fundes.
2. A part de les responsabilitats penals, civils o administratives en què puguin
incórrer els interessats, aquests seran sancionats per l’Administració municipal,
donant compte a l’organisme corresponent de la infracció comesa.

Capítol II.- Drets i deures de caràcter individual

ARTICLE 12.- DETERMINACIÓ DELS DRETS I DEURES.
Aquesta Ordenança té com a objectiu determinar els drets i els deures de les
persones dins l’àmbit territorial del municipi de Vic, de manera que aquests drets i
deures -que són establerts a cada moment per l’ordenament jurídic vigent-, han de
tenir com a regla la bona convivència ciutadana i la relació correcta amb els agents
de l’autoritat, funcionaris i polítics municipals, com també i al seu torn, la correcta
prestació d’atenció i serveis que aquests han de facilitar a les persones. En tot allò
que afecti a la convivència ciutadana i no estigui regulat en aquesta Ordenança o
en altres normes d’obligat compliment, s’haurà d’aplicar el principi de l’elemental
civisme consistent en el respecte tant per a les persones d’una manera principal,
com per a les coses d’ús públic, tot això, per tal de facilitar la bona convivència i
funcionament de la vida ciutadana.

ARTICLE 13.- COL·LABORACIÓ CIUTADANA
En cas de produir-se situacions de necessitat o calamitat pública, l’Alcalde podrà
requerir l’ajut i la participació de persones i institucions mitjançant la col·laboració
de les primeres amb les aptituds o coneixements necessaris, com també,
l’aportació del material necessari, amb la finalitat de resoldre les urgències que no
puguin ser ateses per l’administració o altres institucions especialitzades. La
negativa a participar en tasques de necessitat urgent, una vegada s’hagi emès el
requeriment de l’Alcalde, podrà ser sancionat d’acord amb les disposicions
d’aquesta Ordenança.
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TÍTOL II. COMPORTAMENT DELS CIUTADANS EN MATÈRIA DE SOROLLS I
VIBRACIONS

Capítol I. Dels sorolls produïts a l’interior dels edificis.

ARTICLE 14.- SOROLLS PRODUÏTS PER LES ACTIVITATS I EL VEÏNAT.
1.- La producció de sorolls a la via pública o a l’interior dels edificis, però que se
senten des de fora, s’haurà de mantenir dins dels límits que exigeix la
convivència ciutadana, sense perjudici de la reglamentació especial
d’instal·lacions industrials.
Les disposicions d’aquest títol es limiten a regular els sorolls i vibracions que tenen
efectes directes a la via pública i per a la convivència ciutadana. Per tot allò que
depassi aquest objectiu s’actuarà d’acord amb el que disposa la normativa vigent
en matèria d’immissions acústiques i vibracions.
En les vies públiques i altres zones de concurrència pública, no es poden realitzar
activitats com ara proferir cants i crits, fer funcionar aparells de ràdio, televisors,
instruments musicals o de reproducció musical, missatges publicitaris, altaveus,
etc., que superin els valors límit d'immissió que estableix l’apartat 2 d’aquest article
llevat d’autorització municipal excepcional.
2.- A l’interior dels habitatges és prohibida qualsevol activitat pertorbadora del
descans aliè, en especial des de les 21,00 fins a les 8,00 hores, que superi els
valors límit d'immissió en matèria de sorolls en l’ambient interior següents:
Z

(1) (2)

A ....................... 30 25
B ....................... 35 30
C ........................ 35 30
Z = Zones de sensibilitat acústica segons la Llei 16/2002 (Generalitat de Catalunya)
(1) De 8.00 a 21.00 hores LAr en dBA
(2) De 21.00 a 8.00 hores LAr en dBA
(LAr= Nivell d’avaluacióí)
Els valors límit d'immissió acústica en l'ambient exterior són els següents:
Z

(1) (2)

A ..........…....... 60 50
B ..................…65 55
C ..................... 70 60

10

Z = Zones de sensibilitat acústica segons la Llei 16/2002 (Generalitat de Catalunya)
(1) De 8.00 a 21.00 hores LAr en dBA
(2) De 21.00 a 8.00 hores LAr en dBA

El càlcul del nivell d’avaluació LAr s’efectuarà d’acord amb el procediment que fixa
la Llei 16/2002. A tel efecte, el valor de Laeq es mesurarà durant l’interval de temps
que fixi l’Ordenança Municipal de Sorolls.

3.- L'acció municipal s'ha d'adreçar especialment al control dels sorolls i de les
vibracions en hores de descans nocturn causats:
a) Pel volum de la veu humana o l'activitat directa de les persones.
b) Pels animals domèstics.
c) Pel funcionament d'electrodomèstics, aparells i instruments musicals o acústics.
d) Pel funcionament d'instal·lacions d'aire condicionat, ventilació o refrigeració.
4.- Els posseïdors d'animals domèstics estan obligats a adoptar les mesures
necessàries per impedir que la tranquil·litat dels seus veïns sigui alterada pel
comportament d'aquells.
És prohibit, des de les 21.00 fins a les 8.00 hores, deixar en patis, terrasses,
galeries i balcons o altres espais oberts, animals domèstics que amb els seus sons,
crits o cants destorbin el descans dels veïns. Fora de l’horari esmentat, els seus
propietaris o encarregats els trauran d’aquests llocs si ocasionen molèsties evidents
als altres estadants de l’immoble o als de les cases veïnes.

5.- El funcionament, a l'interior dels habitatges, dels electrodomèstics de qualsevol
classe, dels aparells i dels instruments musicals o acústics, s'ha d'ajustar de
manera que no se superin els valors límit d'immissió que estableix el punt 2
d’aquest article.
El funcionament de les instal·lacions de climatització i/o ventilació no ha d'originar
en els edificis contigus o pròxims que no són usuaris d'aquests serveis valors
d'immissió superiors als que estableix el punt 2 d’aquest article, tant en l'àmbit
interior com en l'exterior.
6.- Els infractors del contingut d'aquest capítol i amb la comprovació prèvia del
personal acreditat de l'Ajuntament, seran requerits perquè cessin l'activitat
pertorbadora, sense perjudici de la imposició de la sanció corresponent.
A aquest efecte, el responsable del focus emissor té l'obligació de facilitar l'accés a
l'edifici al personal acreditat de l'Ajuntament.
7.- La persona que porti per la via pública o en vehicles de transport públic o
privat algun emissor de sorolls que sobrepassi els valors establerts en aquest
article, l’haurà de tancar a requeriment de qualsevol agent de l’Autoritat
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Municipal.
8.- Els establiments oberts al públic, que, a causa de la seva activitat, indueixin a
acumular persones a la via pública amb el consegüent soroll pertorbador del
descans dels veïns hauran de cessar en la seva activitat i tancar el local des de
les 22.00 hores –deu del vespre- fins les 8.00, quan una resolució de l’Alcaldia
ho ordeni. Aquesta resolució haurà de ser motivada i es fonamentarà en la
incidència de l’activitat en el veïnatge, la seva situació dins la ciutat o el
comportament del públic que utilitzi el local. Serà necessària l’emissió d’un
informe de la Guàrdia Urbana que indiqui la conveniència de complir l’esmentat
horari abans de dictar-se la pertinent resolució de l’Alcaldia. L’incompliment de la
Resolució de l’Alcaldia donarà lloc a la imposició de multa coercitiva sense
perjudici de l’expedient sancionador mitjançant el qual a més de la multa que
correspongui per infracció de les ordenances municipals, podrà ordenar-se el
tancament del local per un termini mínim de trenta dies.

ARTICLE 15. CONDICIONS ACÚSTIQUES EXIGIBLES A L'EDIFICACIÓ
1. S’exigirà que les instal·lacions auxiliars i complementàries de l'edificació, com ara
ascensors, equips de refrigeració, portes metàl·liques, funcionament de màquines,
etc., no transmetin a l'interior dels habitatges o locals habitats nivells sonors i/o
vibratoris superiors als valors guia d'immissió que estableix l'article 14.2.
2. Amb la finalitat d'evitar la transmissió de soroll i de vibracions a través de
l'estructura de l'edificació, s'ha de tenir en compte el que estableixen els apartats
següents:
a) Tot element amb òrgans mòbils s'ha de mantenir en perfecte estat de
conservació, principalment pel que fa a la suavitat de marxa dels rodaments.
b) No es permet l'ancoratge directe de màquines i dels seus suports a les parets
mitgeres, sostres o forjats de separació de recintes, sinó que s'ha de fixar
interposant els dispositius antivibratoris adequats.
c) Les màquines d'arrancada violenta, les que treballin per cops o xocs bruscos i
les dotades d'òrgans amb moviment alternatiu han d'estar ancorades en bancades
independents, sobre el sòl i aïllades de l'estructura de l'edificació per mitjà dels
antivibratoris adequats
d) Els conductes pels quals circulen fluids de forma forçada, connectats
directament amb màquines que tenen òrgans en moviment, han de tenir dispositius
de separació que impedeixin la transmissió de les vibracions generades en
aquelles màquines. Les brides i els suports dels conductes han de tenir elements
antivibratoris. Les obertures dels murs per al pas de les conduccions s'han de dotar
de materials antivibratoris.
e) En els circuits de fluids, les seccions i la disposició de les vàlvules i aixetes han
de ser de tal manera que el fluid hi circuli en règim laminar.
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3. La instal·lació d’equips de condicionament d’aire s’efectuarà de tal manera que
no es produeixin molèsties als veïns, i hauran de subjectar-se a les condicions
següents:
a) Caldrà llicència municipal si els equips s’han d’instal·lar a la façana dels
immobles.
b) No es podran instal·lar a menys de 2 metres d’alçada des de la rasant del carrer.
c) Les aigües de condensació no podran ser abocades a la via pública.

ARTICLE 16.- ACTIVITATS D'OCI, D'ESPECTACLE I RECREATIVES EN
LOCALS TANCATS
1. Les activitats d'oci, d'espectacle i recreatives que disposin d'equip de música o
que facin activitats musicals estan sotmeses al procediment establert per a
l’obtenció de la Llicència d’activitats, amb les particularitats següents:
a) Els serveis municipals han de comprovar l'efectivitat de les mesures d'aïllament
acústic del local d’acord amb les condicions fixades en la llicència ambiental.
S’haurà de considerar el soroll produït per l’equip musical i pels altres elements del
local com ara extractors, cambres frigorífiques, grups de pressió, etc., o els produïts
pels mitjans tècnics de què es disposi.
b) Els locals amb un nivell sonor musical interior igual o superior a 75 dBA han de
fer la seva activitat amb les portes i les finestres tancades. Amb aquesta finalitat,
s'exigirà la instal·lació de doble porta i aire condicionat.

ARTICLE 17.-COMPLIMENT D’HORARIS I ALTRES DISPOSICIONS. 1. A més
de complir les condicions que estableix la llicència d'obertura, els locals
d'esbargiment públic o recreatiu, com ara bars, restaurants, discoteques, sales
de ball, cinemes, teatres i similars, han de respectar l'horari de tancament
establert per aquesta Ordenança, sense perjudici del que pugui establir la
legislació vigent.
2. A més, els titulars dels establiments són els responsables de vetllar, amb els
mitjans que calgui, perquè els usuaris, quan entrin o surtin del local, no produeixin
molèsties al veïnat.
3. Són aplicables les disposicions relatives a aquesta matèria contingudes en la Llei
10/1990, de 15 de juny, de policia de l'espectacle (DOGC núm. 1.308, de 22 de
juny de 1990), en les disposicions que la desenvolupen, en la Llei 3/1998, de 27 de
febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental (DOGC núm. 2.598,
de 13 de març de 1998) i en la vigent Ordenança reguladora de la intervenció
integral de l’administració municipal en les activitats i instal.lacions. En tot cas les
disposicions legals que substitueixin o complementin les esmentades en aquest
paràgraf seran d’aplicació des del moment de la seva entrada en vigor.
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ARTICLE 18.- ACTUACIÓ A CAUSA DELS SOROLLS MOLESTOS PER A LA
CONVIVÈNCIA CIUTADANA
La Policia Municipal, d'ofici o a requeriment de tercers, comprovarà si els actes o
les activitats que es desenvolupin produeixen sorolls que suposin l'incompliment del
que disposa aquesta Ordenança. L'apreciació de la infracció es deduirà de l'informe
emès i del nivell d’immissió.
Els infractors d'aquesta Ordenança seran requerits a cessar l'activitat pertorbadora
objecte de la infracció, i en els casos en què no es pugui localitzar la persona
responsable del sistema que emet el soroll, la Policia Municipal farà les actuacions
necessàries per cessar la molèstia als veïns.
En cas d’infracció, s’instruirà l’expedient sancionador amb imposició de les
sancions i mesures de cautela que corresponguin.

Capítol II. Sorolls produïts en la via pública
Secció 1ª.- Vehicles a motor

ARTICLE 19.- Tot vehicle de tracció mecànica ha de tenir en bones condicions
de funcionament els dispositius capaços de produir sorolls, amb la finalitat que el
nivell sonor emès pel vehicle amb el motor en funcionament no excedeixi dels
valors límits d'emissió que estableix la normativa vigent en matèria de protecció
contra la contaminació acústica.
En tot allò que no és previst en aquesta secció respecte als vehicles de motor,
s’aplicarà l’Ordenança municipal de circulació de vehicles i vianants com també
la normativa vigent en matèria de Trànsit, Circulació de Vehicles i Seguretat
Viària.
ARTICLE 20.- 1. És prohibit forçar les marxes dels vehicles de motor, fent sorolls
molests, com ara acceleracions innecessàries, forçar el motor en pendents, etc.
2. És prohibida la circulació de vehicles de motor amb silenciadors no eficaços,
incomplets, inadequats o deteriorats, i la utilització de dispositius que puguin
anul·lar l’acció del silenciador.
3. És prohibit l'ús de botzines o qualsevol altre senyal acústic dins el nucli urbà.
Excepcions:
A. Els particulars podran fer ús dels senyals acústics en les circumstàncies
següents:
a) Per evitar possibles accidents.
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b) Per advertir de la seva presència a la resta d'usuaris de la via, quan el conductor
hagi de prestar un servei d'urgència reservat a vehicles prioritaris, en
circumstàncies especialment greus, i que no pugui recórrer a cap altre mitjà. Amb
aquesta finalitat, podrà utilitzar d’una forma intermitent l'avisador acústic i connectar
el llum d'emergència, o moure un mocador o qualsevol altre procediment similar.
B. Els vehicles en servei de la policia municipal, del Servei d'Extinció d'Incendis i
Salvaments, d'assistència sanitària, pública o privada i altres vehicles destinats al
servei d'urgències degudament autoritzats. Resten, no obstant això, subjectes a les
prescripcions següents:
a) Tots els vehicles destinats a serveis d'urgències han de disposar d'un
mecanisme de regulació de la intensitat sonora dels seus dispositius acústics
que la redueixi a uns nivells compresos entre 70 i 90 dBA durant el període
nocturn (entre les 22.00 i les 7.00 hores). Els nivells es mesuren segons indica el
punt 2 de l'annex 1 de la Directiva 70/388/CEE, sense perjudici d’aplicar els
criteris que imposi el canvi de normativa.
b) Els conductors dels vehicles destinats a servei d'urgències només han d'utilitzar
els dispositius de senyalització acústica d'emergència en els casos de notable
necessitat i quan no sigui suficient la senyalització lluminosa. Els caps dels serveis
d'urgències respectius són els responsables d'instruir els conductors en la
necessitat de no utilitzar indiscriminadament els senyals acústics esmentats.

ARTICLE 21.- Quan en zones o vies urbanes determinades s'apreciï una
degradació notòria del medi per un excés de soroll imputable al trànsit, l'Ajuntament
pot prohibir-lo, limitar-lo o restringir-lo.
Per tal de complir amb la finalitat esmentada en el paràgraf anterior l’Ajuntament
també podrà prohibir o regular l’aparcament de vehicles en una zona o carrer
determinat.

ARTICLE 22.- 1. La policia municipal ha de formular denúncia contra el
conductor o titular de qualsevol vehicle que, segons el seu parer, sobrepassi els
valors límits d'emissió permesos, i li ha d’indicar l'obligació de presentar el
vehicle en el lloc i l'hora determinats per al seu reconeixement i inspecció.
Aquest reconeixement i inspecció es pot referir tant al mètode de mesurament del
vehicle en moviment, com del vehicle aturat.
En qualsevol cas, es considera vàlida la mesura practicada per una estació de la
Xarxa d'Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV).
2. Si el vehicle no es presenta en el lloc i en la data fixats, es presumirà que el
titular està conforme amb la denúncia formulada i s'incoarà l'expedient sancionador
corresponent.
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3. Si en la inspecció efectuada d'acord amb el procediment i requisits establerts
en la vigent Ordenança municipal de circulació de vehicles i vianants, s'obtenen
nivells d'avaluació superiors als valors límits d'emissió permesos, s'incoarà
expedient sancionador i, independentment d'aquest, s'atorgarà un termini màxim
de 10 dies perquè s'efectuï la reparació del vehicle i torni a presentar-s'hi.
No obstant això, si en la mesura efectuada es registra un nivell d'avaluació superior
a 10 dBA o més del valor límit d'emissió establert, s’immobilitzarà immediatament el
vehicle, sense perjudici d'autoritzar-ne el trasllat per a la reparació sempre que
aquesta s'efectuï d’una manera immediata. Un cop efectuada la reparació, s'ha de
realitzar un nou control d'emissió.

Secció 2ª.- Obres en la via pública i a l’edificació
ARTICLE 23.- Les obres a la via pública i les d'edificació s'han d'ajustar a les
prescripcions següents:
a) L'horari de treball en dies laborables ha de ser comprès entre les 8,00 i les 20,00
hores, i en dies festius s’haurà de sol·licitar autorització expressa de l’Ajuntament.
L’emissió sonora de la maquinària utilitzada a les obres públiques i en la
construcció s’ha d’ajustar al que determina la normativa vigent, d’acord amb la
Directiva 2000/14, de 8 de maig de 2000, que regula les emissions sonores a
l’entorn produïdes per la maquinària d’ús a l’aire lliure i les normes
complementàries.
b) S'han d'adoptar les mesures oportunes per evitar superar els valors límits
d'immissió fixats per a la zona respectiva segons les disposicions de l’Ordenança
vigent que regula les immissions de sorolls. En cas que això no sigui possible
tècnicament, s'exigirà l’autorització expressa de l'Ajuntament, que establirà l'horari
per a l'exercici de l'activitat.
c) S'exceptuen de l'obligació anterior les obres urgents, les que es realitzin per
raons de necessitat o perill, i aquelles que pels seus inconvenients no es puguin
realitzar durant el dia. El treball nocturn ha de ser autoritzat expressament per
l'Ajuntament, el qual determinarà els valors guia d'immissió que ha de complir en
funció de les circumstàncies que concorrin en cada cas.

ARTICLE 24.- 1. Són prohibides les activitats de càrrega i descàrrega de
mercaderies, manipulació de caixes, contenidors, materials de construcció i
objectes similars entre les 22,00 i les 8,00 hores, quan aquestes operacions superin
els valors guia d'immissió que estableix l'article 14.2) i afectin zones en què l’ús
dominant sigui el residencial.
És preceptiva l'autorització municipal expressa per a aquelles activitats que
justifiquin tècnicament la impossibilitat de respectar els valors límits d'immissió.
2. El servei públic nocturn de neteja i recollida d'escombraries ha d'adoptar les
mesures i les precaucions necessàries per reduir al mínim el nivell de pertorbació
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de la tranquil·litat ciutadana. En l’adquisició de nova maquinària es tindrà en
compte, preferentment, la que acrediti uns nivells sonors més baixos.
En els plecs de condicions de la contractació d'aquest servei, s'han d'especificar els
valors límits d'emissió sonora aplicable als vehicles.
3. Els titulars d'activitats comercials i de serveis estan obligats a adoptar les
mesures d'aïllament dels seus focus emissors de soroll i/o vibracions per complir
els valors límit d'immissió que estableix l'article 14.2.
Secció 3ª.- Activitats d’oci, d’espectacle i recreatives a l’aire lliure.
ARTICLE 25.- 1. En les autoritzacions que amb caràcter discrecional s'atorguin per
a l'actuació d'orquestres i altres espectacles musicals en terrasses o a l'aire lliure, hi
han de figurar, com a mínim, els condicionaments següents:
a) Caràcter estacional o de temporada
b) Limitació d'horari
c) Estar en possessió de l’assegurança que cobreixi qualsevol tipus de
responsabilitat davant tercers.
Si l'activitat es realitza sense l'autorització municipal corresponent o incomplint les
condicions que aquesta estableix, el personal acreditat de l'Ajuntament pot
procedir a paralitzar immediatament l'acte o festa, sense perjudici de la sanció
corresponent al responsable o organitzador de l’acte.

2. Les manifestacions populars a la via pública o en espais oberts de caràcter
comunal o veïnal derivades de la tradició, com ara revetlles, festes, fires, etc., els
actes cívics, culturals o recreatius excepcionals i totes les altres que tinguin un
caràcter semblant, han de disposar d'autorització municipal expressa, la qual
imposa les condicions per a la incidència possible per sorolls en la via pública
segons la zona on tinguin lloc.
Davant l'incompliment del que estableix l'apartat anterior, el personal acreditat de
l'Ajuntament pot procedir a paralitzar l'acte immediatament, sense perjudici de la
sanció que correspongui a l’organitzador o responsable .

Secció 4ª.-Sistemes d’avís acústics.
ARTICLE 26.- 1. És prohibit fer sonar, sense causa justificada, qualsevol sistema
d'avís, com ara alarmes, sirenes, etc.
2. Tot i així, s'autoritzen proves i assaigs d'aparells, que són:
a) Inicials: són els que s'han de fer sonar immediatament després de la instal.lació.
Es poden provar entre les 9.00 i les 20.00 hores.
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b) Rutinaris: són els de comprovació periòdica dels sistemes d'avís. Només es
poden fer sonar com a màxim un cop al mes i en un interval de 3 minuts, dintre de
l'horari de les 9.00 a les 20.00 hores. La policia municipal ha de conèixer
prèviament el pla de comprovacions, amb l'expressió del dia i l'hora en què es farà.
ARTICLE 27.-1. Els propietaris de sistemes d'avís acústics han de fer saber a la
Guàrdia Urbana el seu domicili i telèfon perquè, un cop avisats del funcionament
anòmal, l’interrompin immediatament.
2. Si la policia municipal no en coneix el titular o la persona responsable o no la
localitza, serà entès com a autorització tàcita a favor d'aquesta, per a l'ús dels
mitjans necessaris per interrompre el sistema d'avís.
La mesura anterior s'entén sense perjudici de la imposició de la sanció
corresponent quan les molèsties derivin d'actes imputables a l'actuació del
propietari o industrial subministrador, com a conseqüència d'una instal·lació
deficient de l'aparell o una falta de les operacions necessàries per mantenir-lo en
bon estat de conservació.
3. A la sol·licitud de la llicència d'obertura d'un establiment, cal especificar en la
documentació que s'ha d'aportar si el local disposa de sistemes d'avís acústics.

Capítol III.-Altres immissions
ARTICLE 28. 1. No es podrà emetre calor des de cap local o habitatge de manera
que produeixi una variació de temperatura superior a 0,5º C per una superfície
afectada màxima de 10 mts2 en qualsevol punt de les dependències veïnes
afectades.
2. Els titulars d’activitats o habitatges evitaran que eventuals fuites d’aigües no
produeixin humitats a dependències veïnes.
3. Els titulars d’activitats o habitatges evitaran que es produeixin emissions de pols,
olors, bafs i altres agents físics, que puguin produir molèsties a dependències
veïnes.
4. En cap cas les sortides de fums ja siguin provinents d’activitats industrials
comercials o domèstiques poden produir molèsties al veïnat. S’haurà doncs,
d’establir els mecanismes o instal·lacions necessàries per evitar-les.
5.- No es podran emetre a l’exterior fums, bafs i gasos, vapors o aire amb
susbtàncies en suspensió per les façanes o patis de tot tipus.
6.- En l’àmbit de les seves competències i dins l’àmbit legislatiu establert,
l’Ajuntament farà complir les previsions legals en matèria de contaminació lumínica.
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Capítol IV.- Actuació de l’administració en les activitats regulades en aquest
títol.
ARTICLE 29.- La Guàrdia Urbana o els Serveis Tècnics Municipals, d'ofici o a
requeriment de tercers, comprovaran si els actes o les activitats que es
desenvolupin produeixen sorolls que suposin l'incompliment del que disposa
aquesta Ordenança. L'apreciació de la infracció es deduirà de l'informe emès.
Els infractors d'aquesta Ordenança seran requerits a cessar l'activitat pertorbadora
objecte de la infracció, i en cas que no es pugui localitzar la persona responsable
del sistema que emet el soroll, la policia municipal farà les actuacions necessàries
per cessar la molèstia als veïns.
No seran objecte de denúncia, els infractors d'emissió de sorolls en l'interior
d'edificis que a requeriment de la policia cessin l'activitat. En cas de negativa,
continuació o reincidència en la molèstia es cursarà la denúncia.

ARTICLE 30.- Correspon a l'Ajuntament exercir el control del compliment d'aquest
Títol, exigir l'adopció de les mesures correctores necessàries, assenyalar
limitacions, realitzar totes aquelles inspeccions que siguin necessàries i aplicar les
sancions corresponents en cas d'incompliment.
ARTICLE 31.-1. Les denúncies formulades donen lloc a l'obertura de les
diligències corresponents per tal de comprovar la veracitat dels fets denunciats i,
si escau, a la incoació de l'expedient sancionador corresponent. Les resolucions
que s'adoptin s'ha de notificar als denunciants.
2. Quan es formalitzi la denúncia, s'han de facilitar les dades necessàries perquè
els òrgans municipals competents puguin realitzar la comprovació corresponent.
ARTICLE 32.- ACTUACIÓ INSPECTORA
1. El responsable del focus emissor està obligat a permetre l'accés al personal
acreditat de l'Ajuntament, per tal de dur a terme la visita d'inspecció.
A aquests efectes, els titulars de les activitats han de fer funcionar els focus
emissors de la forma que se'ls indiqui, perquè aquells puguin procedir als
mesuraments i les comprovacions escaients.
2. De les comprovacions efectuades, cal estendre'n acta, de la qual s'ha de lliurar
una còpia al titular o a la persona responsable de l'activitat en el moment de la
inspecció. L'acta dóna lloc, si escau, a la incoació de l'expedient sancionador
corresponent, en el qual, amb l'audiència de l'interessat, es determinen, a més, les
mesures correctores necessàries.
3. Quan se superin en 15 unitats els valors límit d'immissió que estableix l'article
14.2), o quan el titular o el responsable de l'activitat hagi estat sancionat pel mateix
motiu durant el darrer any, es poden proposar com a mesures preventives el
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precintament dels focus emissors o la suspensió de l'activitat durant la tramitació i
la resolució de l'expedient sancionador.

TITOL III DELS BENS DE DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL
Capítol I.- Via pública i elements estructurals; edificis i instal.lacions de
titularitat pública municipal.
ARTICLE 33.-COMPORTAMENTS RESPECTE A LA VIA PÚBLICA I ALS SEUS
ELEMENTS ESTRUCTURALS
És prohibit qualsevol comportament que suposi un mal ús o que generi embrutar
o danyar la via pública i els seus elements estructurals tal com disposa també
l’article 5 d’aquesta Ordenança
ARTICLE 34.- DEFINICIÓ D'ELEMENT ESTRUCTURAL
Es considera element estructural de la via pública aquell que forma part del seu
contingut, o que regula la mobilitat. A títol enunciatiu, es consideren elements
estructurals els següents:
a) Fanals
b) Semàfors i elements complementaris
c) Senyalització vertical i horitzontal de la via pública
d) Elements físics de protecció o delimitació del territori: pilons, cadenes, tanques
(mòbils i fixes) i d'altres
e) Tapes de registre, reixes d'embornals i reixes d'escocells
f) Façanes i altres paraments
ARTICLE 35.- PROHIBICIONS
Amb relació a la via pública i als seus elements estructurals, resten prohibits a més
dels comportaments genèrics establerts en aquesta ordenança, els següents:
a) Fer esclatar qualsevol tipus de petard en elements estructurals.
b) Sacsejar, arrancar, trencar, sostreure elements estructurals o parts d'aquests, o
pujar-hi a sobre.
c) Desplaçar elements estructurals sense llicència municipal prèvia.
d) Encendre foc a prop o en elements estructurals.
e) Enganxar adhesius, cartells i elements similars en elements estructurals fora dels
llocs especialment habilitats per aquesta finalitat.
f) Arrancar, ratllar o fer malbé rètols indicatius referents a circulació, transport urbà i
d'altres elements anàlegs.
g) La realització de qualsevol activitat esportiva o lúdica fora dels espais o
recintes destinats a aquestes finalitats, que provoquin molèsties als usuaris de
l'espai o al veïnat, molèsties o perill pels vianants, o causi el deteriorament dels
elements de la via pública, sigui del mobiliari urbà, com també d’aquells elements
privats que dónen a la via pública. En aquest apartat s’hi inclouen especialment
entre altres, els jocs de pilota, monopatí, l’ús de bicicletes o altres activitats
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semblants, llevat les que s'autoritzin per l'Ajuntament pel seu caràcter popular i/o
tradicional. En cas que s’hagi obtingut l’esmentada autorització, s’hauran de
retirar els ornaments, rètols, indicacions, decoració i instal·lacions, i deixar la via
pública neta i lliure al pas al més aviat possible.
h) En qualsevol cas, deteriorar els elements estructurals de la via pública
comportarà la sanció que li correspongui al seu autor, a més, haurà de fer-se
càrrec de les despeses que ocasioni la reposició o substitució de l’element
deteriorat.

ARTICLE 36.-PROPAGANDA ELECTORAL O CÍVICA
La utilització dels elements estructurals per servir de suport a propaganda electoral
o cívica només podrà realitzar-se amb l’autorització prèvia de l'Ajuntament o de la
Junta Electoral competent en la distribució d'aquests elements de conformitat amb
la legislació electoral.
No obstant això,, amb caràcter general, no està permès d’enganxar cap tipus de
cartell, adhesiu, banderola o pancarta en edificis públics o elements estructurals i
mobiliari urbà, i en altres elements de significatiu valor urbanístic, arquitectònic o
històric.
Tot i així, la col·locació de pancartes, prèviament autoritzada, haurà de respectar
una altura mínima, mesurada en la part més baixa, de 5 metres quan la pancarta
travessi la calçada i de 3 metres a les voreres, passeigs i altres zones de vianants.
ARTICLE 37.-EDIFICIS I INSTAL.LACIONS DE TITULARITAT MUNICIPAL.
Els comportaments que generin els actes prohibits per aquesta Ordenança amb
relació a la via pública, són prohibits pel que fa als edificis i a les instal·lacions de
titularitat municipal, tant a l’exterior com a l'interior.
És prohibida l’entrada de gossos i altres animals als edificis i instal·lacions de
titularitat municipal. S’exclou d’aquesta prohibició els gossos que acompanyin
persones invidents, o quan siguin autoritzats o requerits pel mateix Ajuntament.

Capítol II. Pintades
ARTICLE 38. -Les pintades, els escrits, les rascades, els gravats i els actes
similars sobre qualsevol classe de béns que siguin visibles des de la via pública
són prohibits.
Són excepcions d'allò que disposa el paràgraf anterior:
a) Les pintures murals de caràcter artístic, que requeriran la llicència municipal
prèvia i l'autorització escrita del propietari de l'element sobre el qual es vol pintar.
b) Les que discrecionalment pugui autoritzar l'Ajuntament en atenció a les
circumstàncies concurrents en cada cas, amb les condicions del punt anterior.
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Capítol III. Mobiliari Urbà.
ARTICLE 39.- És prohibit qualsevol comportament que suposi un mal ús o que
embruti o que causi danys en els elements del mobiliari urbà.

ARTICLE 40.- DEFINICIÓ DE MOBILIARI URBÀ
Es consideren mobiliari urbà aquells elements de titularitat municipal o ús públic
que serveixen d'ornamentació, suport de serveis i activitats d'esplai i recreatives. A
títol enunciatiu, es considera mobiliari urbà:
a) Papereres
b) Fonts públiques i estanys
c) Jocs infantils
d) Jardineres
e) Bancs
f) Marquesines i pals de parada de transport urbà
g) Suports publicitaris
h) Contenidors
i) Escultures i monuments
j) Aparcament de bicicletes
k) Elements de suport de jardineria
l) Cons, tanques, senyals mòbils i altra senyalització circulatòria mòbil
m) Altres elements de mobiliari urbà amb les mateixes finalitats

ARTICLE 41.-PAPERERES
Les deixalles sòlides de petit format com papers, embolcalls i elements similars
hauran de dipositar-se a les papereres instal.lades amb aquesta finalitat. És
prohibit:
a) Llençar puntes de cigars o cigarretes, o altres matèries enceses, a les papereres.
En tot cas, s'hi hauran de dipositar un cop apagades.
b) Dipositar a les papereres de la via pública bosses d'escombraries i caixes o
paquets de dimensions superiors a les del recipient que les ha de contenir.
c) Dipositar en les papereres de la via pública líquids o deixalles que es puguin
liquar.
d) Fer qualsevol acte que pugui malmetre la paperera.
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ARTICLE 42.- ESTANYS I FONTS PÚBLIQUES
Tenen aquesta consideració les situades a les vies públiques de la ciutat o dins
el terme municipal que són susceptibles d’ús i d’aprofitament comú.
És prohibit:
a) Rentar-hi roba, fruita, verdura o objectes de qualsevol mena; pescar; rentar-se;
banyar-se; rentar-hi animals; vehicles a motor o similars; deixar-hi nedar animals;
llençar-hi qualsevol tipus de producte o objecte, o enterbolir les aigües .
b) Abandonar-hi sota el raig galledes o qualsevol altre recipient.
c) Beure directament del brollador, tret de les fonts que tinguin instal.lació
especial; alterar la sortida de l'aigua dirigint-la fora del recipient dissenyat per
recollir-la, o altres actuacions semblants.

ARTICLE 43.- PARCS I JARDINS.
1.- La instal.lació i manteniment a la via pública d’arbres, jardins i parcs públics
com a ornament de la ciutat i per al benefici i l’esplai dels habitants, és
competència municipal exclusiva, sense perjudici dels arbres i vegetals que hi ha
a les finques particulars.
Els jardins i les plantacions privades, i també els espais lliures i els terrenys no
urbanitzats constitueixen un element important de l’ecosistema urbà i com a tal
els seus propietaris els han de mantenir en un estat correcte. Cal atendre
especialment la neteja i les condicions higièniques i de salubritat, tant pel que fa
a les herbes com les deixalles, l’estat fitosanitari de les plantacions i poda i
tractament de l’arbrat. Aquesta Administració municipal podrà obligar els
propietaris de jardins particulars visibles des de la via pública que estiguin en
males condicions a fer-hi els treballs que convingui per tal que no desdiguin de
l’estètica i el decòrum de la ciutat.
Tothom ha de respectar els arbres de la ciutat i les instal·lacions
complementàries com ara estàtues, reixes, proteccions, fanals, pals, tanques i
altres elements de decoració o d’utilitat, i s’han d’abstenir de fer qualsevol acte
que els pugui espatllar, enlletgir o embrutar.
És prohibit de sacsejar els arbres, podar-los pel seu compte, tallar-ne les
branques i fulles, gravar-ne l’escorça i tirar-hi cap mena de líquid encara que no
sigui perjudicial, o cap mena de deixalla als voltants dels arbres i en els seus
clots i escocells.
2.- Els visitants dels jardins i parcs de la ciutat hauran de respectar-ne les
plantes i les instal.lacions complementàries, evitar-hi tota mena de desperfectes i
brutícies, tenir-hi el comportament adequat i observar-hi les indicacions dels
rètols i avisos i les que els puguin formular els vigilants i els agents de la Guàrdia
Urbana.
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Hi és especialment prohibit:
Passar per damunt dels talussos, parterres, plantacions, i tocar les plantes i les
flors.
Pujar als arbres.
Perjudicar els arbres i plantacions de la manera que sigui.
Collir flors, plantes o fruits.
Caçar o matar ocells.
Estirar-se a terra, als bancs públics i als parterres.
Tirar papers o deixalles fora de les papereres i embrutar el recinte de la manera
que sigui.
Jugar a pilota i practicar exercicis físics fora dels espais destinats a aquest fi.
Encendre foc o mantenir-lo encès.
Exercir, sense llicència o concessió, qualsevol indústria o comerç a l’interior dels
parcs o jardins i utilitzar-ne, amb finalitats particulars alguna part o element.

ARTICLE 44.- JARDINERES.
1. Tothom haurà de respectar les plantes de les jardineres i els elements destinats
a la seva ubicació, protecció o embelliment, i s'haurà d'abstenir de qualsevol acte
que els pugui perjudicar o embrutar.
2. És prohibit sotraguejar les plantes, tallar o arrancar branques, fulles, flors o fruits,
gravar o tallar l'escorça, buidar el contingut, abocar tota classe de líquids encara
que no siguin perjudicials per a la jardinera, o tirar-hi escombraries o residus.
3. Els propietaris d'immobles i els seus veïns podran sol.licitar una autorització per
cultivar flors i plantes d'ornamentació a les jardineres, que podrà ser concedida
amb caràcter totalment discrecional i, si escau, amb condicions per al seu
manteniment.
ARTICLE 45.-PROHIBICIONS COMUNES
Sense perjudici de les especificacions establertes en els articles anteriors, són
prohibicions comunes, amb relació al mobiliari urbà:
a) Fer esclatar qualsevol tipus de petard en el mobiliari urbà.
b) Sacsejar, arrancar, tombar, trencar, fer malbé, embrutar, torçar o sostreure el
mobiliari urbà, i pujar-hi a sobre o enfilar-s'hi.
c) Desplaçar elements sense la llicència municipal prèvia.
d) Encendre foc a prop al mobiliari urbà.
e) Enganxar adhesius, cartells i elements similars a sobre el mobiliari urbà, llevat
dels suports publicitaris destinats a aquest efecte
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f) Arrancar, ratllar o fer malbé rètols indicatius referents a circulació, transport urbà i
altres elements anàlegs.
g) Lligar cordes o altres elements que puguin impedir el pas de vianants o vehicles.

ARTICLE 46.- ENLLUMENAT PÚBLIC A LES VIES, PARCS I JARDINS.
1.- És un servei públic de caràcter municipal que s’establirà a mesura que
s’estenguin les urbanitzacions amb la intensitat acordada en els plans
d’ordenació i en les programacions urbanístiques que se’n derivin. En el supòsit
que a instància dels interessats, d’ofici o com a imperatiu legal de la Llei del Sòl
referent a les obligacions i càrregues dels propietaris en l’exercici de la facultat
d’edifici, s’instal·lin punts de llum en un carrer, aquesta actuació tindrà caràcter
provisional i no constituirà, a efectes legals sobre contribucions especials,
establiment de servei.
Els suports de l’enllumenat públic, les cadiretes de sosteniment o les
conduccions adequades s’aguantaran a les façanes o parets de les finques, sigui
quina sigui la seva edificació o tanca. Aquesta servitud serà gratuïta.
S’haurà d’evitar sempre espatllar els elements de l’enllumenat públic, ja sigui
fent-ne malbé els suports o trencant-ne les bombetes amb pedres o trets
d’escopetes o altre tipus d’armes.
2.- És del tot prohibit connectar qualsevol instal.lació privada a la xarxa de
l’enllumenat públic. No obstant això, en determinades festivitats s’hi podran
connectar les instal.lacions d’ordenament exterior que les associacions
comercials, associacions de veïns, entitats, grups, etc. sol.licitin amb la
participació necessària per fer-ne l’estudi i la resolució. Aquesta connexió serà
feta pel concessionari del servei, i d’acord amb la companyia subministradora.

TITOL IV DE L’ÚS DE LA VIA PÚBLICA
ARTICLE 47 CONCEPTES BÀSICS
Els usos regulats en aquesta ordenança han de ser de les classes següents:
a) Ús comú general
b) Ús comú especial
c) Ús privatiu

Capítol I. Ús comú general.
ARTICLE 48. CONCEPTE
L'ús i gaudi de les vies públiques i altres béns d'ús públic municipal es consideren
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d’ús comú general, sempre que no hi concorri cap circumstància que pugui
determinar-ne la inclusió en cap dels supòsits establerts en els articles següents.

ARTICLE 49.EXERCICI
L'ús comú general pot ser exercit lliurement per qualsevol persona, d'acord amb la
naturalesa dels béns i sense més limitacions que les establertes en aquesta
Ordenança, en l’Ordenança de circulació de vehicles i vianants, en les lleis i altres
disposicions d'aplicació general.
CAPÍTOL II. Ús comú especial.

ARTICLE 50. CONCEPTE
1.-Tenen la consideració d'ús comú especial de la via pública les modalitats
següents:
a) Les activitats o instal·lacions que suposin una intensitat d'utilització o en què
concorrin altres circumstàncies anàlogues que excedeixin el que es pugui
considerar com a utilització normal, encara que no es faci ús la via pública.
b) Les activitats o instal·lacions en què hi hagi una ocupació transitòria de la via
pública sense cap modificació.
c) Les instal·lacions que ocupin la via pública amb caràcter accessori d'activitats o
instal·lacions de domini privat.
En tots els casos, és necessària la possessió de l’autorització municipal
corresponent. La Guàrdia Urbana restablirà el ple domini públic en els supòsits que
no es tingui l’autorització municipal corresponent.
2.- Les ocupacions de la via pública o terrenys d’ús comú que comprèn aquesta
Ordenança es classificaran de la forma següent:
Venda ambulant.
Estables: les ocupacions fixes en l’espai i indefinides en el temps.
De temporada: les que, com el seu nom indica, s’instal.len en determinades
èpoques de l’any.
Sense fixació de situació: les que es concedeixen sense indicar el lloc de
col.locació.
En fires, festes i revetlles: les que s’autoritzen per a la col.locació d’instal.lacions
destinades a la diversió del públic i per celebrar una solemnitat de gremi o de
barri.
Circumstancial: les que s’autoritzen per circumstàncies especials que les fan
necessàries, com és ara les motivades per la instal.lació de tanques puntuals i
bastides per a obres en edificacions particulars.
Destinades a terrasses: les que s’autoritzen per a la instal.lació de taules,
cadires, veles, etc., en cafès, bars i establiments anàlegs.
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Altres ocupacions: les que no estan incloses en cap de les classificacions
anteriors.

Secció 1ª.- Venda Ambulant.

Subsecció 1. NORMES GENERALS

ARTICLE 51.- OBJECTE
L'objecte d'aquesta secció és regular els mercats de marxants -venda no
sedentària- que setmanalment es fan a diversos llocs de la Ciutat i molt
especialment els de la Plaça Major i els de la Rambla del Passeig.
Per tal d'ocupar els espais de les vies públiques destinats a parades en els
mercats esmentats, caldrà tenir l’autorització de l'Alcaldia i pagar els drets que
corresponen a l'ocupació autoritzada.
Només es concediran tantes autoritzacions d'ocupació com llocs hi ha
destinats. No es concediran autoritzacions a les instal·lacions que puguin
representar un obstacle per a la circulació, que limitin sensiblement la visibilitat o
l'accés als establiments o que representin molèsties per al veïnat.
ARTICLE 52.- ABAST DE LES AUTORITZACIONS
Totes les autoritzacions s'atorgaran en precari. Per tant, sempre que
l'Ajuntament, per la causa que sigui, acordi suprimir o traslladar una o més
parades, el beneficiari o beneficiaris hauran de deixar lliure i expedita l'ocupació
autoritzada en el termini que els sigui assenyalat i no podran al·legar el dret a
cap mena d'indemnització.
ARTICLE 53.- INSTAL.LACIÓ DE PARADES
La instal·lació de les parades s'ha de fer amb elements que permetin muntar-les
i desmuntar-les fàcilment i amb rapidesa; mai estarà permès utilitzar totxos i
materials de construcció permanent.

ARTICLE 54.- UTILITZACIÓ DE LA VIA PÚBLICA
La concessió d'aquest tipus d’autoritzacions no dóna dret a alterar el paviment, a
fer servir piquetes, tascons o altres utensilis que el perjudiquin, ni a usar formes i
procediments que el puguin espatllar. Amb tot, en cas que la via pública no
estigui pavimentada, es tolerarà la utilització de tascons i piquetes per fixar les
instal·lacions, sempre que els forats tornin a quedar tapats de manera que no s'hi
conegui res.
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ARTICLE 55.- MESURES DE PROTECCIÓ
Els titulars de les autoritzacions per a la venda de productes i mercaderies de
qualsevol mena, que puguin corroir, deteriorar, tacar o perjudicar de
qualsevol altra manera els paviments, estan obligats a col·locar una protecció
de material impermeable entre el terra i els elements de la instal·lació.
ARTICLE 56.- MODEL DE PARADES
L'Ajuntament es reserva el dret d'aprovar un model de parada i d'obligar als
titulars de les autoritzacions a adoptar-lo, sense que per això puguin exigir cap
indemnització. Als mercats de la Plaça Major i el Passeig és expressament
prohibida la venda amb vehicles-tenda que no guardin l’estètica tradicional de les
parades amb tendal i dues vessants i sense que l’alçada de la parada sigui
superior a tres metres. En tot cas és obligatòria la instal·lació de tendals per a
cada parada.
Igualment l'Ajuntament determinarà aquells articles o mercaderies que
necessàriament han d'ésser exposats a la venda en taulells que poden
presentar-se al comprador o posats directament sobre el terra de la parada.

ARTICLE 57.- CONSERVACIÓ DE LES PARADES
Els propietaris de les parades tenen l'obligació de conservar-les netes i en
bon estat i les hauran de canviar o de pintar sempre que l'Ajuntament els ho
requereixi.
L'incompliment d'aquest precepte i dels articles anteriors podrà ser sancionat
amb l'anul·lació de l’autorització.
ARTICLE 58.- CLASSIFICACIÓ DE LES AUTORITZACIONS
Les ocupacions de la via pública que comprenen aquesta Ordenança es
classifiquen de la manera següent:
a).-FIXES: Són les ocupacions establertes d’una forma permanent en l'espai
durant el temps permès per l’autorització, que no estan exposades a moviments
o alteracions si no és per les causes assenyalades en l'art. 52è.
b).-EVENTUALS.- Són les que es poden concedir sense assenyalar-ne el lloc de
col.locació ni el temps d'ús i que podran ocupar el lloc que eventualment deixin
lliure els titulars de les autoritzacions amb caràcter fix.
ARTICLE 59.- AUTORITZACIONS
Les concessions de permisos per a l’ocupació de la via pública per a les
parades classificades anteriorment, s'ajustaran a les regles establertes en
aquesta secció.
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ARTICLE 60.- PROCEDIMENT PER A LA CONCESSIÓ D’AUTORITZACIONS
Les sol.licituds s'han de dirigir al Sr. Alcalde, dins els quinze primers dies del
més de gener de cada any, mitjançant els impresos facilitats per l'Administració
municipal. Passat aquest període, les sol.licituds que no es puguin atendre
quedaran sense cap efecte.
Les instàncies les ha de presentar el peticionari o una persona autoritzada al
Registre General de l'Ajuntament. No seran admeses les que no tinguin prou
clares les dades següents:
- Nom i cognom.
- Adreça.
- Document nacional d'identitat o identificació fiscal.
- Longitud que vol ocupar.
- Dia de la setmana pel qual vol l'autorització
- Classe d'articles o mercaderies.
Amb la instància els interessats han de presentar una fotocòpia dels documents
següents:
- Document fiscal que acrediti el peticionari com a comerciant individual dedicat
a la venda no sedentària.
- Rebut o carta de pagament que acrediti que està al corrent en el pagament de
l'últim rebut de l'impost corresponent com a persona física dedicada al comerç
no sedentari.
-Document que acrediti estar al corrent del pagament de la Seguretat Social en
el règim d’autònoms.
-Pòlissa de responsabilitat civil per danys a tercers que cobreixi com a mínim
l’estada al mercat, des del muntatge de la parada fins al desmuntatge.
- Còpia del document nacional d'identitat.
- Dues fotografies mida carnet.
Els artesans i altres venedors de productes fets per ells mateixos, que ho
acreditin, han de presentar instàncies de la forma i al lloc abans esmentats, amb
una fotocòpia del DNI i la carta d'artesà o documentació d'un organisme oficial
que acrediti que el producte elaborat té el caràcter d'artesà.
El sol.licitant de l’autorització municipal haurà de ser un comerciant individual i,
per tant, haurà de tributar com a tal en l’impost que correspongui i haurà d’estar
donat d’alta en el règim corresponent de la Seguretat Social com a autònom, i en
queden automàticament exclosos els que no tinguin aquests dos requisits,
sense necessitat de cap resolució.
Per a l’atorgament de noves autoritzacions s’hauràn de tenir en compte els
criteris següents:
a) Temps en possessió de l’autorització com a eventual
Data d’entrada al registre de la sol.licitud degudament complimentada i
acompanyada dels justificants abans esmentats.
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El tipus de mercaderia o gènere que vengui el sol.licitant, no podrà ser igual al de
les parades contigües.

ARTICLE 61.- RENOVACIÓ DE LES AUTORITZACIONS.
Anualment i durant el mes de gener, els titulars de les parades fins al 31 de
desembre anterior, hauran d'aportar la sol.licitud de pròrroga acompanyada de
la documentació justificativa d'estar al corrent del pagament de les seves
obligacions fiscals com a comerciants individuals i de la Seguretat Social com a
autònoms. Passat el termini determinat per l’Alcaldia sense aportar la
documentació, quedarà sense efecte la pròrroga de l'autorització.
ARTICLE 62.- ESPAI DE LES PARADES.
Mai es pot ocupar més espai del que s'assenyala l‘autorització. El fons màxim de
les parades serà de tres metres mesurats des dels sortints de les veles. En
qualsevol cas l’espai entre les parades, de façana a façana, haurà de ser
suficient per deixar passar les furgonetes

ARTICLE 63.- DESTINACIÓ DE LES PARADES
Els beneficiaris de les parades no poden canviar la destinació de l'ocupació,
sense expressa autorització municipal; han de pagar els drets establerts en les
ordenances fiscals de la forma i en el termini assenyalats i han de notificar a
l'Ajuntament els canvis de domicili.
ARTICLE 64.- INTRANSMISSIBILITAT DE LES AUTORITZACIONS.
Atès que les autoritzacion atorgades per aquest Ajuntament per a l'ocupació de
la via pública amb parades són en precari, és prohibit cedir-les, traspassar-les o
llogar-les.
L'Alcaldia, però, podrà autoritzar les transmissions de pares a fills o
a l'inrevés, o entre esposos, durant el temps de vigència de la llicència. Així
mateix, es permetran les substitucions quan els titulars no puguin assistir al
mercat per causa de força major. Les persones que podran substituir els titulars
de les llicències podran ser els pares, fills, espòs/a, sempre que l'Alcaldia ho
autoritzi i s'hagin justificat convenientment i documentalment les causes i
possible duració de la no assistència.

ARTICLE 65.- VIGILÀNCIA DEL MERCAT
Els beneficiaris tenen l'obligació de complir amb diligència les instruccions i
ordres de l'Ajuntament a través dels funcionaris municipals que s'encarreguen
de la regulació de les ocupacions de la via pública.
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ARTICLE 66.- VEHICLES I ALTRES MATERIALS ALIENS A LA PARADA
Ès prohibit deixar vehicles, remolcs o materials fora de l'espai de cada parada
quan ja estigui feta la instal·lació.
ARTICLE 67.- ABAST DE LA VIGILÀNCIA I CONTROL DEL MERCAT.
Els funcionaris designats per l'Alcalde vetllaran, perquè es compleixin
exactament les normes establertes en aquesta Ordenança i denunciaran les
infraccions que observin, de les quals es tramitarà l'expedient sancionador
essent l'Alcalde qui adoptarà la resolució més convenient.
ARTICLE 68.- INFRACCIONS
Les accions o omissions contràries a les disposicions d’aquesta secció –venda
ambulant- podran ser molt greus, greus i lleus.
Són infraccions lleus les comeses contra les presents disposicions i que no
siguin qualificades expressament de greus o molt greus.
Són infraccions greus les conductes següents:
1) Desobeir les indicacions dels funcionaris encarregats de la vigilància del
mercat
2) Faltar més de quatre mercats consecutius sense autorització prèvia o sense
justificar una causa de força major.
3) Acumular més de cinc faltes lleus o reiteració de la mateixa falta lleu més de
dues vegades.
Són infraccions molt greus les conductes següents:
1) Emprar la violència, amenaces o coaccions, contra els funcionaris encarregats
de la vigilància del mercat com també contra altres paradistes.
2) Llogar la parada, traspassar-la o deixar parar a persones no autoritzades.
3) Reiteració de més de dues faltes greus.
ARTICLE 69.- SANCIONS
L'Alcaldia, basant-se en l'expedient incoat, castigarà els infractors amb multes
que podran oscil·lar entre 300€ i 3.000€ a més de la suspensió o anul·lació de
l’autorització, segons la gravetat de la infracció. Les faltes lleus seran
sancionades amb una multa de fins a 750€ o la suspensió de l’autorització per
parar fins a dos mercats. Les faltes greus, seran sancionades amb una multa de
fins a 1500€ i la suspensió temporal de l’autorització fins a quatre mercats. Les
faltes molt greus seran sancionades amb una multa no inferior a 1500€ amb un
màxim de 3000€ i la suspensió per més de tres mesos o l’anul·lació de
l’autorització si s’escau.
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Subsecció 2.- REGULACIÓ DE LES OCUPACIONS.

ARTICLE 70.- MERCATS ORDINARIS
D'acord amb el costum local, els mercats tradicionals es faran cada dimarts i
cada dissabte. El del dimarts es farà a la Plaça Major i el del dissabte a la
Plaça Major i a la Rambla del Passeig, sense perjudici que l'Alcaldia pugui
autoritzar mercats en altres dies i llocs de la Ciutat.
L'Ajuntament es reserva el dret de reglamentar-ne les vendes, d'augmentar o
disminuir el nombre de mercaderies autoritzades i d'establir criteris de prioritat
en la concessió de les autoritzacions, segons ho aconsellin raons econòmiques
de mercat i de bon servei als ciutadans.
ARTICLE 71.- CANVI DE DATES DELS MERCATS.
El mercat del dissabte passarà al dia immediatament anterior no festiu quan
el dissabte sigui festa inhàbil a efectes laborals, sense perjudici, que l’alcaldia
pugui determinar algun dissabte festiu com a dia de mercat a proposta de la
Junta del Mercat de Marxants.
Si una d'aquestes festes s'escau en dimarts, es suprimirà el mercat d'aquest dia.
ARTICLE 72.- DISTRIBUCIÓ DE LES PARADES
Les zones, la situació, el nombre i la distribució de les parades en els
mercats del dimarts i del dissabte, seran les assenyalades per resolució anual de
l'Alcaldia en atorgar les autoritzacions pel nou exercici.
Els venedors que estiguin habitualment al mercat, podran sol.licitar que se'ls
assigni un lloc fix per a tots dos o per a un dels dies de mercat setmanal.
Els venedors que no hagin obtingut la concessió d'un lloc fix per raons d'espai,
podran sol.licitar una autorització de venedor eventual.
Tots els llocs fixos autoritzats amb aquest caràcter, seran numerats i ordenats
d'acord amb els plànols.
Els llocs fixos que a dos quarts de nou del matí dels dies de mercat no siguin
ocupats pels seus titulars, poden ser distribuïts pels funcionaris encarregats del
mercat entre els venedors que tinguin la llicència eventual. Aquesta distribució es
farà de forma anàloga a la del supòsit que preveu l'article següent.
Les parades fixes o eventuals que s'hagin de situar a les voltes de la Plaça no
podran excedir la superfície que tenen assenyalada en els plànols. No podran fer
més de dos metres d'amplada i l’alçada es determinarà en cada cas en funció de
l’arcada i de les necessitats del comerç que estigui establert sota les voltes.
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ARTICLE 73.- PARADES AMB CARÀCTER NO FIX. REGULACIÓ DE
L’OCUPACIÓ.
Les superfícies destinades a parades, que no estiguin adjudicades amb caràcter
fix, podran ser distribuïdes pels funcionaris municipals als venedors eventuals
que hi hagi al mercat. Aquesta distribució s'ha de fer de la forma següent:
A partir de les set del matí els funcionaris encarregats del mercat expediran
números a tots els venedors que els sol.licitin, començant per l'u i seguint l'ordre
natural de la numeració.
A l'hora assenyalada per la instal·lació de les parades s'assignaran tots els
espais disponibles seguint rigorosament l'ordre dels números expedits. Un cop
coberts els espais, si algun venedor queda sense lloc, pot esperar si hi ha
vacants per l'absència dels titulars de llocs fixos.
En aquest cas a partir de dos quarts de nou del matí, s'assignaran els espais
vacants en l'ordre expressat anteriorment.
Un cop fetes totes les adjudicacions eventuals possibles del dia, si queda algun
venedor sense lloc, no tindrà cap dret ni podrà fer cap mena de reclamació.
ARTICLE 74.- PARADES VACANTS.
Es declararà vacant el lloc adjudicat amb caràcter fix que no sigui ocupat per
l'usuari durant quatre dies consecutius de mercat, si no és que tingui
l'autorització necessària. Es comptaran separadament les faltes d'ocupació dels
dimarts i les dels dissabtes.
Quan s'hagi declarat la vacant definitiva del lloc, serà adjudicat al sol.licitant més
antic. Si aquest hi renuncia, al següent, i així successivament. En el cas que
l’adjudicació de la parada recaigui en una persona titular d’una autorització
eventual i aquest no l’accepti, l’Alcalde podrà resoldre l’anul.lació de l’autorització
eventual
Una vegada feta l'adjudicació, si l'adjudicatari adduís una raó demostrada d'un
perjudici per ell o pels del seu costat, es podria autoritzar un canvi amb un altre
venedor fix, si tots dos hi estan d'acord.

ARTICLE 75.- HORARI DEL MERCAT
Cap beneficiari de les llicències d'ocupació en llocs del mercat pot instal·lar la
parada o deixar-hi mercaderies abans de les cinc de la matinada del dia de
mercat.
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A partir de les dos quarts de tres de la tarda, ja no és permesa l'ocupació dels
espais amb cap instal·lació ni mercaderia.
Els que no compleixin això seran sancionats per l'autoritat municipal i si hi
reincideixen els serà retirada l’autorització.
Els camions i vehicles de transport de mercaderies destinades a proveir les
parades no podran descarregar abans de l'hora assenyalada per la instal·lació
de les parades.
Per al desmuntatge de les parades, no es permetrà l'entrada dels vehicles abans
de la una del migdia.
ARTICLE 76.- CIRCULACIÓ DE VEHICLES DURANT EL MERCAT.
A partir de les nou del matí, ès prohibida la circulació de vehicles per la Plaça.
No obstant això, es podrà autoritzar l'entrada, també a la plaça del Pes, als
vehicles imprescindibles per realitzar les operacions de càrrega i descàrrega
en els establiments situats en aquests llocs.
ARTICLE 77 .- NOMBRE DE PARADES I LONGITUD MÀXIMA.
Els venedors només poden tenir una parada als mercats; en cas de vendre
articles diferents, en poden tenir una altra i prou. Aleshores els caldrà tenir dues
autoritzacions.

ARTICLE 78.- COMISSIÓ DEL MERCAT DE MARXANTS.
De la vigilància dels mercats se n'encarregaran els funcionaris adscrits a
aquest servei, els quals vetllaran, a més a més, que es compleixin els preceptes
d'aquesta Ordenança i totes les ordres i instruccions que dicti l'autoritat
municipal. Amb aquesta finalitat, la Comissió dels mercats de marxants representativa dels venedors- serà considerada com a col·laboradora, sempre
que actuï d'acord amb els preceptes de l'Ordenança i, per descomptat, no dificulti
el bon ordre del mercat.
La Comissió estarà formada per un mínim de cinc i un màxim de deu titulars de
parades fixes elegits pels marxants també titulars de parades fixes. Els membres
de la Comissió es renovaran cada set anys i pòdran ser reelegits.

Subsecció 3.- NORMES COMUNES A LES SUBSECCIONS 1ª i 2ª.

ARTICLE 79.- CONSERVACIÓ DE LA PARADA I DEL LLOC OCUPAT.
Els venedors esmentats en els capítols precedents, tenen l’obligació de
conservar ben net i digne el lloc de la seva parada i de procurar que els
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voltants també siguin nets; no poden deixar per cap motiu les deixalles de les
vendes a terra, sinó que les han de llançar als recipients que hi hagi instal·lats
per això, si no n’hi ha, han recollir de les deixalles i dipositar-les en bosses. És
totalment prohibit netejar a la via pública els articles per vendre.
L’Ajuntament podrà establir el sistema de recollida de deixalles i brossa del
mercat amb la participació dels marxants.
ARTICLE 80.- ALIMENTACIÓ.
Es podrà permetre la venda d’articles d’alimentació sempre que una norma
superior no ho prohibeixi.
S'exigirà, amb especial rigor, als venedors d'articles d’alimentació, l’obligació que
tenen d'observar la màxima netedat en la venda d'aquests articles. En tot
moment els titulars de l’autorització municipal hauran de complir amb la
normativa vigent en funció del tipus de producte que venguin. L’Alcaldia podrà
especificar les condicions per a la venda d’aquests articles d’acord amb la vigent
legislació com també denegar les autoritzacions que no les compleixin o suprimir
la venda de determinats productes
Per exercir aquesta activitat és imprescindible que el venedor no tingui cap
malaltia contagiosa.
Com a mesura d'higiene, és prohibit que els compradors toquin les mercaderies
exposades.
El paper d'embolicar aliments i les bosses i, en general, tota mena d'envàs, s'han
d'ajustar a les normes d'higiene i de decòrum públic.
D'acord amb les normes establertes, és obligatori col·locar els preus de les
mercaderies en un lloc ben visible.
ARTICLE 81.- INSTRUMENTS DE PESAR.
Només són permesos els instruments de pesar i mesurar segons el sistema
mètric decimal, que seran sotmesos a les comprovacions que estan establertes
reglamentàriament.
L'Alcaldia, a més a més, podrà ordenar en qualsevol moment les comprovacions
que li semblin convenients.
Les faltes que es puguin apreciar en aquest aspecte, seran sancionades.
ARTICLE 82.- ORDRE SANITARI
La inspecció i la vigilància de les parades que en necessitin, les farà el
servei municipal competent.
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S'ordenarà la retirada del mercat de les mercaderies que, a judici dels serveis
sanitaris, no reuneixin les garanties mínimes per a la venda. La mercaderia
podrà ser comissada i l’autoritat municipal determinarà el destí de la mateixa.
Secció 2a.- Ocupacions de la via pública destinades a venda periòdica o
permanent
ARTICLE 83.- TIPUS D’OCUPACIONS
1. Per poder ocupar les vies públiques urbanes, parcs municipals, o terrenys del
comú amb tota mena de quioscos, barraques, parades, terrasses de bar i altres
instal.lacions semblants, caldrà obtenir l’autorització de l’Alcaldia i pagar els drets
corresponents a l’ocupació autoritzada. El règim per als quioscos serà
preferentment el de concessió administrativa, i aquesta s’adjudicarà en la forma
reglamentària i les seves circumstàncies específiques constaran en els seus
respectius plecs de condicions.
2. No es concedirà mai l’autorització municipal si les instal.lacions que es
sol.liciten poden representar un obstacle per a la circulació o limitar la visibilitat a
les cruïlles.
3. Les autoritzacion o les llicències s’atorgaran sempre a precari.
4. Quan per qualsevol motiu l’ajuntament acordi la supressió o trasllat d’una o
més instal.lacions o parades, el beneficiari o beneficiaris, estarà obligat a deixar
lliure la via pública en el termini màxim de 72 hores, sense que per aquest motiu
pugui al.legar el dret a cap mena d’indemnització

ARTICLE 84.- CONDICIONS D’INSTAL·LACIÓ
1. Les instal·lacions no es podran fixar al sòl de la via pública i s’hauran de fer a
base de material i elements que permetin un desmuntatge fàcil i ràpid; en cap
cas no és permès d’utilitzar totxos i materials de construcció permanent. En cas
que es consideri necessària una certa fixació, els Serveis Tècnics Municipals
determinaran el tipus d’ancoratge adequat que produeixi el mínim dany a la via
pública.
2. La concessió d’aquesta classe d’autoritzacions no donarà el dret d’alterar el
paviment, de clavar-hi qualsevol element que el perjudiqui ni d’usar formes i
procediments que el puguin fer malbé.
3. No obstant això, en cas que la via pública no estigui pavimentada, es tolerarà
la utilització de falques o altres elements clavats per fixar les instal·lacions, però
sempre amb l’obligació de tornar a omplir els forats de manera que quedin ben
tapats.
4. Els titulars de les autoritzacions per a la venda de productes i mercaderies que
estiguin preparats o que es preparin amb matèries o substancies que puguin
corroir, fer malbé, tacar o perjudicar d’alguna manera els paviments, hauran de
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col·locar un empostissat de material impermeable entre el sòl ocupat i les
instal·lacions de les seves parades.

ARTICLE 85.- MODELS DE PARADES
L’Ajuntament es reserva el dret d’aprovar models-tipus de parades, quioscos,
taules, terrasses de bar i altres instal.lacions que es puguin situar a la via
pública, i d’obligar tant els sol.licitants nous com els beneficiaris antics d’adoptar
els dissenys aprovats, sense que cap dels afectats puguin exigir cap mena
d’indemnització.
Els titulars de les autoritzacions o llicències per a les instal.lacions de tota mena,
situades a la via pública, seran obligats a conservar-les sempre en bon estat i les
substituiran o pintaran sempre que els ho requereixi l’Ajuntament.
ARTICLE 86.-QUIOSCOS.
1.-Solament s’autoritzarà la venda de periòdics i revistes i dels articles
d’alimentació autoritzats per la legislació vigent. Les instal·lacions corresponents
seran autoritzades mitjançant llicència municipal; així mateix, el règim per totes
les instal·lacions d’aquest tipus d’ocupació podrà ser, preferentment, el de
concessió administrativa.
2.-Els quioscos o casetes de venda que regula aquest article només es podran
construir amb materials fàcils de desmuntar. En cap cas no es permetrà l’ús de
totxos i materials de construcció permanent. La il·luminació d’aquesta mena
d’instal·lacions serà sempre elèctrica i seran a càrrec del titular de l’autorització.
Característiques i condicionaments que s’han observar:
a) La superfície màxima d’ocupació autoritzada per als quioscos o casetes de
venda serà de tres metres quadrats i estarà disposada d’acord amb les
característiques de la via pública on s’instal·li. L’altura màxima permesa serà
de 2,5 m.
b) Els quioscos destinats a la venda de periòdics i revistes s’ajustaran al
disseny i models aprovats per l’Ajuntament.
La superfície, cubicatge i condicions de les xurreries i altres productes
comestibles, seran les que estableix la reglamentació especial sobre aquesta
matèria.
c) L’Ajuntament regularà discrecionalment la distància que hi ha d’haver entre
els quioscos o casetes de venda instal.lats i els que s’instal.lin de nou, però
en cap cas no atorgarà una nova llicència per als dedicats a la venda de
periòdics i revistes a menys de 100 metres en línia recta d’un altre ja
instal.lat.
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d) No es permetrà la instal.lació de quioscos o casetes de venda a les calçades
de les vies públiques ni a les voravies que tinguin una amplada inferior a tres
metres.
Quan s’instal.lin arrambats a les façanes de les edificacions, no s’hi podran
repenjar, i hauran d’estar-ne separats cinc centímetres en el punt més
proper.
En cap cas no es permetrà que s’instal.lin de manera que obstaculitzin les
entrades de les cases i establiments o tapin la claror de les edificacions.
e) Els beneficiaris de la llicència tindran l’obligació de fer el servei de forma
continuada i constant, llevat que tinguin motius importants; el tancament dels
quioscos o casetes de venda durant més d’un mes sense causa plenament
justificada serà un motiu d’anul.lació de la llicència.
f)

Si en virtut del que disposa aquesta Ordenança, l’autoritat municipal ordena
el trasllat dels quioscos o casetes de venda, les despeses seran sempre a
càrrec del beneficiari de la llicència, sense cap dret a indemnització.

ARTICLE 87.- CONDICIONS D’OCUPACIÓ
Les concessions de permisos per fer ús de l’ocupació la via pública s’ajustaran a
les regles d’aquesta Ordenança.
En els casos que sigui procedent, els interessats presentarà, juntament amb la
instància, el justificant de caràcter fiscal que correspongui com a industrial o
comerciant.
En tota classe de sol.licituds es farà constar concretament la superfície que es
vol ocupar. Si hi ha vela, es computarà l’espai sortint.
No es podrà ocupar més superfície de la que indica la llicència.
ARTICLE 88.- DESTINACIÓ I TRANSMISSIÓ DE LLICÈNCIES.
Els beneficiaris de les llicències no podran canviar la destinació de l’ocupació
sense l’autorització municipal prèvia. Pagaran els drets establerts en les
ordenances d’exaccions de la forma que aquestes determinen i hauran de
notificar a l’Ajuntament els canvis de domicili.
És prohibida la cessió, traspàs o arrendament de les llicencies de qualsevol
classe atorgades per aquest Ajuntament per a l’ocupació de la via pública i
terrenys del comú. L’Alcaldia podrà, amb tot, autoritzar les transmissions de
pares a fills i entre cònjuges.
ARTICLE 89.- CONTROL DE L’ADMINISTRACIÓ
Els beneficiaris estan obligats a complir les ordres i instruccions que rebin de
l’Ajuntament o dels funcionaris municipals encarregats de regular les ocupacions
de la via pública. La contravenció de les indicacions o les ordres donades pels
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esmentats funcionaris en l’exercici de les seves funcions podrà ser sancionada
com a falta molt greu.
És prohibit deixar vehicles, eines, materials o instruments de qualsevol mena a la
via pública i ocupar-la amb serveis particulars, trets dels casos, i amb les
condicions, que indica aquesta Ordenança.
Els comerciants i industrials no podran, en cap cas, exposar ni dipositar a la via
pública les seves mercaderies i productes.
ARTICLE 90.- UTILITZACIÓ PROHIBIDA.
És del tot prohibit utilitzar la via pública per a exercir-hi indústries que no siguin
considerades “de carrer”.
Per tant, els tallers mecànics, fusteries, serradores, planxisteries, tallers de
pintura, garatges, tallers de reparació de cobertes per a pneumàtics, etc.
utilitzaran exclusivament les seves dependències per a l’exercici del seu treball.

Secció 3ª.- Ocupacions de temporada i de venda en llocs no permanents

ARTICLE 91.- CONCEPTE
Són les vendes a la via pública de productes que només es venen en
determinades èpoques de l’any.
L’Alcaldia determinarà discrecionalment quins d’aquests productes es permetran
de vendre a la via pública, que podran ser augmentats o disminuïts cada
temporada.
Els permisos per a parades de temporada tindran una durada màxima de tres
mesos. Es valorarà el fet d’haver obtingut autorització l’any anterior, sense que
això suposi una vinculació administrativa a la concessió de l’autorització, que
s’haurà de renovar cada any.
L’Ajuntament podrà limitar el nombre de parades d’aquesta
cada autorització s’indicarà i determinarà concretament el
parada. L’autoritat municipal atorgarà discrecionalment
d’autoritzacions i, en concedir-les, no estarà obligada a
mínimes entre les parades.

mena de vendes; en
lloc on es situarà la
aquesta classe de
respectar distàncies

Circumstàncies que es tindran en compte:
a) Els venedors de castanyes les hauran de torrar exactament en el lloc que
se’ls assenyali en l’autorització, que estarà sempre separat dels arbres i dels
jardins públics i de les edificacions.
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b) En cap cas no s’atorgarà autorització per a la venda de refrescos a la via
pública si el sol.licitant no acredita el subministrament d’aigua corrent per a la
parada.
c) La venda de refrescos, gelats i altres aliments es podran permetre d’acord
amb les normes sanitàries vigents i estarà sotmesa a la inspecció
reglamentària de la vigilància de la sanitat.
Subsecció 4ª.- Ocupacions sense fixació de situació.
ARTICLE 92.- CONCEPTE.
Entren en aquesta denominació les persones que exerceixen feines a la via
pública en un lloc fix o ambulant amb el caràcter d’activitat circumstacial, en
relació al lloc que ocupen a la via pública.
Les persones que planten cartells o anuncis tindran l’obligació de sol.licitar a
l’Alcaldia l’aprovació dels cartells i dels anuncis que vulguin plantar. Aquesta
propaganda solament haurà de ser col.locada en els llocs autoritzats per
l’Ajuntament i, de conformitat amb les disposicions d’aquesta Ordenança.

Subsecció 5ª.- Fires, festes i revetlles circumstancials, terrasses i
altres ocupacions.
ARTICLE 93.- OCUPACIONS
ESPECTACLES.

EN

FIRES,

FESTES,

REVETLLES

I

S’inclouen en aquesta denominació les llicències que autoritzen l’ocupació de la
via pública i de terrenys del comú per col.locar-hi:
a) Envelats o tancats destinats a la celebració de balls, concerts o altres
espectacles.
b) Gronxadors, cavallets de fira i mecanismes semblants.
c) Casetes d’atraccions, circs ambulants i tòmboles.
d) Aparells i sistemes audio-visuals
e) Qualsevol tipus d’atracció a la via pública.
Requisits i condicionaments:
1.- La concessió d’aquestes autoritzacions estarà condicionada a complir les
normes dictades o que es dictin amb relació a la higiene, seguretat i tranquil.litat
públiques i a les normes de circulació per al trànsit.
S’haurà d’observar el Reglament General d’Espectacles i Activitats Recreatives
vigent.
2.- L’autoritat municipal indicarà els espais públics on es podran instal.lar les
atraccions incloses en aquest article.
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En cas que sigui necessari, les llicències portaran concretament el lloc
d’emplaçament, els dies i hores de les actuacions i el termini màxim de
l’ocupació. També s’assenyalarà la constitució d’una fiança per garantir la neteja
de la via pública al final de l’ús.
3.- No es permetrà cap mena d’instal·lació que pugui produir danys o perjudicis
als jardins públics o privats o al paviment; en cas que hi hagi el temor fonamentat
que es produeixin danys, es podrà exigir una fiança.
La determinació de la quantia de la fiança que es pugui exigir com a garantia del
que indiquen els apartats anteriors, correspondrà discrecionalment a l’Alcaldia.
4.- L’execució de música mitjançant qualsevol procediment a la via pública,
solament es podrà fer des de les deu del matí fins a les nou del vespre, i s’hi
haurà de posar fi, si ho sol.liciten els veïns per una causa justificada. Estan
exclosos d’aquesta limitació els actes públics degudament autoritzats.
5.- Les empreses i particulars propietaris de les atraccions, que s’instal·lin en els
espais públics els dies de Festa Major tindran dret preferent a ocupar els
mateixos llocs de l’any anterior, sempre que ho sol.licitin un mes abans i que
l’autoritat municipal no hagi designat una altra zona per situar les instal·lacions.
La manca de concurrència d’un any produirà la pèrdua d’aquest dret.
6.- No s’atorgarà cap llicència per instal·lar a la via pública tómboles que no
siguin autoritzades per l’autoritat competent.
7.- A la via pública no es consentirà jugar a futbol o a altres coses que puguin ser
un perill per als vianants i per als béns públics i privats.
És prohibit fer fogueres a la via pública i només excepcionalment es toleraran els
focs tradicionals de les revetlles de Sant Isidre i Sant Joan, als espais empedrats
o no pavimentats, en llocs sense cap mena de perill, amb l’informe previ dels
tècnics municipals.
8.- Les festes i diversions organitzades o subvencionades per l’Ajuntament es
faran de la manera que aquest determini. Les manifestacions firals i culturals
esrtegularan pel seu propi reglament o normativa.
9.- L’Ajuntament podrà exigir una pòlissa de responsabilitat civil per qualsevol
acte o per activitats que s’organitzi a la via pública.

ARTICLE 94.- OCUPACIONS CIRCUMSTANCIALS.
S’inclouen en aquesta denominació les llicències que s’atorguin per instal·lar a la
via pública i en terrenys del comú, tanques, puntals, cavallets i bastides per fer
qualsevol mena d’obra d’enderrocament, construcció de nova planta, ampliació,
reconstrucció o reforma d’edificacions, per arrebossar façanes, pintar o reformar
portalades, col·locar cornises, barbacanes, canals, desguassos d’aigua i altres
obres semblants, i per ocupar la via pública amb runes i materials de construcció.
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En tot cas les bastides i tanques han de fer possible sempre el pas de vianants
amb el mínim perill per a les persones. S’han de complir els terminis establerts
per la llicència i s’haurà de posar una placa visible que indiqui la llicència
municipal concedida com també el termini.
Normativa que s’ha de seguir:
a) A totes les obres de nova planta o de reforma de façanes i de mitgeres, que
donin a solars descoberts, s’hi col.locarà una tanca de dos metres d’alçada,
com a mínim, de fusta, maons o d’un altre material que permeti una
conservació decorosa, situada com a norma general a dos metres dels
paraments exteriors dels murs. En cas que, si s’observa la distància anterior,
l’amplada de la voravia no permet el pas de vianants, serà obligatori instal.lar
la tanca en una línia que quedi a seixanta centímetres per dins de la vorada.
Si, seguint aquesta regla, a dins de la tanca hi ha un espai inferior a un metre
o, si per circumstàncies especials, no és aconsellable aplicar les normes
anteriors, els tècnics municipals fixaran les característiques de la tanca i
podran ordenar que s’elimini totalment en el moment que s’acabin les obres
indispensables a la planta baixa, i que, per continuar les obres a les plantes
superiors, s’instal.li una bastida volada amb terra de taulons i d’un altre
material resistent perquè no puguin caure eines o altres elements.
En els casos especials en què es consideri indispensable, es podrà suprimir
el trànsit de vehicles en una direcció o en totes dues.
b) Per cap motiu o pretext es faran concessions especials per col.locar o treure
tanques, ni es permetrà de buidar solars ni fer cap obra preliminar de la
construcció sense la col.locació de tanques.
c) Els contractistes i propietaris que facin obres d’explanació o altres de millora
o construcció d’edificis no podran envair la via pública ni ocupar-la amb runes
o materials. L’amuntegament i el dipòsit més o menys accidental o transitori
dels materials s’haurà de fer sempre en el terreny aplanat o en l’interior de la
tanca segons cada cas.
Amb tot, quan per una causa justificada, s’ha d’ocupar la via pública amb
runa o materials destinats a la construcció d’obres, l’autoritat municipal podrà
atorgar una llicència, a instància de la part interessada i acreditada, d’acord
amb la necessitat de l’ocupació. En aquest cas, serà obligatori posar tanques
a la superfície de la via pública. La runa es traurà del carrer immediatament.
d) Sempre que sigui preceptiva la col.locació de tanques d’acord amb aquesta
Ordenança s’hi hauran de posar als extrems llums o fanals vermells de
seguretat encesos des de la posta fins a la sortida del sol i quan ho exigeixen
les condicions atmosfèriques.
e) És prohibit deixar runes, residus d’obres i terres de desmuntatges a la via
pública, encara que es pretengui justificar-ho amb el propòsit que són per
reparar o omplir els sots i igualar la superfície dels carrers.
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f)

En tota mena d’obres, els contractistes deixaran lliure el pas als vianants i el
carrer completament net un cop feta la càrrega i descàrrega de materials o
de runa.

ARTICLE 95.- OCUPACIONS DESTINADES A TERRASSES.
S’inclouen en aquesta denominació les llicències que s’atorguen per instal·lar, a
la via pública i als terrenys del comú, taules, cadires, paravents, para-sols,
torratxes i altres elements al servei de cafès, bars i establiments anàlegs.
L’atorgament d’aquestes llicències es regirà per les regles següents:
1.- A les voravies de menys de tres metres d’amplada és prohibida l’ocupació.
2.- A les voravies de tres metres s’autoritzaran les instal·lacions que deixin com
a mínim un metre i mig d’espai lliure per al pas dels vianants.
3.- A les voravies de més de tres metres fins a cinc, l’espai lliure serà com a
mínim la meitat de l’amplada de la voravia.
4.- A les voravies més amples de cinc metres es podrà ocupar fins a una tercera
part, comptada des de la línia de la façana.
L’espai lliure destinat al trànsit públic s’avaluarà segons el que quedi realment
lliure i se’n descomptarà la superfície que per causa de qualsevol obstacle no
sigui apta per a la circulació.
Només es permetrà l’ocupació de la voravia en la superfície del costat de la línia
de la façana; no s’autoritzarà, doncs, la col.locació d’instal·lacions de manera
que els vianants hagin de circular entre aquestes instal.lacions i l’establiment,
salvat aquells casos en què se’ls permeti amb un informe tècnic.
A la Plaça Major es permetrà l’ocupació de les voravies frontals a la línia formada
per les voltes, de manera que la part interior de les arcades quedi sempre lliure
per a la circulació dels vianants. Ara bé, els dies de mercat hauran de deixar-se
lliures les esmentades voravies, a fi de poder ubicar-hi les parades.
Ocupacions per a terrasses a les Rambles del Passeig i del Carme:
Les ocupacions per a terrasses a les Rambles del Passeig i de la Rambla del
Carme han de complir les següents condicions:
Rambla del Passeig
-

-

Només s’autoritzarà l’ocupació per a terrasses de l’espai central del
Passeig
La zona d’ocupació es determinarà en cada cas, tenint en compte la
situació del mobiliari urbà, del qual no es podrà impedir mai el seu ús
públic.
Aquesta zona d’ocupació no excedirà en cap cas una amplada de
3,50 metres en direcció transversal al Passeig.
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Rambla del Carme
-

-

-

Només s’autoritzarà l’ocupació per a terrasses de l’espai central de la
Rambla situat més al nord de la línia definida pel mobiliari urbà
(arbrat, bancs punts d’enllumenat, etc)
La zona d’ocupació es determinarà en cada cas, tenint en compte la
situació del mobiliari urbà, del qual no es podrà impedir mai el seu ús
públic.
Aquesta zona d’ocupació no excedirà en cap cas una amplada de
3,50 metres en direcció transversal a la Rambla.

Condicions Comunes:
-

-

-

El mobiliari, taules cadires, serà uniforme i semblant al de les
terrasses de la Plaça Major. Es permetrà recobrir les cadires amb
elements de roba identificatius del local.
Els para-sols o tendals també seran uniformes, de colors crus, i sense
que s’admeti cap tipus de propaganda de marques comercials, amb
excepció, en tot cas, d’una sanefa amb identificació del local. Aquests
tendals o para-sols no es podran ancorar mai al paviment.
Estarà del tot prohibit guardar a la via pública les taules, cadires, parasols, etc., quan es treguin de les terrasses.
Els dies de mercat haurà de deixar-se lliure la via pública ocupada, a
l’objecte de poder ubicar-hi les parades.

Altres circumstàncies que es tindran en compte:
a) Els permisos per instal·lar taules, para-sols, torratxes i cadires durant la
temporada d’estiu als passeigs de la ciutat no podran autoritzar l’ocupació
d’una amplada superior al 40% de la superfície total de l’andana central.
b) Els preceptes anteriors no alteren la condició discrecional i en precari que
tenen aquestes autoritzacions, i es limiten a establir uns màxims d’ocupació a
la via pública, sense perjudici de les facultats de l’Ajuntament per denegar-li
qualsevol tipus d’instal·lacions i per anul·lar en qualsevol moment les
llicències atorgades.
c) El sortint dels paravents no podrà excedir mai del sortint de les veles dels
establiments que en tinguin. Els paravents hauran de ser transparents i
sense cap element que els faci opacs.
d) És del tot prohibit guardar a la via pública les taules, cadires, torratxes, etc.,
quan es treguin de les terrasses.
Les taules, cadires, paravents, para-sols, torratxes i altres elements regulats
en aquest capítol s’hauran de conservar de manera que no desdiguin de
l’entorn i cultura de la ciutat; l’Alcaldia podrà fer treure els que no tinguin
aquestes condicions.
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La infracció repetida d’aquesta disposició serà sancionada amb la suspensió
de la llicència durant el temps que disposi l’autoritat municipal.
e) L’autoritat municipal podrà disposar que els funcionaris municipals treguin, a
càrrec del beneficiari de la llicència, els elements que no tinguin les
condicions expressades i que no hagin estat trets després del requeriment de
l’Alcaldia.
f)

Els dies de mercat haurà de deixar-se lliure la via pública ocupada, amb
l’objecte de poder ubicar-hi les parades.

ARTICLE 96.- ALTRES OCUPACIONS.
Es podrà autoritzar la venda a la via pública de les mercaderies següents:

a) Caramels, xufles, cacauets, avellanes, pinyons i tota mena de fruites seques,
de conformitat amb la legislació específica vigent sobre aquesta matèria.
b) Flors naturals i artificials.
c) Articles tradicionals de Nadal i dels Reis.
d) Qualsevol altra que la vigent legislació permeti als espais públics.
En atorgar-se les llicències es determinaran les característiques de l’ocupació i
les condicions de venda.
Referència a casos específics que depenen d’autoritzacions legals:
1.- Loteria: La venda a la via pública de números de la “Loteria Nacional” només
la podran fer les persones que tinguin l’autorització per part de l’administració
corresponent.
Aquests venedors faran la seva feina d’acord amb les normes que regeixen la
matèria.
2.- Rifes. No es permetrà la venda a la via pública de números de rifes no
autoritzades per l’administració o l'’organisme competent.
Per fer qualsevol mena de capta a la via pública caldrà acreditar prèviament la
possessió del permís que l’autoritzi.
Els venedors autoritzats hauran de disposar de papereres o altres dispositius
adequats per recollir els cupons inutilitzats.
3.- L’autoritat municipal podrà autoritzar o denegar discrecionalment qualsevol
altra classe d’ús anormal del sòl de la via pública i de terrenys del comú que no
estigui regulat en els articles d’aquesta ordenança.
No s’autoritzarà cap llicència per exercir a la via pública, activitats contràries a la
moral, als bons costums ciutadans, o a l’ordre públic.
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Capítol III.- Ús privatiu
ARTICLE 97.- L’ús privatiu es refereix a les modalitats de quioscos, columnes i
altres instal·lacions publicitàries, aparells o màquines automàtiques de venda o
esbarjo, transformadors, conduccions de serveis tècnics i usos anàlegs als
esmentats. L’ús privatiu de les modalitats indicades resta subjecte a autorització,
llicència o a concessió administrativa.

TÍTOL V.-DE LA NETEJA DE LA VIA PÚBLICA
Capítol I . De la neteja en general.
ARTICLE 98.- SERVEI DE NETEJA.
1. El servei de neteja de la via pública la farà l'Administració municipal, mitjançant
gestió directa o indirecta, sense perjudici de les obligacions imposades als
ciutadans i ciutadanes en els articles següents.
2. Aquest servei es practicarà dintre l'horari i programació que estableixi
l'Administració municipal. Per realitzar els serveis de neteja amb procediments
mecànics (nocturns i diürns), se n’assenyalarà el recorregut amb una antelació
mínima de vint-i-quatre (24) hores, a fi que els vehicles no hi aparquin durant el
temps ordenat en l’esmentat assenyalament. La inobservança de l’últim supòsit,
suposarà infracció de les normes contingudes en l’Ordenança Municipal de
Circulació de Vehicles i Vianants.
La neteja de la via pública es realitzarà fins i tot el diumenge i els dies festius, de
la forma i amb l’extensió que l’Ajuntament determini.
ARTICLE 99. DEIXALLES DOMÈSTIQUES.
1.- La brossa domèstica serà dipositada en els contenidors habilitats a aquest
efecte. En cap cas es podrà dipositar a la via pública ni altres zones o
descampats fora de la ciutat. Mitjançant resolució de l’Alcaldia, es determinaran
els horaris dins els quals es permet el dipòsit de deixalles i brossa als
contenidors en funció de les diverses zones de la ciutat i de les previsions
horàries del servei de recollida i de neteja de la via pública. Els esmentats horaris
constaran en un lloc visible per facilitar-ne el coneixement dels ciutadans.
2.- S’hauran d’utilitzar els contenidors de recollida selectiva allà on estiguin
instal·lats.
3.- Quan els elements a que s’hagin de llençar siguin voluminosos, o per les
seves característiques no puguin ser considerats deixalles domèstiques; seran
dipositats a la deixalleria municipal o es trametrà un avís a l’Ajuntament per a la
seva recollida programada mitjançant el sistema de contacte que s’estableixi i del
qual es farà l’oportuna difusió; en cap cas es dipositaran als contenidors o a la
via pública.
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ARTICLE 100.- EDIFICIS EN CONSTRUCCIÓ.
En aquests edificis, o en aquells on es realitzen obres, s’hauran d’escombrar les
voravies diàriament, mitjançant una regada prèvia, i s’han de deixar netes quan
finalitzi la jornada laboral. Aquesta obligació correspon al contractista, que la
complirà amb els mitjans que cregui oportuns.
ARTICLE 101.- CÀRREGA I DESCÀRREGA
Establiments davant dels quals es realitzin tasques de càrrega o descàrrega.
1. Els titulars d’aquests establiments hauran d’escombrar complementàriament
les voravies, tantes vegades com sigui necessari, per a mantenir la via pública
en les degudes condicions de neteja.
2. També les hauran d’escombrar, quan els agents de l’autoritat municipal ho
ordenin, en consideració a l’estat de brutícia en què es trobin les dites voravies.
ARTICLE 102.- ESTABLIMENTS DE VENDA AL DETALL DE PRODUCTES
ALIMENTARIS O ANÀLEGS, DE CONSUM IMMEDIAT, AMB EMBOLCALL.
1. Aquests establiments estaran obligats a instal.lar papereres o recipients
apropiats, en llocs visibles sense que aquests objectes destorbin els vianants o
el trànsit rodat, o bé a l’entrada dels seus locals o bé al costat de les seves
instal.lacions, amb l’objecte de tenir sempre neta la via pública.
2. L’escombrada, esmentada en el paràgraf anterior, es farà sempre evitant que
la brutícia caigui a la calçada i, en cap cas, s’utilitzaran els embornals com a
dipòsit de les matèries procedents d’aquesta escombrada

ARTICLE 103.- NETEJA ALS QUIOSCOS I CONSTRUCCIONS SIMILARS.
Així mateix, els titulars de llicències per a: quioscos, tòmboles, rifes o sorteigs;
ocupació de temporada; per a la col.locació de mercaderies o altres objectes o
elements a la via pública per a l’exposició o venda; per a la col.locació a les
voravies o passeigs de vetlladors o taules amb cadires, tindran, a més del que
estableix el paràgraf anterior, l’obligació de mantenir neta i escombrar la
superfície de la via pública concedida, que es considera ampliada a dos metres
al llarg del seu perímetre a l’efecte de la dita obligació, tantes vegades al dia com
sigui necessari.
ARTICLE 104.- ALTRES ESPAIS DE LES VORERES.
Els titulars de llicències de recintes barrats o reservats amb tanques, hauran de
mantenir neta la voravia corresponent a cada moment. En tot cas qualsevol
utilització de la vorera o la calçada implica l’obligació de netejar-la.
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ARTICLE 105.-MARGES DELS RIUS I SOLARS.
1. En aquests llocs no s’hi podran llençar escombraries, runes, mobles i altres
objectes.
2. Quan a les condicions d’ornament públic que han de tenir els terrenys del
terme municipal, els correspon, als seus propietaris, per precepte legal, mantenir
els terrenys en bones condicions, per evitar que es converteixin en abocadors
d’escombraries o dipòsits de tota mena d’objectes. En cas d’inobservança
s’aplicarà el Reglament de Disciplina Urbanística, independentment de la sanció
que correspongui.
3. Els propietaris dels solars hauran de mantenir-los lliures d'escombraries, runes,
mobles, males herbes, animals nocius per a la salut humana i altres objectes.
Altrament, l'Ajuntament requerirà la propietat per tal que deixi el solar en les
condicions degudes, i podria actuar-hi subsidiàriament en el supòsit que aquella no
ho faci.
ARTICLE 106.- NEVADES
1.- L'Administració municipal ordenarà i organitzarà el servei de neteja de la neu
dipositada a les vies públiques.
2.- A més, els ciutadans observaran les següents prevencions:
a) En tota finca urbana, les persones que hi resideixin i/o els titulars dels
establiments comercials i industrials, organitzaran i prestaran un servei extraordinari
de neteja de la vorera corresponent, per deixar-la lliure de la neu que s'hi anés
acumulant. En cas d'utilitzar sal per dissoldre la neu, no podrà tirar-se als escocells
dels arbres o damunt d'una altra vegetació.
b) La neu que no es pugui liquar serà amuntegada a la vorera, i no s’ha de deixar al
centre de la calçada, de manera que quedi expedit l'accés a l'embornal. Entre la
façana i la neu amuntegada, es deixarà net i expedit l'espai suficient per al pas de
vianants.
c) La neu amuntegada als terrats, les terrasses, els balcons i altres sortints dels
edificis no podrà llançar-se a la via pública, llevat de la disposició contrària de
l'Alcaldia.
d) Durant les operacions de neteja i recollida de la neu a la via pública, els
propietaris o conductors de vehicles hauran de seguir, pel que fa al seu
estacionament o aparcament, les instruccions que l'autoritat municipal dicti a aquest
efecte.
3.- Amb la finalitat de fer la determinació de les persones obligades pel paràgraf
a) de l’apartat anterior, es fan les distincions següents:
A) En els edificis destinats a habitatges:
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- El porter i, si no n’hi ha, la persona designada pel propietari i, a falta de
dites les persones, els veïns de l’immobles hauran de dur a terme aquesta tasca
per torn entre ells, en la part no ocupada per locals de negoci ubicats a la planta
baixa. Els titulars de locals de negoci, situats a la planta baixa, se n’hauran
d’encarregar de la part corresponent davant dels seus locals.
B) En els edificis industrials:
- El porter.
- El personal que resideixi en els dits locals.
- La persona encarregada expressament per a això.
C) En els edificis públics, centres d’ensenyament i culturals, centres sanitaris i
d’assistència social, centres esportius i recreatius, edificis administratius,
esglésies, convents i altres d’anàlegs: els conserges, els porters, el personal
que hi resideixi o la persona encarregada expressament per a això.
D) En els solars: els seus propietaris, els quals haurà de designar qui o quins
executarà les prestacions derivades de la dita obligació.
En els edificis en construcció: el contractista
ARTICLE 107.- ACTES NO PERMESOS A LA VIA PÚBLICA
No es podran realitzar a la via pública les conductes i els actes següents:
a) Llançar i abocar a la calçada, voreres, escocells dels arbres i solars tot tipus de
productes, ja siguin en estat sòlid o gasós, llevat dels casos d'autorització municipal
expressa i prèvia en llocs determinats.
Els residus sòlids de mida petita, com els papers, embolcalls i similars, hauran de
dipositar-se a les papereres instal·lades a aquest efecte. Les burilles de cigars o
cigarretes s'hi hauran de llençar apagades.
b) Dipositar escombraries, llevat de la forma que s'establirà reglamentàriament.
c) Abocar o buidar qualsevol tipus de líquid.
d) Orinar, defecar, esputar o perbocar .
e) Abandonar animals morts.
f) Netejar vehicles o animals.
g) Col·locar o estendre a les finestres, balcons i altres parts dels immobles visibles
des de la via pública, objectes que atemptin contra l'estètica de l’entorn, tals com
roba, pells, mantes, catifes, etc.
h) Realitzar qualsevol feinal o comportar-se d’una manera que desdigui de la neteja
i decòrum de la via pública.
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ARTICLE 108.-ACTUACIÓ SUBSIDIÀRIA.
1.- Sense perjudici de les sancions que siguin procedents en els casos
d’incompliment, l’Administració podrà realitzar, mitjançant els seus serveis
corresponents, les prestacions ordenades als articles anteriors, amb càrrec als
obligats.
2.- Una vegada els serveis municipals hagin començat la dita prestació, no
s’interromprà encara que l’obligat manifestés els seu propòsit de realitzar la
prestació incomplida.

ARTICLE 109.- ESPOLSADA
Les catifes, estores, tapissos, llençols i altra roba d’ús domèstic solament es
podran espolsar en portes, balcons o finestres que donin a la via pública, des de
les 23.00 hores fins a les 8.00 hores. Aquestes operacions es faran, sempre, de
manera que no causin molèsties o danys a persones o coses.

ARTICLE 110.- REGATGE I ROBA ESTESA

1. El regatge de les plantes, situades en parts de l'immoble que donen a la via
pública haurà de fer-se amb el capteniment assenyalat en l'article anterior i només
en l'horari comprès entre les 22.00 h i les 7.00 h.
2. Els testos i els gerros de flors col·locats en les obertures dels edificis no podran
oferir perill de caure en la via pública.
En cas que els objectes esmentats no estiguin en les condicions de seguretat
degudes, els agents de l'autoritat municipal avisaran al seu propietari per tal que
prengui les mesures adequades per eliminar el perill potencial. En cas
d'inobservança, l'Alcaldia decretarà d'ofici la retirada dels objectes perillosos.
3. Amb la finalitat de mantenir i preservar l’estètica de les façanes dels edificis i de
la ciutat en conjunt, com també per tal d’evitar els problemes que se’n deriven tant
pels vianants com pels veïns dels mateixos immobles, no es podrà estendre roba,
eixuta o molla, als balcons, finestres i obertures que donen a la via pública.

Capítol II.- Instal.lació de contenidors d’obres a la via pública.

ARTICLE 111.- CONCEPTE.
D’acord amb aquesta Ordenança s’anomenen contenidors els recipients
metàl·lics o d’un altre tipus de material, normalitzats, especialment dissenyats
per carregar-los i descarregar-los mecànicament sobre vehicles de transport
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especials, destinats al dipòsit de materials o a recollida de terres o de runes
procedents d’obres de construcció o d’enderrocament d’obres públiques o
d’edificis.
ARTICLE 112.- AUTORITZACIÓ.
1.La col.locació dels contenidors a la via pública s’ha de fer amb llicència
municipal. Els contenidors situats a l’interior tancat de les zones d’obres de la via
pública, no necessitaran llicència, però el seu ús s’haurà d’ajustar a les altres
prescripcions d’aquesta Ordenança.
2.Les llicències es concediran singularment per a cada obra determinada o per a
cada contenidor, amb el pagament previ de la taxa establerta en les ordenances
fiscals.
3.La llicència per a un sol contenidor serà concedida per a dies determinats i
durant un nombre de dies naturals no superior a quatre. Per a les obres
importants, amb intercanvi freqüent de contenidors, les llicències s’atorgaran
durant un màxim que no podrà passar del temps d’execució que consti en el
permís d’obres.
4. En la llicència, hi constarà:
a) El titular, el seu domicili i un telèfon de servei permanent.
b) L’obra al servei de la qual es lliura, i el número d’expedient i la data de
concessió de la llicència d’obres.
c) Els dies d’utilització de la llicència.
d) El lloc de col.locació a la voravia o-preferentment- a la calçada.
5.Els contenidors podran ser de dos tipus:
Els normals seran de secció transversal trapezoïdal i amb paraments
longitudinals verticals; les dimensions màximes seran de 5 m. de longitud a la
base superior, i de 2 m. d’amplada i 1,5 m. d’alçada.
Els especials inclourà els de paraments especials i dimensions màximes a la
planta de 7,5 m. de longitud i de 2 m. d’amplada.
Aquests contenidors hauran d’estar pintats amb colors que els facin visibles i
amb pintura reflectant. Amb caràcters inesborrables hi haurà d’haver escrit el
nom i cognom o la raó social, el domicili i el telèfon de servei permanent del
titular de la llicència.
6. Un cop plens, els contenidors s’hauran de tapar immediatament amb la lona o
coberta lligada que és preceptiva per al transport posterior.
ARTICLE 113.- CONTENIDORS ESPECIALS.
Als carrers normals amb les calçades i voravies pavimentades només es
permetrà la col.locació i la utilització de contenidors normals. Els contenidors
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especials s’autoritzaran solament en casos excepcionals prou justificats, amb
llicències especials i sempre que se situïn en àmplies zones lliures sobre sòls
sense pavimentar. Els contenidors especials també es podran usar en treballs
vials si se situen dins de la zona tancada d’obres, sempre que no suposin un
increment de la superfície de la zona.
ARTICLE 114.- COL.LOCACIÓ.

Els contenidors se situaran preferentment, si és possible, a l’interior de la zona
tancada de les obres; o si no a les voravies en el cas que tinguin tres i més
metres d’amplada. En els altres casos caldrà sol.licitar l’aprovació del lloc on es
vulguin situar.
En la col.locació dels contenidors s’hauran d’observar en tota cas les
prescripcions següents:
a) Se situaran preferentment davant de l’obra on s’utilitzen, o tan a prop com
sigui possible.
b) S’hauran de col.locar de manera que no impedeixin la visibilitat dels vehicles
especialment en les cruïlles on s’hauran de respectar les distàncies que
estableix el codi de la circulació per als aparcaments.
c) No es podran col.locar als passos de vianants ni davant seu, ni als guals, ni a
les zones de prohibició d’aparcament, ni a les reseres d’aparcament i parada,
tret del cas que aquestes reserves s’hagin sol.licitat per a la mateixa obra.
d) En cap cas no es podran col.locar, totalment o parcialment, sobre les tapes
d’accés dels serveis públics ni sobre els escocells dels arbres ni en general
sobre cap element urbanístic de manera que en dificultin la utilització normal i
d’emergència.
e) No es podran col.locar damunt de les voravies que tinguin una zona de pas
lliure de menys d’un metre, un cop deduït l’espai ocupat per les tanques, si
n’hi ha, i pel contenidor. Tampoc no es podran col.locar a les calçades si
l’espai que queda lliure és inferior a 2,75 m. en vies d’un sol sentit de
circulació i de 6 m. en vies de doble sentit.
f)

A les voreres, s’hauran de col.locar al costat de la calçada, però sense que
cap part surti de la línia de la vorada.

ARTICLE 115.- MESURES DE SEGURETAT.
Al vespre, procurant coincidir amb l’horari d’encesa de l’enllumenat públic,
hauran de funcionar, com a mínim, quatre llums elèctrics de color vermell, un a
cada angle del contenidor. Els llums es podran augmentar a parer del titular de la
llicència. El subministrament de corrent elèctric per a aquests llums es farà per
mitjà de la presa de l’obra o per mitjà d’un equip de subministrament autònom.

52

ARTICLE 116.- MESURES DE SEGURETAT
Els contenidors només els podrà utilitzar el titular de la llicència, i cap altra
persona que no estigui autoritzada per ell no hi podrà abocar res a l’interior.
No s’hi podran tirar matèries inflamables, explosives, nocives, perilloses,
susceptibles de putrefacció o de fer pudors desagradables o que per qualsevol
causa puguin produir molèsties o incomoditats als usuaris de la via pública o
veïnat.
Els contenidors s’hauran de tapar amb la lona de protecció de què s’ha parlat
abans, cada vegada que s’interrompi la feina d’omplir-los.
Cap contenidor no podrà ser utilitzat o manipulat de manera que en caigui el
contingut a la via pública o que pugui ser aixecat o escampat pel vent. El seu
contingut mai no podrà passar del nivell més baix del seu límit superior.
ARTICLE 117.- OPERACIONS AMB CONTENIDORS
Els contenidors s’hauran de treure de la via pública:
a) Quan s’acabi el termini de la llicència concedida.
b) En qualsevol moment a requeriment de l’Administració Municipal.
c) Per buidar-los, de seguida que siguin plens, o, com a màxim dins del mateix
dia.
Les operacions d’instal.lar i treure els contenidors s’hauran de realitzar a les
hores que destorbin menys el trànsit rodat, i preferentment a la nit.
Un cop tret el contenidor, el titular de la llicència haurà de deixar la superfície de
la via pública completament neta i en perfecte estat.
En cas que s’hagi produït algun desperfecte en el paviment s’haurà de
comunicar immediatament, per escrit, a l’Ajuntament amb les dades del lloc i de
l’empresa.
ARTICLE 118.- RESPONSABILITAT.
El titular de la llicència serà responsable:
a) Dels danys que produeixin els contenidors a qualsevol element de la via
pública.
b) Dels danys que es produeixin a tercers.
Com a garantia del compliment d’aquestes responsabilitats, el sol.licitant de la
llicència haurà de formalitzar una pòlissa d’assegurança sense limitació de risc,
que no podrà ser rescindida sense el consentiment de l’Ajuntament. Un exemplar
signat de la pòlissa d’assegurança haurà de ser lliurat a aquesta Administració.
El titular de la llicència serà responsable del compliment de les obligacions que
imposa aquesta Ordenança.
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Les accions de tercers seran de responsabilitat del titular de la llicència si no
acredita que ha pres les mesures necessàries per evitar la infracció.

Capítol III.- De la recollida de residus sòlids urbans.

Secció 1ª.- Objecte i Obligatorietat del Servei.

ARTICLE 119. OBLIGATORIETAT
1.- Els administrats estan obligats a usar i a rebre aquest servei, dintre del
perímetre assenyalat en la concessió o determinat per l’Administració en el
supòsit de gestió directa. El servei es realitzarà segons la programació, i de
conformitat amb aquesta Ordenança.

2.-Aquesta normativa té per objecte la regulació, dins del marc de les
competències de l´Ajuntament de Vic i dins el seu terme municipal, les
condicions en les quals l´Ajuntament prestarà, i l´usuari utilitzarà, els serveis
destinats a la recollida de les deixalles i residus urbans produïts pels ciutadans.
L’article 3.b) de la Llei 10/1998, estableix que són residus municipals els
generats als domicilis particulars, comerços, oficines i serveis, i tots aquells que
no siguin perillosos i que per la seva naturalesa i composició es poden assimilar
als produïts als llocs o activitats esmentats. Queden exclosos els residus
previstos a la Llei 6/83 de 7 d'abril sobre residus industrials.
Als efectes de la present Ordenança tindran categoria de residus urbans els
materials residuals següents:
-

-

-

Les deixalles d'alimentació i consum domèstic produïdes pels ciutadans en
els habitatges particulars.
Les cendres procedents de les llars de foc i de les instal.lacions de calefacció
domèstica, que s'han de dipositar als contenidors de rebuig totalment
apagades.
Els residus procedents de l'escombrada de les voreres efectuada pels
mateixos veïns.
Els embolcalls, envasos, embalatges i altres residus sòlids produïts en locals
comercials.
Els residus assimilables a domèstics, de consum en general, produïts en
bars, restaurants i restants establiments on se serveixin productes
alimentaris cuinats i a on es facin consumicions de qualsevol classe. També
hi estan inclosos els produïts en supermercats, autoserveis i establiments
similars.
Els mobles, estris domèstics i trastos vells, incloent-hi el calçat, la roba i
qualsevol producte similar.
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-

-

Els residus sanitaris dels Grups I i II, assimilables als municipals de
conformitat amb el Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels residus
sanitaris.
Les restes vegetals procedents de la poda d'arbres, gespa, plantes i similars,
en quantitats petites que permetin la utilització del contenidor de matèria
orgànica sense esgotar-ne la capacitat. En el cas de volums importants
s'han de portar a la deixalleria, mentre l’Ajuntament no instal.li contenidors
específics per a aquesta classe de residus.

Secció 2ª.- Servei general de recollida de residus.
120.- RESIDUS EXCLOSOS DEL SERVEI DE RECOLLIDA DE RESIDUS.
-

-

-

-

-

-

Els rebuigs, cendres i escòries produïts en fàbriques, tallers, magatzems i
instal·lacions de tractament de residus.
Els residus d'hospitals, clíniques i centres assistencials, no assimilables als
residus municipals d'acord amb el Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la
gestió dels residus sanitaris.
Les runes, procedents de restes de demolicions i obres en construcció, els
materials procedents d'excavacions i els residus procedents d'incendis.
Qualsevol material residual inclòs en la Llei de Residus Industrials com a
residu especial, que en funció del seu contingut o forma de presentació es
pugui qualificar de perillós.
Els vehicles fora d'ús, no aptes per a la circulació, quan hi concorrin les
condicions de presumpció d'abandonament que estableix la lletra a) de
l’apartat 71 del text articulat de la Llei sobre Tràfic, Circul.lació de Vehicles a
Motor i Seguretat Via, aprovat per Reial decret Legislatiu 339/1990, de 2 de
març, modificat per la Llei 5/1997, de 24 de març.
Els residus de risc i medicaments, procedents de les clíniques veterinàries,
inclosos segons la normativa vigent en els grups III i IV: material punxant,
material que hagi estat en contacte amb citotòxics.
Els residus de centres d'estètica que utilitzin material sanitari (liposucció,
infiltracions, piercing, tatuatge, naturistes, etc.), no assimilables als residus
urbans, d'acord amb el Decret 28/2001, de 23 de gener, pel qual
s'estableixen les normes sanitàries aplicables als establiments de tatuatge i/o
piercing.
Els residus sanitaris ramaders.
Els fluorescents, les làmpades de vapor de sodi o de mercuri.
Els medicaments sobrants o els caducats.
Les piles i termòmetres.
Qualsevol altra mena de material residual que determini l'Alcaldia.

L’oficina de Medi Ambient de l’Ajuntament i el servei municipal de la Deixalleria
facilitaran als usuaris la informació sobre la manera com es gestiona la recollida,
en cada cas, dels residus exclosos del servei de recollida de residus urbans.
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121.- MODALITATS DE RECOLLIDA GENERAL DE RESIDUS.
Segons la classe de residus i les característiques urbanístiques dels barris de la
ciutat, el servei municipal de recollida general de residus pot adoptar les
modalitats següents:
1. Recollida en contenidors situats a la via pública, tant de rebuig, com de
recollida selectiva.
2. Recollida en contenidors soterrats a la via pública, tant de rebuig, com de
recollida selectiva.
3. Recollida porta a porta de mobles i trastos vells amb prèvia trucada a la
deixalleria de Vic.
4. Recollida porta a porta de vidre, paper i cartró, als comerços i establiments
dels sectors de la ciutat que tinguin establert aquest servei.
5. Recollida de contenidors de matèria orgànica, d'ús exclusiu per a grans
productors (productors singulars).
6. Recollida de piles als edificis públics i comerços de la ciutat.
7. Recollida de medicaments a les farmàcies.
No obstant això, a més d’aquestes modalitats de recollida de residus,
l’Ajuntament podrà establir en el futur, si ho creu oportú, la implantació de la
modalitat de recollida porta a porta de tota classe de residus urbans, en
determinats barris o sectors de la ciutat, amb la corresponent regulació prèvia
d’aquesta modalitat de prestació del servei de recollida de residus urbans.

122.- RÈGIM I HORARI DE PRESTACIÓ DELS SERVEIS DE RECOLLIDA
DOMICILIÀRIA DE RESIDUS URBANS.
L'Ajuntament establirà la recollida de residus urbans en totes les seves
modalitats, amb la freqüència que consideri més adient.
L'Ajuntament pot introduir, a cada moment, les modificacions al programa de
recollida que, per raons de funcionament i/o d'interès públic, cregui convenients.
Els serveis municipals faran públic, amb la suficient antelació, qualsevol canvi
d'horari, de la forma o la freqüència de prestació del servei, amb l'excepció de les
disposicions dictades per l'Alcaldia en situacions d'emergència.
Per tal de garantir la higiene pública i una correcta prestació del servei de
recollida, els contenidors destinats a la recollida de la fracció orgànica, han de
tenir clarament indicada la freqüència en la prestació del servei, així com l’horari
establert per a ser utilitzat pels usuaris.

123.-TAXES
L'Ajuntament establirà anualment les taxes corresponents a la prestació dels
diferents serveis de recollida de residus urbans. Els usuaris pagaran la taxa
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corresponent al servei prestat, d'acord amb el que a aquest efecte assenyali
l'ordenança fiscal corresponent.

124.- OBLIGACIONS DELS USUARIS.
-

Els usuaris estan obligats a dipositar els residus, en funció de la seva
fracció residual en els diferents tipus de contenidors, tenint en compte les
diferents modalitats de recollida.
-

Matèria orgànica (tapa de color marró)
Rebuig (tapa de color verd).
Paper-cartró/ envasos (tapa de color groc)
Vidre (iglú verd)
Productors singulars (contenidor propi de matèria orgànica)

-

Els usuaris del servei general de recollida de residus han de dipositar la
brossa a l'interior del contenidor en bosses lligades.

-

L’horari per a les diferents modalitats és lliure, excepte per a la fracció
orgànica que, en bé de la higiene pública, s’ha de dipositar els dies
assenyalats, de les 20 hores a les 22 hores.

-

Els embalatges s'hauran de dipositar degudament plegats per a una fàcil
manipulació a l'interior dels contenidors establerts. És prohibit deixar els
embalatges fora dels contenidors.

Secció 3ª.- Utilització dels contenidors.
125.-LIMITACIONS EN LA UTILITZACIÓ DELS CONTENIDORS.
-

-

-

És prohibeix el lliurament de deixalles que continguin residus líquids o
susceptible de liquar-se.
Es prohibeix llençar materials encesos als contenidors de recollida de
residus.
Es prohibeix dipositar objectes punxants amb claus, amb arestes tallants o
tots aquells que puguin representar un risc de lesionar als usuaris o al
personal del servei de recollida. Aquests objectes hauran de ser portats a la
deixalleria.
Es prohibeix llençar més deixalles que les admeses per la capacitat del
contenidor a fi i efecte d'evitar-ne el seu desbordament. En el cas que el
contenidor estigui ple, els residus s'han de dipositar a un altre punt proper.
Es prohibeix deixar les deixalles al costat del contenidor.
Es prohibeix dipositar els residus d’una classe o fracció determinades, en
altres contenidors que no siguin els expressament destinats a aquesta classe
de residus,o fora de l’horari establert.
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-

-

Es prohibeix seleccionar i retirar pel seu aprofitament qualsevol tipus de
material residual de la via pública a tota persona no autoritzada.
No es permet dipositar als contenidors els següents residus:
- Animals morts.
- Els mobles, els estris i els trastos vells domèstics.
- Medicaments, els quals hauran de dipositar-se en els
llocs o centres expressament establerts
Es prohibeix enganxar cartells i fer grafitis sobre els contenidors.

126.- UBICACIÓ DELS CONTENIDORS.
Els contenidors constitueixen un element més del mobiliari urbà al servei dels
ciutadans, amb totes les conseqüències que això comporta. La ubicació, la
determinarà l'Ajuntament sobre la base de criteris tècnics tals com la distància
als usuaris, la proximitat a les cruïlles, la ventilació, l'amplada de les vies
públiques, l'accessibilitat dels vehicles de recollida, etc. Els usuaris, només
excepcionalment, podran proposar un canvi d'emplaçament sobre una base
suficientment raonada de la millora del servei públic.
Els serveis municipals determinaran les característiques tècniques dels
contenidors amb criteris d'unificació pel que fa al model, al grau d'estanquitat, la
maniobra fàcil i l'estètica adequada. Els models de contenidors hauran de
respondre a criteris d’estètica que no desdiguin de l’entorn.
Les unitats situades a la via pública estaran degudament senyalitzades i tindran
la consideració de serveis especials de l'espai urbà pel que fa a la càrrega,
descàrrega i altres operacions pròpies del servei. En aquest sentit, doncs, està
prohibit el desplaçament o manipulació fora de les àrees senyalitzades.
Es prohibeix estacionar vehicles a tota, o a una part, de la zona senyalitzada per
als contenidors.
Així mateix, és prohibit causar qualsevol destorb als moviments dels contenidors
per a la càrrega i descàrrega de residus.

127.- MANTENIMENT DELS CONTENIDORS.
El manteniment dels contenidors correspondrà al Servei Municipal de recollida
de residus, incloent-hi el rentatge i la desinfecció interior i exterior per mitjans
mecànics.
En cadascun dels contenidors haurà d’haver-hi una indicació clara de la data en
què s’ha produït l’últim rentatge o desinfecció.
128.- CONTENIDORS D'ÚS EXCLUSIU.
Els bars i restaurants i els comerços generadors de matèria orgànica, com és ara
fruiteries, verduleries, forns de pa, etc. tindran a la seva disposició contenidors
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per a ús exclusiu, a fi d’evitar acumulacions excessives als contenidors situats a
la via pública. Aquests contenidors tindran esgrafiada de forma clarament visible
la identificació de l’usuari particular.
Els usuaris que tinguin atorgats els contenidors d'ús exclusiu, només hi podran
dipositar la matèria orgànica degudament seleccionada.
Aquests usuaris estan obligats a utilitzar i guardar, dintre dels seus establiments,
els contenidors homologats per al dipòsit dels residus que generen i a fer-ne el
manteniment i neteja. També tenen l'obligació de portar el contenidor o
contenidors que els han estat assignats al punt de recollida que determini
l'Ajuntament, a les hores establertes, i retirar-los de la via pública quan s'hagin
buidat.
Secció 4ª.- Servei de recollida sectorial de residus.
ARTICLE 129.- SERVEI DE RECOLLIDA SECTORIAL DE RESIDUS.
L'Ajuntament podrà establir els serveis de recollida sectorial de residus urbans
que consideri més convenients, tals com:
a) La recollida de mobles, estris i trastos vells domèstics.
b) La recollida selectiva de vidre i paper i cartró als comerços de la ciutat.
Els residus definits als apartats a) i b) anteriors, tindran la consideració de
propietat municipal a partir del moment en què dins de l’horari establert a aquest
efecte, siguin dipositats a la via pública. Es prohibit, per tant l'abandonament
incontrolat d’aquests residus a la via pública.
La recollida de mobles, estris i trastos vells, tindrà la consideració de servei
gratuït pel ciutadà i es realitzarà després d’haver-ho concertat prèviament amb el
Servei Municipal de recollida de residus. El Servei Municiapl retirarà gratuïtament
aquests estris amb la condició que es dipositin a la via pública a l'hora i dia
convinguts prèviament. Si el dia i hora proposats pel Servei Municipal de
recollida no s'adapten a les necessitats de les persones interessades, poden
optar per transportar els residus a la deixalleria, també sense cap cost.
La recollida selectiva de vidre, paper i cartró que l’Ajuntament estableixi en
diferents sectors de la ciutat destinada d’una manera específica als comerços i
altres establiments, es portarà a terme en els horaris i dies establerts. Els
establiments han de lliurar el material a la via pública de la forma que determini
el Servei de Recollida. Els usuaris d’aquesta recollida específica estan obligats a
utilitzar aquest servei de recollida específica i per tant no poden fer ús dels
contenidors destinats a la recollida d’aquests residus que estan situats a la via
pública.
Aquest servei de recollida selectiva i específica de vidre, paper i cartró, obligarà
als comerciants a fer efectiva la taxa que a aquest efecte aprovi l’Ajuntament.
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ARTICLE 130.-SERVEI DE DEIXALLERIA.

Les deixalleries són centres municipals de recepció de residus, destinats a la
recepció diferenciada de residus transportats i lliurats pels ciutadans, a
l'emmagatzematge en contenidors adients per a cada fracció i al transport dels
residus fins als tractadors autoritzats de residus. Tot això amb l'objectiu de
facilitar-ne la valoració.
Poden utilitzar el servei de les deixalleries els ciutadans particulars, com també
les oficines, els comerços les entitats públiques i privades i la petita indústria,
que no tinguin l'obligació de contractar gestors autoritzats per a la recollida
específica dels residus que generen, amb les limitacions de volum, pes i tipologia
que s'estableixen a l'Ordenança Reguladora de la Deixalleria Municipal de Vic.
Amb caràcter general, la utilització de la deixalleria per part dels usuaris
particulars que hi lliurin residus d'origen domèstic, no estarà subjecte a cap
contraprestació. Mitjançant la corresponent ordenança fiscal, l'Ajuntament pot
establir les taxes que per a la utilització de la deixalleria han de satisfer els
usuaris titulars d'activitats industrials, comercials o de serveis.
No es pot admetre el lliurament a la deixalleria de residus industrials que no
siguin identificats pel gestor, ni en cap cas residus industrials especials, tòxics i
perillosos, ni residus sanitaris.

ARTICLE 131.- PROHIBICIÓ DE L'ÚS DE LA XARXA DE SANEJAMENT
Cap residu sòlid pot ser evacuat a la xarxa de clavegueram. Per tant, és
prohibida la instal·lació de trituradors domèstics o industrials que per les seves
característiques evacuen els productes triturats a la xarxa de clavegueram.
ARTICLE 132.-RÈGIM DE PROPIETAT DELS RESIDUS.
Un cop dipositats dins dels contenidors o recipients establerts, els residus
adquiriran caràcter de propietat Municipal, d'acord amb la legislació vigent en
matèria de Recollida i Tractament de les deixalles i residus sòlids urbans.
Cap persona física o jurídica pot dedicar-se a la recollida i aprofitament dels
residus, excepte que tingui una autorització municipal.

ARTICLE 133.- OPERACIONS QUE S’HAN DE REALITZAR AMB ELS
RESIDUS.
La prestació del servei de recollida de residus urbans és obligació de
l'Ajuntament. S'exclouen d'aquest servei obligatori, de la forma establerta en la
legislació vigent i en aquesta Ordenança, els residus de tipus industrial, de
construcció, sanitaris, contaminants, corrosius, tòxics i perillosos i tots aquells la
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gestió dels quals exigeixi l'adopció de mesures especials, higièniques,
profilàctiques o de seguretat.
La prestació d'aquest servei compren les operacions següents:
-

Trasllat i buidatge dels residus als vehicles de recollida.
La devolució dels elements de contenció un cop buidats, als punts originaris.
El transport i descàrrega dels residus als punts de tractament i/o eliminació.

Només el personal autoritzat podrà fer entrega dels residus als punts de
tractament o eliminació.
Secció 5ª.- Infraccions, Sancions i procediment sancionador
ARTICLE 134.-INFRACCIONS
Constitueix infracció administrativa tota acció o omissió que vulneri les normes
establertes en aquesta Ordenança, com també aquelles que estiguin tipificades a
la legislació de rang superior.
Correspondrà a l’oficina de Medi Ambient de l’Ajuntament i a la Guàrdia Urbana,
la vigilància en el compliment de les normes d’aquesta Ordenança, amb la
facultat i l'obligació de denunciar qualsevol infracció.
Així mateix, correspondrà a l’oficina de Medi Ambient de l’Ajuntament atendre les
reclamacions, denúncies i suggeriments dels ciutadans, impulsant les accions
que en cada cas corresponguin.
Les infraccions de les normes d'aquesta Ordenança seran sancionades per
l'Alcalde, o bé per altres òrgans de l'Administració municipal, l'exercici de les
quals els hagi estat confiada per delegació.
A més de la imposició de la sanció corresponent, l'Administració municipal ha
d'adoptar les mesures escaients per al rescabalament dels danys que s’hagin
pogut ocasionar o per a l’execució de qualsevol altre mesura que es consideri
adient.

135.-TIPIFICACIÓ D'INFRACCIONS
Les infraccions es classifiquen en lleus i greus.
En matèria de residus urbans, segons la present Ordenança es consideren
infraccions:
-

Lliurar a la recollida de residus urbans, els residus que restin exclosos del
servei de recollida (residus prohibits).
Dipositar residus de naturalesa i composició diferent als admissibles per a
cada tipus de contenidor.
Dipositar els residus fora dels contenidors.
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-

No utilitzar els contenidors que determinin els serveis municipals.
Llençar les deixalles sense complir els requisits o les condicions fixades en
aquesta Ordenança.
Tractar o manipular els contenidors sense cura.
Deixar els residus en llocs, horaris i/o condicions no permeses per aquesta
Ordenança.
Treure a la via pública els contenidors d'ús exclusiu, fora dels dies assignats,
o no retirar-los dins de l'horari previst.
No deixar en perfectes condicions de netedat les superfícies de la via pública
ocupada, en el moment de retirar el contenidor.
Incomplir les normes d'utilització de la deixalleria.
Desplaçar de la seva ubicació els contenidors de recollida de residus sense
autorització.
Qualsevol acció contrària a les previsions d'aquesta Ordenança.

Aquestes infraccions quan siguin produïdes per un usuari particular tindran la
consideració de lleus i quan sigui produïdes pels titulars d’una activitat comercial
tindran la consideració de greus, això es basa en el fet de la diferencia
quantitativa del volum de residus que genera un particular respecte del que
genera un comerciant.

136.-SANCIONS.
Són responsables de les infraccions tipificades en aquesta Ordenança, totes
aquelles persones que han participat en la comissió del fet infractor per qualsevol
títol, siguin persones físiques o persones jurídiques. Excepte aquelles que siguin
menors d'edat, cas en què respondran per elles els pares, tutors o aquells que
disposin de la custòdia legal.

137.-GRADUACIÓ DE LES SANCIONS.
Les sancions es graduen tenint en compte les circumstàncies següents:
- La gravetat de la infracció.
- El benefici obtingut.
- El perjudici causat als interessos generals.
- La intencionalitat.
- La reiteració.
- La reincidència.
En la fixació de les multes es tindrà en compte que, en tot cas, la comissió de la
infracció no resulti més beneficiosa per a l'infractor que el compliment de les
normes infringides.

138.-SANCIONS EN MATÈRIA DE RECOLLIDA DE RESIDUS
Les infraccions per l’incompliment de les disposicions contingudes en aquesta
Ordenança seran sancionades amb les multes següents:
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Les infraccions tipificades com a lleus en matèria de residus urbans seran
sancionades amb multes que van des de 100 € fins a 300 €.
Les infraccions tipificades com a greus en matèria de residus urbans seran
sancionades amb multes que van des de 100 €. fins a 3.000 €.
139.-EL PROCEDIMENT SANCIONADOR.
El procediment sancionador serà el que estableix el Decret 278/1993,de 9 de
novembre, previst per les actuacions de l'Administració de la Generalitat, que
permet aplicar, quan correspongui, d’un procediment abreujat en l'àmbit
sancionador.
Quan la proposta de resolució del procediment sancionador, tramitat per
l'Ajuntament, contingui una sanció que per la quantia de la multa o pel seu
caràcter, no sigui competència municipal, l'Alcalde elevarà l'expedient a l'òrgan
de l'Administració de la Generalitat que sigui competent per imposar la sanció
que es proposa, de conformitat amb la legislació sectorial aplicable.
El procediment s'inicia d'ofici com a conseqüència de la iniciativa de l'òrgan
competent, per petició raonada d'altres òrgans a partir de les actes esteses per
part dels serveis d'inspecció degudament habilitats o per la Guàrdia Urbana o
per denúncia presentada per qualsevol persona.

TITOL VI TINENÇA D’ANIMALS
Capítol I.- Normes generals de tinença d’animals.

ARTICLE 140.- CONDICIONS DE LA TINENÇA EN GENERAL
La tinença d’animals en general, estarà condicionada a la seva utilitat o nocivitat
amb relació a les persones i a la possible existència de perills o incomoditat per
als veïns i persones en general, amb les condicions següents:
A) Els amos o encarregats d’animals estaran obligats a facilitar als agents de
l’autoritat municipal les visites domiciliàries per a la inspecció i la determinació de
les circumstàncies ja esmentades en el primer paràgraf.
B) L’autoritat municipal requerirà als amos o encarregats d’animals que els
treguin del domicili si la tinença no pot ser autoritzada.
C) Els animals que tenen malalties repugnants o sospitoses de perill per a les
persones i els que tinguin afeccions cròniques incurables d’aquestes menes
hauran de ser sacrificats.
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D) Els propietaris dels animals seran responsables dels danys i afeccions a
persones i coses, i de qualsevol acció d’embrutar les vies públiques, produïdes
pels esmentats animals. En absència del propietari en serà responsable
subsidiari la persona que en el moment de produir-se el dany, l’afecció a
persones o coses, o l’acció d’embrutar, condueix l’animal.
ARTICLE 141. ANIMALS DE COMPANYIA. CONCEPTE
1. S’entén com a animals de companyia els que es crien i es reprodueixen amb
la finalitat de viure amb les persones, en especial totes les subespècies i
varietats de gossos. No obstant això, tindrà un tractament especial la tinença de
gossos potencialment perillosos.
2. Serà sotmesa a l’autorització expressa d’aquest Ajuntament la tinença de
gossos potencialment perillosos i la tinença d’altres animals domèstics no
qualificats de companyia (aus de corral, conills, etc.) i d’animals salvatges en
domicilis particulars.
3. La tinença d’aus de corral, coloms, conills i altres animals de cria, es
condiciona a les característiques de l’habitatge i de la zona (rural o urbana) i el
nombre d’animals no haurà d’excedir dels límits a partir dels quals es consideri
una activitat econòmica tipificada. Aquest nombre màxim variarà segons
l’espècie animal que es consideri. Els tècnics municipals i els veterinaris de
l’Administració, estan capacitats per avaluar aquests paràmetres.
4.La tinença d’animals de companyia en els domicilis particulars es condiciona a
la higiene òptima per al seu allotjament, la netedat o absència de risc sanitari i a
les molèsties que pugui causar als veïns.
5. És prohibit realitzar actes públics o privats de baralles d’animals o paròdies, en
els quals es mati, es fereixi o s’hostilitzi els animals, així com també fer actes
públics i a la via pública no regulats legalment, l’objectiu dels quals sigui les
baralles, l’ensinistrament i l’augment de l’agressivitat de l’animal. Es considerarà
com a falta molt greu la realització dels actes anteriors.
6. En tots els espectacles en què s’utilitzen animals s’evitarà ocasionar-los
sofriment o burles. Durant el període d’estada al terme municipal, els
responsables de l’espectacle hauran de mantenir-los en bones condicions
higièniques i sanitàries, alimentar-los adequadament i assegurar tant la seva
pròpia protecció com la dels ciutadans.
ARTICLE 142.-VENDA D’ANIMALS
És prohibida la venda d’animals vius a la via pública. S’exceptuen d’aquesta
prohibició els titulars de les parades del mercat setmanal que venen animals
destinats al consum humà (gallines, conills i similars) i aquelles parades que
venen diferents espècies de peixos, aus d’ornament i alguns rèptils o
rosegadors.
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També es prohibeix la utilització d’animals a la via pública amb finalitat
comercial.
ARTICLE 143.- TRACTAMENT DELS ANIMALS A LA VIA PÚBLICA.
1. No és permès de donar aliments als animals a la via pública. És especialment
prohibit alimentar els gats, els gossos, ocells i les aus a les places, parcs, carrers
i portalades.
2. És prohibit enverinar qualsevol tipus d’animal de companyia o de cria. La
utilització de verí a la via pública queda restringida als serveis especialitzats, la
missió dels quals és protegir la salut pública enfront dels animals que es
constitueixen en plaga (rates, ratolins, insectes, aràcnids, etc.)
3. El posseïdor d’un animal, sense perjudici de la responsabilitat subsidiària del
propietari, és responsable dels danys, els perjudicis i les molèsties que ocasioni
a les persones i als objectes, als espais públics i al medi natural, segons
l’estableix l’article 1905, del Codi civil.
4. Els propietaris o posseïdors dels animals, són responsables de la retirada i
eliminació de les deposicions que hauran de recollir-les amb ajut d’una bossa de
plàstic o de qualsevol altre mètode adient. Les deposicions recollides es
col·locaran d’una manera higiènicament acceptable en els contenidors
d’escombraries, o als llocs que l’autoritat municipal destini expressament amb
aquesta finalitat.
En cas que es produeixi la infracció d’aquesta norma, els agents de l’autoritat
municipal hauran de requerir el propietari o la persona que condueixi el gos,
perquè retiri les deposicions dels animals.
En cas de no ser atesos els seus requeriments, ho faran constar d’una forma
expressa per a l’Administració i per a l’interessat, i es tramitarà l’expedient
sancionador corresponent.
També s’iniciarà el procediment sancionador en cas de reincidència en la no
eliminació voluntària de les deposicions.

Capítol II. Normes sanitàries de caràcter general.
ARTICLE 144. SANITAT
1. En cas de declaració d’epizoòties (malalties epidèmiques que afecten els
animals), els propietaris dels animals compliran les mesures preventives que
amb caràcter excepcional, estableixin les autoritats sanitàries, com també les
prescripcions complementàries que acordi l’Alcaldia.
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2. El propietari o posseïdor d’un animal de companyia té l’obligació de garantir la
seva salut i benestar mitjançant el manteniment de l’animal en condicions
higienicosanitàries adequades a la seva espècie.
3. Quan un animal de companyia mossegui o agredeixi una persona, el
propietari estarà obligat a identificar-se i mostrar la documentació sanitària de
l’animal, tant a la persona afectada o als seus familiars, si és un nen, com a
requeriment de la policia local, o de la Regidoria delegada en matèria de salut
pública o del personal mèdic del centre sanitari on sigui atès l’accidentat.
4. En concret, es presentarà a la Regidoria delegada en matèria de salut pública,
amb la documentació sanitària de l’animal, en el termini de les 24 hores
posteriors a l’incident.
Al mateix temps el propietari es posarà en contacte amb el veterinari que hagi
vacunat l’animal per demanar-li que en faci l’observació.
Durant els primers 15 dies després de l’incident, l’animal restarà sota la vigilància
en el seu mateix domicili, i el seu propietari es comprometrà a no efectuar
desplaçaments fins que no acabi el període d’observació.
Un cop transcorreguts aquests 15 dies, el veterinari tornarà a examinar l’animal, i
si no presenta cap alteració de la conducta ni símptomes d’hidrofòbia, ho farà
constar en la certificació corresponent.
5. Quan les circumstàncies ho aconsellin i l’autoritat sanitària municipal ho
consideri necessari, es podrà obligar a recloure l’animal agressor en un dipòsit o
refugi d’animals.
Tant si l’observació es fa en el domicili del propietari de l’animal com en un
dipòsit, les despeses ocasionades aniran a càrrec del propietari.
6. Quan un gos mossegui un animal, es seguirà el mateix procediment que
l’esmentat anteriorment.
7. Els animals afectats de malalties que comportin perill per a les persones o els
que pateixen afeccions cròniques i incurables d’aquesta mena, hauran de ser
sacrificats.
El sacrifici es farà sota control veterinari, i s’utilitzaran mètodes que impliquin el
mínim sofriment i que provoquin una pèrdua de consciència immediata.
Les persones que amaguessin casos de ràbia en els animals o deixessin en
llibertat els animals que la pateixen, serien posades a disposició de les autoritats
judicials.
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Capítol III.- Normes de convivència i tracte dels animals.

ARTICLE 145. OBLIGACIONS DEL RESPONSABLE
1. Els posseïdors d’un animal de companyia han de proporcionar-li l’aliment,
l’aigua, l’allotjament i les condicions ambientals d’espai, ventilació, humitat,
temperatura, llum aixopluc i cures necessàries per evitar que l’animal pateixi cap
sofriment i per satisfer les seves necessitats vitals.
2. En particular hauran de complir les condicions següents:
A. Els animals de companyia han de disposar d’aigua potable i neta,
degudament protegida del fred a l’hivern per evitar que es geli, i se’ls ha de
facilitar una alimentació equilibrada i en quantitat suficient per mantenir uns bons
nivells de nutrició i salut.
B. L’espai de que han de disposar els animals de companyia ha de ser suficient i
els ha de servir d’aixopluc contra la intempèrie, amb la ventilació, temperatura i
llum adequada. Els animals d’un pes superior a 25 kg no podran tenir com a
habitacle espais inferiors a 6 m2.
Els allotjaments es mantindran nets, desinfectats i desinsectats convenientment.
C. Els gossos de guarda i, d’una forma general, els animals de companyia que
es mantenen lligats o en un espai reduït no poden estar en aquestes condicions
d’una forma permanent, han de tenir llibertat de moviments i han de poder
accedir a una caseta o aixopluc destinat a protegir-los de la intempèrie.

ARTICLE 146. PROHIBICIONS
1. Es prohibit cometre actes de crueltat i maltractaments contra els animals o
causar-los danys.
2 .En particular és prohibit mantenir els animals:
A. en cel oberts i/o balcons
B. en un lloc sense ventilació, sense llum o en condicions climàtiques extremes.
C. en vehicles estacionats més de 4 hores; en cap cas pot ser el lloc que els
albergui de forma permanent.
D. en el maleter dels cotxes; llevat que s’adeqüi un sistema apropiat que
garanteixi un aireig eficaç i que, alhora, eviti una possible intoxicació de
l’animal deguda als gasos originats pel mateix vehicle.
ARTICLE 147. ÚS DELS ASCENSORS I FUNCIONS DE VIGILÀNCIA
1. La utilització dels ascensors per part dels animals de companyia no coincidirà
amb l’ús que en puguin fer els altres veïns, excepte quan aquests ho acceptin.
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2. Els gossos guardians de solars, obres, parcs, tallers i horts hauran d’estar sota
la vigilància dels seus propietaris o persones responsables i mai solts per la via
pública o el camp. Romandran sempre en espais acotats i la seva presència
s’advertirà en un lloc visible mitjançant un cartell amb l’advertència de perill i
hauran de prendre les mesures de seguretat adequades.
ARTICLE 148.- AGRESSIONS A PERSONES. ANIMALS PERILLOSOS
1. Serà classificat com a animal perillós i, per tant, podrà ser comissat, aquell
animal que, segons la documentació existent, hagi mossegat o agredit sense
motiu aparent, una o més vegades a ciutadans o a altres gossos també sense
motiu aparent.
2. El propietari o posseïdor de l’animal es farà càrrec de les despeses efectuades
i es denunciaran els fets.
ARTICLE 149.- ANIMAL MOLEST
1. Serà classificat com a animal molest aquell que segons la documentació
existent:
A. Hagi ocasionat danys, dues o més vegades: a les persones, als espais
públics i medi natural i als objectes en general.
B. Hagi provocat molèsties per agressivitat i/o baralles
2. També serà considerat com a animal molest el que constitueixi un perill
sanitari per les males condicions higièniques, per una manca de cura en el
manteniment, per una falta en l’alimentació i/o per un allotjament inadequat.
3. L’autoritat municipal requerirà el propietari o posseïdor de l’animal perquè
solucioni els problemes ocasionals. La manca de col·laboració serà qualificada
com a falta molt greu i s’iniciarà l’expedient sancionador.
4. L’animal classificat com a molest podrà ser comissat. Les despeses
ocasionades seran a càrrec del propietari o posseïdor de l’animal.
5. En cas que l’animal hagi causat danys a béns de propietat municipal, es podrà
obrir el corresponent expedient de responsabilitat, sense perjudici de la
responsabilitat penal a la qual puguin estar subjectes aquelles conductes.

ARTICLE 150.- ENTRADA EN LLOCS PÚBLICS
És totalment prohibida l’entrada amb animals de companyia, exceptuant els
gossos que acompanyin els invidents, als llocs següents:
A) Piscines públiques.
B) Locals destinats a la fabricació, venda, emmagatzematge, transports i
manipulació d’aliments.
C) Locals d’espectacles públics, esportius, culturals o recreatius.
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D) Centres d’atenció mèdica.
El trasllat de gossos i gats, en un transport públic, es realitzarà d’acord amb les
disposicions vigents i les condicions que aquestes estableixin.
Els propietaris d’establiments públics i allotjaments, com hotels, pensions
restaurants, bars, cafeteries i similars, podran prohibir, segons el seu parar,
l’entrada i la permanència dels gossos en els seus establiments. En cas de
permetre’n l’entrada, sempre aniran subjectes amb la corretja.

Capítol IV.- Recollida d’animals
ARTICLE 151. TRACTAMENT
Els mitjans emprats per capturar i transportar els animals abandonats tindran les
condicions higièniques adients i seran atesos per personal degudament
capacitat. Durant la recollida i retenció dels animals se’ls assegurarà manutenció,
neteja i tracte correcte.
ARTICLE 152. ANIMALS ABANDONATS
Els animals que circulin per la via pública, sense ser acompanyats de cap
persona responsable, seran recollits pel personal especialitzat i conduïts al
dipòsit, tant si porten collaret o identificació, com si no en porten.

ARTICLE 153. TERMINI DE RECUPERACIÓ
El termini per recuperar un animal sense identificació és de vuit dies, després de
pagar la multa corresponent, les despeses generades per l’animal, la taxa del
servei de recollida i el trasllat.
Si l’animal porta identificació s’avisarà el propietari, el qual disposarà d’un termini
de dos dies per recuperar-lo, després de pagar la multa corresponent, les
despeses generades per l’animal, la taxa del servei de recollida i el trasllat.
Un cop esgotats els terminis, si el gos no ha estat reclamat o el propietari no ha
satisfet les despeses generades pel manteniment i les taxes, es considerarà que
ha estat abandonat, l’animal passarà al programa d’adopció i si no és adoptat
anirà a un refugi o protectora.

ARTICLE 154.- SACRIFICI
El sacrifici dels animals es plantejarà amb una decisió suficientment
documentada, i en tot cas, es farà amb un control veterinari i s’utilitzaran
mètodes que impliquin el mínim sofriment i que provoquin una pèrdua de
consciència immediata.
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Les despeses de la manutenció de l’animal abans no se sacrifiqui, així com les
despeses d’eutanàsia seran a càrrec del propietari.
ARTICLE 155.- LLIURAMENT DELS ANIMALS
Els propietaris d’animals de companyia, que no desitgin o no puguin continuar
posseint-los, hauran de posar-se en contacte amb la regidoria delegada en
matèria de salut pública de l’Ajuntament, la qual en tramitarà la recollida.
L’abandó d’un animal es considerarà una falta administrativa molt greu i
constitutiva de sanció, segons el que disposa l’article 211 de la present
Ordenança.
ARTICLE 156.- DEFUNCIÓ D’ANIMALS. TRACTAMENT
1. Els animals, que apareguin morts en la via pública, seran retirats pels serveis
municipals. En aquest sentit qualsevol ciutadà pot avisar els serveis de neteja
viària de l’Ajuntament a fi que l’animal pugui ser retirat al més aviat possible.
2. Els animals abandonats que estiguin malats o ferits, que circulin per la via
pública, seran retirats pels serveis municipals.
3. El propietari d’un animal que mori al seu domicili es posarà en contacte amb
qualsevol centre veterinari del municipi per tal de garantir que la inhumació es
farà complint la normativa; les despeses ocasionades seran a càrrec del
propietari o posseïdor.

ARTICLE 157. TAXES
L’ordenança municipal reguladora del preu públic pels serveis de sanitat
preventiva determinarà les tarifes que s’exigiran pels serveis municipals
establerts en aquesta ordenança.

Capítol V.-De la tinença de gossos.

Secció 1ª.- Disposicions Generals

ARTICLE 158.- OBJECTE
Les normes d’aquest capítol tenen per objecte regular la tinença i circulació de
gossos que utilitzin la via pública, com també la seva tinença i circulació en
domicilis particulars o en recintes i locals públics o privats, tot això amb la finalitat
de protegir els animals, els seus posseïdors i la població del municipi. Aquesta
Ordenança no preveu les activitats de cria i comercialització.
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ARTICLE 159.- ÀMBIT D’APLICACIÓ
Les normes d’aquest capítol s’aplicaran a tot l’àmbit territorial del municipi de Vic.
ARTICLE 160.- FONAMENT JURÍDIC
Aquesta normativa es fonamenta en les potestats i competències que la vigent
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, Llei 8/1987, de 15 d’abril i la Llei
protecció dels animals, Llei 3/1988, de 4 de març, reserven als municipis, com
també les competències previstes per la legislació complementària a
l’esmentada normativa, concretament la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre
tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
ARTICLE 161.- RESPONSABILITAT
Els responsables dels actes dels animals i també de la seva cura ho seran per
aquest ordre: a) els propietaris, b) els posseïdors, c) els acompanyants o
conductors, d) en qualsevol dels supòsits anteriors ho seran, en el seu defecte,
els tutors o responsables de menors o de persones incapacitades, e) els òrgans
de l’administració pública competent quan, rebuda una denúncia o queixa, no
hagin actuat de forma suficient per protegir els animals o persones o, no hagin
actuat d’ofici quan les circumstàncies estiguessin prou manifestades i
justificades. En qualsevol cas s’actuarà d’acord amb el que disposa l’art. 1905
del Codi Civil i a les previsions del vigent Codi Penal.

ARTICLE 162.- CLASSIFICACIÓ DELS ANIMALS
Als efectes del compliment d’aquesta normativa, els animals amb relació als
quals es desplega són aquells que per la seva proliferació en l’àmbit domèstic i
en la via pública fan necessària la regulació per procurar la seguretat de les
persones i la salubritat, higiene i sanitat dels llocs públics i també dels privats
quan afectin a terceres persones i, per tant, la classificació que s’estableix és la
següent:
a) Gossos censats de races pures o encreuades, controlades i
reconegudes, que s’han manifestat com a potencialment perillosos o considerats
potencialment perillosos tal com disposa l’art. 1 de l’esmentada Llei 10/1999, de
30 de juliol. Als efectes indicatius però no limitatius, es consideren gossos
potencialment perillosos, com a mínim, els que figuren en la relació següent:
-(Sataffordshire) Pit bull terrier
-Doberman
-Dogo argentí
-Dogo de Burdeus
-Mastí del Tíbet
-Fila brasiler
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-Rottweiler
-Bullmastiff
-Mastí napolità
-Presa canari
-Presa mallorquí
-Tosa japonès
-Els gossos de qualsevol raça pura o encreuada que hagin provocat
algun tipus de danys o lesions a les persones.
b) Gossos censats de races pures o encreuades, controlades i reconegudes,
que no s’han manifestat com a perillosos.
c) Gossos no censats amb les característiques racials de l’apartat b) de
propietari o posseïdor reconegut.
d) Gossos abandonats. Un gos s’entén abandonat quan no porti cap
identificació, placa o microxip i no vagi acompanyat de cap persona.
e) Els gossos pigalls es regiran per la seva pròpia normativa.

Secció 2a.- Obligacions de les persones responsables.
ARTICLE 163.- OBLIGACIÓ DE CENSAR ELS GOSSOS
Els propietaris de cadascun dels gossos tenen l’obligació de censar-los en el
Registre Censal Municipal i a disposar de la targeta sanitària canina a partir dels
tres mesos d’edat de l’animal. Les baixes per mort o desaparició les comunicaran
els propietaris o posseïdors a l’oficina municipal corresponent, amb la
presentació de la targeta sanitària de l’animal, en el termini de dos mesos a partir
de la mort o desaparició. En el mateix termini es comunicaran els canvis de
domicili i les transferències de possessió de l’animal com també qualsevol
modificació de les dades que figurin en el cens.
ARTICLE 164.- OBLIGACIÓ DE VIGILÀNCIA I SEGURETAT FÍSICA
1.-Tots els gossos, compresos en l’apartat a) de l’art.162 d’aquesta
Ordenança, hauran de circular per les vies públiques necessàriament amb el
morrió, amb el collar, amb la placa identificativa i amb la cadena o corretja
controlada pel seu acompanyant. En cap concepte podran circular lliurement i en
cap cas podran ser conduïts per menors de setze anys. El propietari haurà de
subscriure una pòlissa de responsabilitat civil per valor de cent cinquanta mil
dos-cents cinquanta quatre euros (150.254€.)
2.- Els gossos compresos en l’apartat b) de l’art. 162, hauran de circular
per les vies urbanes amb el collar, amb la placa identificativa i amb cadena o
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corretja controlada pel seu acompanyant. En les zones d’esbarjo, parcs i altres
espais públics urbans autoritzats o rurals autoritzats, podran circular lliurement
amb la presència de l’acompanyant, el qual haurà d’evitar que l’animal provoqui
molèsties a les persones. En el moment que les circumstàncies ho aconsellin,
els agents de la Guàrdia Urbana podran exigir que es controli el gos amb la
cadena o corretja. El propietari haurà de disposar d’una assegurança –directa,
multirisc, de la llar o qualsevol altra- que cobreixi la responsabilitat civil que se’n
pugui derivar, per un valor mínim de trenta mil cinquanta-un Euros (30.051€)
3.- És prohibida la tinença de gossos compresos en els apartats c) de
l’art.162; per tant, el coneixement de les autoritats de gossos no censats
provocarà l’actuació d’aquestes en el sentit de censar-los d’ofici, lliurant-los al
propietari o bé a una entitat protectora d’animals o sacrificant-lo si les
circumstàncies sanitàries ho aconsellen. En qualsevol de les circumstàncies
descrites, totes les despeses que s’originin seran a càrrec del propietari a més
de la sanció que li correspongui.
4.- Els gossos que circulin sols per les vies urbanes o interurbanes seran
recollits pels Serveis
Municipals corresponents, els quals actuaran de
conformitat amb les normes següents:
-

Si no porta cap sistema d’identificació els portaran a les gosseres municipals
per un període de 8 dies, transcorreguts els quals es procedirà al seu sacrifici
o es lliurarà a la persona que ho sol.liciti en les condicions previstes en
aquesta Ordenança. En cas que el propietari el reclami, les despeses de
manutenció i de registre censal seran a càrrec seu, sense perjudici de les
sancions que corresponguin.

-

Si porta un sistema d’identificació que permeti identificar el propietari, es
comunicarà el fet a aquest, el qual tindrà 10 dies per retirar-lo i, passat
aquest termini es procedirà al seu sacrifici. Les despeses aniran a càrrec del
propietari sense perjudici de les sancions que corresponguin.

Independentment del què disposa el Decret 6/1999, de 26 de gener, pel qual
s’estableixen les condicions de manteniment dels gossos; la possessió de més
de dos gossos, d’un sol propietari o en una mateix habitatge, requerirà
autorització municipal.
ARTICLE 165.- OBLIGACIONS HIGIÈNICO-SANITÀRIES
1.- El fet de tenir gossos als habitatges urbans està condicionat a les
circumstàncies higièniques i de manteniment determinades per la vigent
legislació; a més, s’hauran de tenir en compte les disposicions en matèria de
propietat horitzontal i de comunitats de propietaris.
Serà obligatòria l’autorització municipal per a la possessió de més de tres
gossos en un sol habitatge urbà sense jardí. Els propietaris de cases amb jardí i
naus o terrenys industrials hauran de sol.licitar autorització municipal quan
vulguin tenir més de tres gossos.
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A les masies no es requerirà cap permís especial; malgrat això, el
veterinari municipal podrà ordenar-ne la reducció del nombre en aquells casos
determinats que el nombre de gossos faci inviable el correcte manteniment
d’acord amb la vigent legislació.
En tots els casos s’hauran d’evitar riscos en l’aspecte sanitari i molèsties
per als veïns.
2.- Les persones que hagin estat mossegades per un gos, ho comunicaran
immediatament a les autoritats sanitàries –metges- i/o a l’Ajuntament. Els
propietaris o posseïdors del gos agressor estan obligats a facilitar les dades de
l’animal tant a la persona agredida com a les autoritats competents que els les
sol.licitin.
3.- Com a mesura higiènica ineludible, les persones que condueixin gossos per
la via pública, estan obligades a impedir que facin llurs deposicions en qualsevol
de les parts de la via pública destinades al trànsit de vianants, com també en els
parterres, zones verdes, zones terroses i restants elements de la via pública
destinats al pas, estança o joc dels ciutadans. El conductor de l’animal retirarà
els excrements i netejarà la part de la via pública que resulti afectada. La retirada
s’haurà d’efectuar d’alguna de les formes següents:
a) recollint-los mitjançant una bossa de plàstic impermeable i
dipositar-la tot seguit i perfectament tancada en una paperera
o contenidor.
b) recollint-los mitjançant paper i, ben embolcallat, dipositar-lo en
un contenidor.

c) dipositar els excrements sense cap mena d’embolcall a la
xarxa de clavegueram a través de llurs embornals.

ARTICLE 166.- OBLIGACIONS DE MANTENIMENT
La normativa d’aquest capítol es remet a les disposicions dictades per la
Generalitat de Catalunya en la matèria: Decret 6/1999, de 26 de gener (DOG.
núm. 2817- de l’1.2.1999), pel qual s’estableixen les condicions de manteniment
dels animals de companyia; Llei 10/93 que regula l’accés a l’entorn dels
disminuïts visuals acompanyats de gossos pigall; Llei 3/1988, de 4 de març, de
protecció dels animals. Reial Decret 2459/96 d’epizooties en el qual s’estableix la
relació de malalties de declaració obligatòria; Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre
tinença de gossos considerats potencialment perillosos.

74

Secció 3a.- Accessos prohibits
ARTICLE 167.- PROHIBICIÓ D’ACCÉS I ESTANÇA
És prohibit l’accés i estada de qualsevol tipus de gos a:
a) Tota mena de locals destinats a la fabricació, transformació, venda,
emmagatzematge i trànsit d’aliments, com també als mercats
municipals.
b) Si no s’indica expressament el contrari, en centres oficials,
d’ensenyament, sanitaris, religiosos, museus, sales d’exposicions,
auditoris i, en general als locals d’espectacles públics.
c) A les piscines públiques
d) En el transport públic col.lectiu. Sempre que el concessionari o
l’empresa de transport no indiqui el contrari.
e) En restaurants, bars, cafeteries i similars, sempre que els titulars de
l’activitat no hagin disposat expressament l’autorització de permetre
l’entrada de gossos o altres animals, sota la seva estricta
responsabilitat. Aquesta autorització haurà de constar en un rètol a
l’entrada de l’establiment. Aquesta prohibició no regirà per les
terrasses públiques, llevat disposició en contra.
Aquesta prohibició no s’aplicarà estrictament en els casos que el gos faci
les funcions d’acompanyant de persones amb disminució visual o gos
pigall.
Els propietaris d’establiments públics de tota mena, llevat dels ja citats en aquest
article, tals com hotels, pensions i similars, segons criteri, podran prohibir
l’entrada i permanència d’animals en llurs establiments. Encara que es tingui la
seva autorització, s’exigirà que els gossos vagin subjectes amb cadena. Els
propietaris d’aquests locals col.locaran a l’entrada i en un lloc ben visible, el
senyal indicatiu de la prohibició.

Secció 4a.- Del cens de gossos.
ARTICLE 168.PROCEDIMENT.

OBLIGACIONS

DE

CENSAR

ELS

GOSSOS

I

EL

a) Els propietaris o posseïdors de gossos resten obligats a registrar-los en el
Registre Censal de Gossos de l’Ajuntament dins el termini màxim de tres
mesos, comptats des de la data de naixement o d’adquisició de l’animal.
b) Per a poder-se registrar en el Registre Censal Municipal, els animals
hauran de:
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1.- Estar identificats individualment.
Com a procediment d’identificació de gossos s’acceptaran els sistemes
següents:
-Tatuatge a la pell per un sistema que en garanteixi el seu caràcter
indeleble.
-Identificació electrònica mitjançant la implantació d’un microxip
homologat a la banda esquerra del coll.
-Altres sistemes que puguin ser establerts per disposició legal.
2.- Disposar del carnet sanitari (de salut) en el qual consti la ressenya
completa de l’animal, les actuacions sanitàries que s’han dut a terme i la
zona d’implantació del xip.
3.- És prohibida la titularitat dels gossos inclosos en l’apartat b) de l’art.5
d’aquesta ordenança a menors sense l’autorització dels pares o tutors.
Els titulars dels gossos inclosos en l’apartat a) de l’art. 5 esmentat hauran
de ser majors d’edat.
d) Els gossos pigalls, encara que es troben exempts d’arbitris, hauran
d’ésser censats i, per circular, aniran proveïts de cadena (o l’arnès adient per a
realitzar la seva tasca) i de collar amb la xapa de control sanitari.
e) L’Ajuntament podrà fixar anualment una taxa municipal de tinença de
gossos que hauran de pagar totes aquelles persones propietàries d’un gos
(excepte els casos en què siguin gossos pigalls que acompanyen persones amb
disminució física i aquells que l’administració determini).
ARTICLE 169.- IDENTIFICACIÓ CENSAL
a) En el moment de la inscripció al Registre Censal es lliurarà al seu titular la
identificació censal municipal, anomenada xapa censal, la qual haurà de portar
permanentment el gos en el collar. En la xapa hi constarà el nom de l’animal i les
dades del posseïdor
b) En cas de pèrdua de la xapa, caldrà adquirir-ne un duplicat tot abonant els
drets corresponents, si s’escau.
ARTICLE 170.- COMUNICACIÓ DE CANVIS
Hauran d’ésser comunicades al Registre Censal Municipal de Gossos, en un
termini no superior a dos mesos des de la producció del fet, les següents
circumstàncies:
a) La transferència de propietat o possessió de l’animal;
b) El canvi de domicili del titular o del gos;
c) La mort o desaparició del gos.
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En tots aquests casos és preceptiu adjuntar a la comunicació la documentació
del gos, incloent-hi la targeta sanitària, i qualsevol altra documentació
complementària que es sol.liciti. A més a més, en els supòsits previstos en els
apartats a) i b) cal portar en el mateix acte les noves dades, i en el cas de la mort
del gos es podrà demanar el certificat veterinari que ho acrediti.

Secció 5a.- Del control sanitari.
ARTICLE 171.- DRETS I OBLIGACIONS.
El propietari de l’animal té l’obligació de proporcionar-li les degudes condicions
sanitàries.
1.- Amb aquesta finalitat les autoritats administratives podran ordenar l’execució
de determinades campanyes sanitàries obligatòries per als gossos de la forma i
en el moment que es determini.
2.- Cada propietari/posseïdor haurà de disposar de la corresponent
documentació sanitària en la qual s’especificaran les característiques de l’animal
i el seu estat de salut.
3.- Amb una periodicitat no superior als terminis bianuals, les autoritats
administratives podran obligar que els gossos siguin revisats pels veterinaris
col.legiats, que exerceixen al municipi de Vic, per efectuar-los un examen de
salut.
4.- L’Ajuntament es reserva la facultat d’inspeccionar l’animal i la veracitat de les
dades censals. El propietari o posseïdor tindrà l’obligació de facilitar les dades i
la inspecció de l’animal.
ARTICLE 172.- COMUNICACIÓ DE LES MALALTIES.
1.- La comunicació de l’existència d’un o més casos de malalties transmissibles
que afectin les persones, de declaració obligatòria, haurà de fer-se efectiva
davant de l’Ajuntament per qualsevol persona que en tingui coneixement.
2.- Els veterinaris que desenvolupin la seva activitat al municipi de Vic estan
obligats a comunicar tota malaltia transmissible a l’Ajuntament de la forma en
què estigui establert, perquè independentment de les mesures zoosanitàries
individuals, es posin en funcionament les corresponents mesures higiènicosanitàries de protecció de la comunitat.
3.- Els propietaris dels animals afectats de malalties sospitoses de transmissió
se’ls obligarà a sotmetre’ls als tractaments necessaris i isolar-los, i/o sacrificarlos en el cas que la curació sigui impossible, i totes les despeses seran a càrrec
del propietari.
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ARTICLE 173.- CENTRES COL.LABORADORS
Els Veterinaris, Clíniques, Consultoris o Hospitals veterinaris degudament
registrats i acreditats com també les societats o associacions protectores
d’animals, restaran obligats a facilitar les dades sanitàries que li siguin
requerides per part de l’Ajuntament.
L’Ajuntament està obligat a preservar aquestes dades de tota utilització no
sanitària si no és amb l’autorització expressa del centre col.laborador.
Secció 6a.-Infraccions i règim sancionador.
ARTICLE 174.- Infraccions molt greus.- S’estableixen com a faltes molt greus:
a) La tinença o possessió sense censar de gossos considerats
perillosos.
b) La tinença o possessió de gossos considerats perillosos en el domicili
urbà o rural sense adoptar mesures de seguretat per les persones
com les de lligar-los o tancat en un espai que reuneixi les condicions
establertes pel manteniment d’aquest tipus d’animals.
c) L’abandonament de gossos de qualsevol característica o els
maltractaments.
d) La reiteració de faltes greus.
e) La venda de gossos per a l’experimentació
f) La venda ambulant de gossos
g) L’organització de lluites i espectacles que provoquin el sofriment,
lesions o la mort dels animals
h) L’esterilització de gossos sense la intervenció facultativa del veterinari
ARTICLE 175.- Infraccions greus.- S’estableixen com a faltes greus:
a) Tenir gossos considerats no perillosos sense censar.
b) No retirar les dejeccions del gos de la via pública.
c) Passejar – fora del propi domicili- gossos considerats perillosos sense
ser conduïts amb la cadena o corretja, el corresponent collar amb la
placa identificativa i el morrió.
d) No realitzar els tractaments obligatoris
e) Portar gossos en llocs no autoritzats

ARTICLE 176.- Infraccions lleus:- Són infraccions lleus:
a) Alimentar els animals a la via pública.
b) Que l’animal no porti el collar o la placa identificativa tot i romandre
censat.
c) No comunicar a l’Ajuntament la transferència de la propietat sobre
l’animal o el canvi de domicili o la mort de l’animal.
d) Qualsevol altra acció que signifiqui falta d’higiene o produeixi
molèsties a les persones.

78

ARTICLE 177.- SANCIONS
Les infraccions comeses contra el que disposa aquesta Ordenança seran
sancionades amb multes de 100€ a 3.000€ i amb el comís dels animals en els
casos de faltes greus i molt greus, tot això, sense perjudici de les facultats que la
Llei 10/1999 atorgui a l’Ajuntament en virtut de la Delegació prevista en l’art. 13
de l’esmentat text legal. La graduació de les sancions serà la següent:
a) Les infraccions lleus podran ser sancionades amb multes de 100 a
750€.
b) Les infraccions molt greus podran ser sancionades amb una multa de
750€ a 1.500€.
c) Les infraccions molt greus podran ser sancionades amb una multa de
1.500€ a 3.000€.
La imposició de la multa pot comportar el comís dels animals objecte o
subjecte de la infracció com a mesura cautelar a criteri del personal facultatiu o
dels funcionaris i agents encarregats de la vigilància.
Sense perjudici del què es disposa en els apartats anteriors d’aquest
article i, de conformitat amb el que disposa la Llei 3/1988, de 4 de març, de
protecció dels animals, l’Ajuntament pot instruir, en qualsevol cas, els expedients
sancionadors i elevar-los a l’autoritat administrativa competent perquè els
resolgui.
Les multes i les despeses es podran exigir per la via d’apressament una vegada
complerts els terminis pel seu compliment en voluntària.
ARTICLE 178.- EL COMÍS
Mitjançant els seus agents, l’Ajuntament pot comissar els gossos quan es donin
circumstàncies de perillositat per a les persones, sense cap tràmit previ. El comís
té caràcter preventiu fins a la resolució de l’expedient sancionador corresponent,
de resultes del qual l’animal pot ésser separat del propietari o esdevenir propietat
de l’administració la qual podrà decidir-ne el seu destí. Les despeses
ocasionades pel trasllat, manteniment i manutenció, per raó del comís seran a
càrrec del propietari o posseïdor de l’animal.

ARTICLE 179.- PROCEDIMENT
Els procediments sancionadors es desenvoluparan de conformitat amb el que
disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de les
Administracions públiques i del procediment administratiu comú; el Reial Decret
1398/93, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament de Procediment per a
l’exercici de la potestat sancionadora; el Decret 278/93, de 9 de novembre i
altres normes concordants previstes a l’ordenament jurídic.
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ARTICLE 180.- POTESTAT SANCIONADORA
La imposició de sancions previstes en aquesta ordenança correspon a l’Alcalde
de conformitat amb el que disposa el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Llei
7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local, modificada per la Llei 11/1999, de
21 d’abril i Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització
del govern local.
ARTICLE 181.- RESPONSABILITATS
La imposició de qualsevol sanció prevista per aquesta ordenança no exclou la
responsabilitat civil i penal i l’eventual indemnització de danys i perjudicis que
pugui correspondre al sancionat.
ARTICLE 182.- SITUACIONS EXTREMES
ESPECIALS DE LA GUÀRDIA URBANA.

DE

PERILL.

FACULTATS

Els agents de la Guàrdia Urbana podran fer ús de l’arma reglamentària contra
l’animal que presenti, en un moment determinat, una situació de perill real
respecte de les persones. Sempre que sigui possible, hi haurà de ser present un
veterinari per tal que efectuï el control de la mort de l’animal.

TÍTOL VII DELS IMMOBLES : ORDENACIÓ, NUMERACIÓ, RETOLACIÓ

ARTICLE 183. NOMENCLÀTOR.
1. L’Ajuntament revisarà la nomenclatura dels carrers i les altres vies urbanes
públiques i completarà la col.locació dels rètols dels carrers. També completarà
la retolació de les entitats de població. Aquestes dues operacions permetran que
sigui possible la perfecta identificació sobre el terreny de cada via urbana o
entitat de població.
2. Correspondrà al Ple de l’Ajuntament la denominació de les vies públiques sense
nom o la modificació de l’existent.
ARTICLE 184. RETOLACIÓ.
1. L’Ajuntament durà a terme la retolació de les vies públiques, mitjançant la
col·locació d’una placa, com a mínim en cada xamfrà, en la qual constarà el nom de
la via. A les places es col.locarà a l’edifici principal i als principals accessos. La
retolació de les vies públiques té caràcter de servei públic i es podrà fer amb
rètols, plaques o aparells lluminosos, transparents o de projecció.
2. Les plaques respondran al model definit per l’Ajuntament. Excepcionalment,
podrà autoritzar-se als particulars la col·locació d’un model de placa diferent.

80

3. Els propietaris o promotors d’edificis que es construeixin sobre solars en un
xamfrà estaran obligats a col·locar una placa de retolació de la via o vies públiques
a la façana de l’edifici, segons el model oficial aprovat.

ARTICLE 185. NUMERACIÓ.

1.Els immobles que donen al davant de la via pública seran objecte de numeració.
2.La numeració de la via pública se subjectarà a les regles següents:
a) La numeració serà sempre correlativa. Llevat d’excepcions justificades, se
senyalaran amb nombres parells les finques d’un costat i amb imparells, les
de l’altre costat.
b) A les vies amb edificacions en un sol costat, les finques tindran numeració
correlativa d’imparell o parell.
c)

Les finques situades en places tindran també numeració correlativa
d’imparells i parells, llevat que algun o alguns dels costats de la plaça
constitueixin un tram d’una altra via pública. En aquest cas, les finques
situades en aquest tram portaran la numeració corresponent a la via de la qual
formen part.

d) Les finques resultants de la segregació d’una altra que ja tingués numeració
assignada, conservaran el número originari amb una lletra annexa a
cadascuna de les finques resultants, començant per la A, i mentre no es
verifiqui la revisió general de la numeració de la via pública.

e) La finca resultant de l’agregació de dues o més finques les quals tinguin
assignada una numeració, conservaran tots els números originaris, units amb
un guió, mentre no es faci la revisió esmentada.
f)

Els edificis disseminats es numeraran segons la situació topogràfica.

g) A dins dels edificis hi haurà d’haver una ordenació uniforme que permeti
identificar sense dubtes els habitatges i locals, és a dir: una numeració de
les plantes i, dins de cada planta, una completa identificació dels habitatges
i locals, per mitjà de l’assignació de números o lletres a les entrades
principals.
h) Els solars per edificar es tindran en compte segons l’amplada, la posició o el
destí del futur i es reservaran els números que es creguin convenients per tal
d’evitar futures modificacions de numeració en els carrers o vies.
3.- L’ Ajuntament donarà una solució lògica a tots els casos excepcionals que no
s’ajusten a la disposició habitual d’edificis en carrers o places, de manera que
cada entrada principal tingui el seu número
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ARTICLE 186.- INDICADOR NUMERARI.
1. El model d’indicador numerari s’ajustarà al model o als requisits establerts per
l’Ajuntament. Excepcionalment, podrà autoritzar-se als particulars la col·locació d’un
model diferent.
2. Els propietaris dels edificis o solars hauran de col·locar l’indicador numerari al
costat de la porta principal d’entrada o en el centre de la línia de la finca, una
vegada els hagi estat assignada o modificada la numeració corresponent. Estaran
obligats també a retirar qualsevol indicador numerari que no correspongui a la
numeració oficial aprovada per l’Ajuntament.
També hauran de garantir-ne, a cada moment, la seva visibilitat i netedat.
ARTICLE 187. SERVITUDS ADMINISTRATIVES
1.- Els propietaris d’immobles estan obligats a consentir les servituds
administratives establertes per a la utilitat pública i, en particular, hauran de
suportar la instal·lació en façanes, reixats i tanques d’elements indicadors de
retolació de la via, de senyals de circulació o de referència del servei públic, i
instal·lacions d’enllumenat públic, o la de qualsevol altre element d’un servei públic.
2.-La servitud serà gratuïta i es podrà establir d’ofici per mitjà de notificació al
propietari afectat, i sense cap més indemnització que la dels desperfectes
causats, amb l’obligació d’aquesta Administració municipal d’adaptar la servitud
a les modificacions o noves construccions que es facin d’acord amb les
Ordenances o per imperatiu legal.

TÍTOL VIII .-ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORAVIES I LES
RESERVES DE LA VIA PÚBLICA PER APARCAMENT EXCLUSIU, CÀRREGA
O DESCÀRREGA DE MERCADERIES

ARTICLE 188.- CLASSIFICACIÓ
Les entrades de vehicles a través de les voravies als efectes d’aquest títol de
l’Ordenança, poden ser de tres classes
1.- Gual. S’entén com a tal qualsevol modificació en l’estructura de la voravia i de
la vorada destinada exclusivament a facilitar l’accés de vehicle.
2.- Ús de la voravia amb vorada retocada.
3.- Ús de la voravia sense gual ni vorada retocada.
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4.- Contragual
És prohibida tota forma d’accés per mitjà de rampes, instal.lacions provisionals o
circumstancials d’elements mòbils, com peces de fusta o de metall, col.locació
de totxos, sorra, etc.; tret que prèviament s’hagi obtingut una autorització
especial.
ARTICLE 189.- TIPUS D’AUTORITZACIONS
Les entrades de vehicles a què fa referència l’article anterior es podran concedir
amb caràcter indefinit o per un període determinat.
L’ús de tots dos podrà ser permanent o d’horari limitat; el peticionari haurà
d’indicar la classe d’entrada que sol.licita i fonamentar la petició.
Les entrades d’ús permanent permetran les entrades i sortides de vehicles
durant les 24 hores del dia, i, al davant no s’hi podrà aparcar cap vehicle ni tan
sols els del titular de l’autorització.
Les entrades d’horari limitat permetran les entrades i sortides de vehicles durant
els períodes que estiguin autoritzats a la llicència i que constaran en la placa que
facilitarà l’Ajuntament; durant l’horari que hi consti serà prohibit l’aparcament de
qualsevol vehicle davant de les entrades autoritzades, sempre que dins del
vehicle hi hagi el conductor per tal d’enretirar-lo si cal utilitzar l’entrada.
ARTICLE 190.- TITULARS DE LES AUTORITZACIONS.
Els propietaris de finques o de locals de negoci podran sol.licitar l’autorització o
llicència d’entrada i ser-ne titulars.
El titular de la llicència serà el responsable de totes les obligacions que pertoquin
als usuaris de l’entrada, siguin les que siguin, sense perjudici de les que
correspongui al propietari amb caràcter subsidiari i que ja s’indicaran
posteriorment.
ARTICLE 191.- DRETS I OBLIGACIONS DEL TITULAR
Les entrades de vehicles s’autoritzaran sempre discrecionalment sense perjudici
de tercers. L’autorització no crea cap dret subjectiu i el seu titular podrà ser
requerit en qualsevol moment perquè, a càrrec seu, torni a deixar la voravia en
l’estat anterior.
Les obres de construcció, reforma i supressió de l’entrada de vehicles seran
realitzades, com a norma general pel titular de l’autorització i de conformitat amb
les instruccions de l’Oficina Tècnica Municipal.
Juntament amb la instància de sol.licitud d’autorització municipal per a entrada
de vehicles, es presentarà el plànol d’emplaçament a escala 1:500 i del local a
escala 1:100.
Els trasllats, ampliacions, reduccions o supressions d’entrades de vehicles, els
haurà de sol.licitar el titular.
Els trasllats seran considerats com a atorgament d’una autorització nova sense
perjudici d’abonar les despeses que ocasioni la supressió de l’anterior.
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Les autoritzacions per traslladar i ampliar les entrades de vehicles seguiran el
mateix tràmit que les de les noves, fins i tot en la taxació dels drets.
ARTICLE 192.- ANUL.LACIÓ DE LES AUTORITZACIONS
Les autoritzacions d’aquest apartat de l’ordenança s’anul.laran:
a)
b)
c)
d)

Si no es conserva en perfecte estat el paviment o la pintura.
Si no s’utilitza l’entrada o s’utilitza indegudament.
Si canvien les circumstàncies en les quals es va concedir l’autorització.
En general, si no es compleixen les obligacions que imposa aquest apartat
de l’Ordenança.

ARTICLE 193.- CARACTERÍSTIQUES
L’amplada de les entrades de vehicles, mesurada a la vorada, no podrà superar
més d’una quarta part l’amplada que tingui l’accés a la finca o local a què estigui
destinada l’entrada.
ARTICLE 194.- TAXES
Un cop concedida l’autorització, el titular està obligat a ingressar els drets que
assenyala l’ordenança fiscal vigent i les altres taxes que siguin exigibles.
ARTICLE 195.- PARTICULARITATS I GARANTIES D’EXECUCIÓ.
En cas de supressió d’un gual o d’una entrada amb retoc de vorada, l’interessat
haurà de constituir un dipòsit per garantir la reposició de la voravia de forma
adequada. La quantia d’aquest dipòsit serà calculada per l’Oficina Tècnica
Municipal partint del cost de reconstrucció de la voravia, segons el quadre de
preus vigent en el moment de la sol·licitud. Aquest dipòsit serà complementat
quan convingui si, a parer de l’Ajuntament és insuficient.
Un cop adobada la voravia, l’interessat podrà sol.licitar la devolució del dipòsit, el
qual, segons l’informe de l’Oficina Tècnica Municipal serà retornat totalment o
parcialment la part restant, si aquesta Administració ha fet ús de la garantia en
les obres.
Els propietaris dels immobles amb les voreres autoritzades per a aquests usos
estan obligats, subsidiàriament, al pagament.
ARTICLE 196.- CONDICIONS
Condicions que han de tenir les entrades de vehicles. Les vorades de les
entrades de vehicles d’ús permanent hauran d’estar pintades de color vermell;
les d’horari limitat estaran pintades amb franges vermelles i blanques.
Les entrades d’horari limitat estaran subjectes a les prevencions següents:
a) La indicació d’horari especial haurà de figurar a la placa que lliurarà aquest
Ajuntament en concedir l’autorització. Les característiques i la col.locació
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d’aquesta placa seran determinades per aquesta Administració Municipal
amb caràcter uniforme.
b) Si l’horari especial és comprès entre les hores en què estigui en servei
l’enllumenat públic de la ciutat i el carrer té un enllumenat insuficient o la
placa no queda prou il·luminada haurà d’estar pintada amb material reflectant
per tal que sigui visible.

Amb tot, l’Ajuntament podrà establir els nous distintius que cregui convenients
ARTICLE 197.- FACULTATS DE L’ADMINISTRACIÓ
Els guals i les entrades amb retoc de vorada es construiran de la manera que
ordeni l’Ajuntament, d’acord amb el model constructiu expressament aprovat, en
cada cas particular segons els següents models estàndards:
a) Menys d’un metre de voravia: sense modificació de vorada (només ús de
voravies),
b) D’un metre a menys d’un metre i mig de voravia: s’hi podrà construir un gual,
deixant com a mínim un metre de voravia, i s’haurà de tenir present que la
vorada del gual ha de ser 5 cm. més alta que la rigola.
c) D’un metre i mig de voravia endavant: s’hi podrà construir gual, deixant com
a mínim un metre de voravia. El gual haurà de tenir un pendent del 18% i la
seva vorada haurà de ser 5 cm. més alta que la rigola.
Quan se sol.licitin autoritzacions per entrades en què l’interessat hagi de fer-hi
obres l’Ajuntament les valorarà i el sol.licitant haurà de constituir una fiança per
l’import de les obres, que li serà retornada de la mateixa forma prevista per a les
supressions, que consta en aquest apartat.
Els titulars d’aquesta classe d’autorització municipal estaran obligats a:
a) Conservar el paviment i la placa indicadora.
b) Pintar la vorada i altres senyals amb els colors establerts, sempre que
l’Administració ho exigeixi i, en tot cas, un cop a l’any.
c) Renovar el paviment que estigui deteriorat per l’ús, a requeriment d’aquesta
Administració. En cas d’incompliment s’executarà subsidiàriament d’ofici tal
com disposa la llei de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú. La renovació es farà de la manera que
disposi l’Ajuntament i en el requeriment hi constarà el termini per fer-ho.
ARTICLE 198.- OBRES DE REPARACIÓ I NOVA CONSTRUCCIÓ.
Totes les obres de reparació o nova construcció d’immobles que exigeixin el pas
de camions per la voravia hauran de fer la sol.licitud d’entrada de vehicles amb el
procediment ordinari.
Si la durada de l’obra no excedeix els sis mesos es podrà aprofitar el paviment
existent, si no hi ha acord municipal en contra, però amb l’obligació de mantenir-
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lo sempre transitable per als vianants i de reconstruir la voravia quan s’acabin les
feines que exigeixen el pas de vehicles. Si la durada de les obres excedeix el
termini de sis mesos o hi ha denegació municipal expressa, l’entrada de vehicles
s’haurà d’adequar a les condicions que dicti l’Ajuntament.
ARTICLE 199.- RESERVES ESPECIALS PER A L’ESTACIONAMENT DE
VEHICLES.
Com a norma general l’estacionament de vehicles es farà de la manera i en els
llocs que prescriuen al Codi de la Circulació, l’Ordenança reguladora del trànsit
de Vic, i aquesta Ordenança.
ARTICLE 200.- CLASSIFICACIÓ DE LES RESERVES ESPECIALS.
Es podran autoritzar les reserves especials següents:
a) Per als vehicles dels serveis públics.
b) Per a facilitar les operacions de càrrega i descàrrega o l’accés a hotels,
residències, sales d’espectacles, cines, teatres, instal.lacions esportives,
edificis públics i establiments anàlegs, sempre que ho exigeixi l’interès públic
i no dificultin la circulació.
Per autoritzar reserves especials d’estacionament i de parada s’exigirà, segons
el cas, que el sol.licitant ho acrediti en els casos següents:
1.- En les reserves per facilitar les operacions de càrrega i descàrrega:
a) El volum i freqüència de les operacions que s’han realitzar, la
naturalesa i els pesos que es transporten.
b) Els elements disponibles (grues, poliplasts, maquinària d’elevació i de
transport).
2.- A les sales d’espectacles, cines, teatres, instal.lacions esportives i anàlogues,
la justificació del que exigeixen les necessitats col.lectives. Aquesta classe de
reserva es limitarà a les hores d’entrada i de sortida.
ARTICLE 201.- SENYALITZACIÓ DE LES RESERVES ESPECIALS
Les reserves especials ( a què fa referència aquest apartat de l’Ordenança)
prohibiran l’estacionament durant l’horari assenyalat en cada cas, que haurà
d’estar senyalitzat de la forma que cregui convenient l’Ajuntament.
La vorada d’aquestes reserves especials es pintarà de color blau continu si
l’estacionament és prohibit tot el dia, i ratllat, si la prohibició és d’horari limitat.
ARTICLE 202.- DISCRECIONALITAT DE L’ADMINISTRACIÓ.
Les reserves especials s’atorgaran sempre amb caràcter discrecional, no crearan
cap dret subjectiu a favor del titular i podran ser modificades per aquesta
Administració sempre que ho requereixin les necessitats del trànsit.
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A més de les prescripcions esmentades, a les autoritzacions de reserves
especials, se’ls aplicarà les disposicions sobre guals contingudes en quest títol.

TITOL IX.- DE LA PUBLICITAT

ARTICLE 203. FINALITAT
1. En aquest Títol, es regula la publicitat en el terme municipal, tant la que
s’efectua a la via pública mitjançant repartiment als vianants, com la que aprofita
les façanes dels immobles, com la que s’efectua mitjançant cartelleres i, també la
que s’efectua a les bústies dels ciutadans, per preservar la Ciutat dels efectes de
la propaganda de tot tipus, ja que les façanes, columnes, arbres i superfícies
urbanes no destinades o autoritzades expressament per a publicitat, no podran
ser utilitzades, en cap cas, per a aquesta finalitat.
2. No és inclòs en aquesta Ordenança el correu personalitzat ni la propaganda
electoral.
3. Propaganda de campanyes electorals. Seguint les normes vigents, aquest
Ajuntament comunicarà sempre, en el moment adequat del procés d’eleccions,
a la Junta Electoral de la Zona els llocs reservats per a la col.locació gratuïta de
cartells electorals.
Així mateix, l’Ajuntament pot autoritzar la col.locació de pancartes sempre
seguint el criteri de la Junta Electoral de la Zona.
4. Propaganda comercial, d’espectacles, etc. S’haurà de col.locar en els llocs
autoritzats per aquest Ajuntament. La propaganda repartida a mà és prohibida,
com també ho és col.locar-la als parabrises dels vehicles, llençar-la a terra o
dipositar-la a qualsevol lloc de la via pública.
5. Cartelleres publicitàries. Es considera cartellera publicitària l’element físic
construït amb matèries consistents i duradores, de figura regular, dotat de marc, i
destinat a la successiva col.locació de cartells o adhesius. Aquest tipus de
publicitat no s’admet en tot el terme municipal.
ARTICLE 204. EMPRESES DE DISTRIBUCIÓ
El repartiment de publicitat haurà de ser efectuat per una empresa de distribució
de material publicitari, legalment constituïda amb aquesta finalitat. Tanmateix, el
repartiment podrà ser efectuat pel mateix anunciant o personal que en depengui.
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ARTICLE 205. REPARTIMENT A LES BÚSTIES
La publicitat serà dipositada a l’interior de les bústies dels veïns i/o en aquells
espais que els veïns o les comunitats hagin disposat per dipositar-la.
És expressament prohibit deixar la publicitat al terra dels vestíbuls, o introduir-la
per sota de les portes.
És prohibida la distribució de publicitat als edificis que exhibeixin el distintiu que
indica que no s’accepta la publicitat. Aquest distintiu serà facilitat per l’Ajuntament
a aquelles persones que ho sol.licitin.
ARTICLE 206. REPARTIMENT A LA VIA PÚBLICA I COL·LOCACIÓ
D’ETIQUETES ADHESIVES PUBLICITÀRIES
El repartiment de publicitat als vianants i la seva col·locació en els vehicles
estacionats a la via pública és expressament prohibida. Excepcionalment, i en
resolució motivada, l’Ajuntament podrà autoritzar-ne el repartiment d’acord amb
les condicions que es determinin.
Tampoc no estan permesos el llançament i l’escampada de tota mena de fulls de
mà i materials similars.
Així mateix és prohibida la col·locació de qualsevol tipus d’etiqueta, ja sigui al
mobiliari urbà, o a les façanes dels edificis o a qualsevol altre lloc del terme
municipal.

ARTICLE 207. UTILITZACIÓ DE LES FAÇANES PER A LA COL·LOCACIÓ DE
PUBLICITAT
La col·locació de qualsevol tipus de publicitat no regulada per la normativa
urbanística a les façanes dels edificis, requerirà l’autorització municipal i haurà
de complir les condicions següents:
a) Que tingui l’autorització de l’usuari de l’immoble més proper al lloc de
col·locació de la publicitat.
b) Que la publicitat s’adhereixi amb cinta adhesiva, que es pugui fàcilment
retirar i que un cop retirada no deixi marques ni senyals visibles.
c) Que les dimensions del suport físic de l’anunci no siguin superiors a la mida
A-3 (420x297 mm).
d) Que no es col·loquin a una alçada superior a 2 metres.
e) Que la publicitat sigui retirada per la persona o persones que l’han
col·locada, un cop hagi passat l’esdeveniment que anuncia o en el termini de
quinze dies si no n’anuncia cap.
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En cas d’incompliment de les condicions anteriors, l’Ajuntament podrà ordenar
retirar la publicitat i actuar subsidiàriament amb despeses a càrrec de la persona
responsable.
ARTICLE 208. CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL PUBLICITARI
Tot el material publicitari repartit haurà de portar en lloc visible la identificació de
l’empresa distribuïdora i si no, s’entendrà que el repartiment l’està efectuant
l’anunciant, el qual haurà d’assumir les responsabilitats que se’n puguin. derivar
Per garantir un bon servei i evitar molèsties als ciutadans, el material publicitari
objecte de distribució tindrà unes dimensions exteriors adequades a la mida
habitual de les bústies.

ARTICLE 209. CARÀCTER PRIVAT DE LES BÚSTIES
Les empreses de distribució de material publicitari, i els anunciants que reparteixin
publicitat per si mateixos hauran d’abstenir-se de dipositar publicitat en les bústies,
els propietaris de les quals indiquin clarament la voluntat de no rebre’n.
L’Ajuntament dissenyarà una etiqueta adhesiva que facilitarà a les comunitats de
propietaris que la demanin i en la qual s’advertirà la voluntat dels propietaris de no
rebre publicitat.

ARTICLE 210.- COL·LABORACIÓ DE LES EMPRESES DE DISTRIBUCIÓ DE
MATERIAL PUBLICITARI
Les empreses de distribució de material publicitari recomanaran als seus clients la
quantitat que han de repartir, així com la seva periodicitat, amb la intenció de
disminuir-ne l’impacte i garantir-ne la seva eficàcia.
Les empreses de distribució de material publicitari recomanaran als seus clients la
necessitat d’usar paper reciclat, de no usar paper clorat, d’evitar la plastificació i els
prospectes setinats, així com la conveniència d’afavorir l’ús de tintes ecològiques.
El material publicitari, un cop usat, tindrà la consideració de residu municipal
reciclable. Les empreses de distribució de material publicitari aconsellaran els seus
clients que incloguin en la seva publicitat missatges d’educació ambiental i molt
expressament, de la necessitat de dipositar la publicitat, un cop usada, en els
contenidors especials de recollida de paper dels serveis municipals.
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TÍTOL X. DE LES INSTAL·LACIONS D’ANTENES, APARELLS DE
CLIMATITZACIÓ I ALTRES ELEMENTS ASSIMILABLES A L’EXTERIOR
DELS IMMOBLES
Capítol I. Disposicions Generals.

ARTICLE 211. OBJECTE
1. L’objecte d’aquesta Ordenança és regular les condicions d’ubicació i
d’instal·lació de tota mena d’antenes i els elements auxiliars de connexió,
d’aparells de climatització –d’aire condicionat, de ventilació, etc.- i altres
elements assimilables a les façanes dels edificis i en llocs visibles des de la via
pública, patis d’illa de cases i cobertes, i zones enjardinades, a l’efecte de
preservar les condicions estètiques dels immobles i d’evitar que caiguin elements
sobre la via pública.
En el cas de les antenes, s’hi inclouen tant les antenes de recepció com
d’emissió
d’ones
electromagnètiques
de
radiodifusió,
televisió,
telecomunicacions, telecomandament, etc., en qualsevol de les formes possibles:
de filament, de pilar o torre, parabòliques, per elements o qualsevol altra que la
tecnologia actual o futura faci possible.
2. També és objecte d’aquesta Ordenança determinar quines d’aquestes
instal·lacions s’han de sotmetre a una llicència municipal prèvia i el procediment
administratiu pertinent.
ARTICLE 212. RESERVES D’ESPAIS.
1. En tots aquells edificis de nova planta o en aquelles intervencions de reforma
de grau alt en edificis existents, caldrà preveure la reserva d’espai per a les
conduccions d’instal·lacions d’antenes que permeti la reconducció a la coberta.
2. En les edificacions ja finalitzades amb anterioritat a la present normativa, les
comunitats de propietaris o propietaris dels edificis, en un termini màxim d’un
any, hauran d’instal·lar obligatòriament infraestructures comunes d’accés als
serveis de telecomunicacions, si hi concorren algunes de les circumstàncies
següents:
A) Que el nombre d’antenes instal·lades, individuals o col·lectives, sigui
superior a un terç del nombre d’habitatges i locals.
B) Que, de conformitat amb la present normativa, les antenes individuals
existents a l’edifici, tinguin la consideració de perilloses o antiestètiques.
En ambdós supòsits la nova instal·lació de la infraestructura comuna, i la retirada
de les preexistents, seran a càrrec dels propietaris que desitgin la recepció dels
serveis, sens perjudici de repercutir en els propietaris dels altres pisos o locals,
en la proporció corresponent, en el moment que sol·licitin servir-se’n.
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Capítol II. Antenes i aparells de climatització.

Secció 1a. Requisits i limitacions particulars aplicats a les diverses
instal·lacions d’antenes.
ARTICLE 213. ANTENES DE RECEPCIÓ DE PROGRAMES DELS SERVEIS
PÚBLICS I/O COMERCIALS DE RADIODIFUSIÓ I TELEVISIÓ (TIPUS A)
1. Les instal·lacions de les antenes es realitzaran en espais dels edificis que es
preservin les condicions estètiques dels immobles, que no suposin perill per a la
seguretat pública, i que no ocupin la volada de la via pública.
2. No es podran instal·lar a les obertures, finestres, balconades, façanes i
paràmetres perimetrals dels edificis, llevat que d’acord amb les ordenances
d’edificació, sigui possible preservar les condicions establertes a l’apartat 1
3. Quan s’instal·lin a la coberta dels edificis caldrà triar la ubicació que millor les
amagui, de manera que no es vegin des de les vies i espais públics, i que sigui
compatible amb la seva funció.
4. Les antenes, que s’instal·lin en edificis o conjunts catalogats, s’hauran de
col·locar de la forma més adient per evitar qualsevol impacte desfavorable sobre
l’edifici o conjunt protegit. Amb aquest objecte, el projecte haurà de contenir la
proposta de la solució adoptada amb una justificació raonada i motivada que és
la millor entre totes les possibles, la qual caldrà que sigui informada
favorablement. Si no fos possible reduir l’impacte a nivells admissibles, es
podrà denegar l’autorització de la instal·lació.
En cas que existeixin conjunts protegits que disposin d’una xarxa comunitària,
com és el cas de la plaça Major, no es podran instal·lar antenes parabòliques
individuals.
5. A l’exterior del volum edificat només es podrà instal·lar una antena per cada
caixa general d’escala que tingui l’edifici i per cada funció que no es pugui
integrar tecnològicament amb altres en una mateixa antena. Únicament
s’exceptuen d’aquesta regla les antenes protegides de ser vistes en les
condicions del primer paràgraf d’aquest article.
6. Les línies de distribució entre la base de l’antena i les preses de recepció
hauran d’anar encastades o soterrades. Únicament en casos excepcionals, i
sobre edificis ja construïts degudament autoritzats, es podran col·locar,
preferentment en un tub rígid o en un cable despullat de color neutre, en terrats,
parets interiors no vistes i patis de serveis interiors dels edificis. En aquestes
excepcions, caldrà portar una memòria justificativa de l’excepcionalitat, una
proposta d’ubicació i els materials que s’empraran, com també la definició sobre
plànols o fotografies del traçat.”

91

ARTICLE 214. ANTENES D’EMISSIÓ DE PROGRAMES DELS SERVEIS
PÚBLICS I/O COMERCIALS DE RADIODIFUSIÓ I TELEVISIÓ (TIPUS B)
1. Les antenes d’emissió de programes dels serveis públics i/o comercials de
ràdio i televisió únicament es podran instal·lar en els complexos previstos a
l’efecte.
2. En el moment d’entrada en vigor d’aquesta Ordenança no hi ha cap complex
habilitat amb aquesta funció.
3. Mitjançant la instrucció del corresponent expedient, es podrà autoritzar el
complex necessari a per aquesta funció. L’expedient en qüestió contindrà, en tot
cas, la justificació de la necessitat del complex i el pla tècnic que desenvolupi
raonadament els requeriments tecnològics que en palesin la situació en un lloc
determinat.
4. Excepcionalment, i mitjançant la presentació del pla tècnic que justifiqui la
necessitat d’instal·lar algun o alguns elements de la xarxa en una situació
diferent, es podran legalitzar els existents o autoritzar-ne la ubicació sobre la
coberta d’edificis; en qualsevol cas, l’autorització estarà sotmesa a les mateixes
garanties d’innocuïtat per als elements que s’han de protegir que assenyala el
paràgraf 4 de l’article 213, que s’aplicaran amb independència de la seva
aparença o forma.
ARTICLE 215. ANTENES DE RADIOAFICIONATS (TIPUS C)
1. Les antenes per a radioaficionats que es vegin des qualsevol via pública o
d’un espai d’ús públic o de caràcter comunitari, només es podran instal·lar a les
cobertes dels edificis.
2. La instal·lació de qualsevol tipus d’antena d’aquesta mena en edificis o
conjunts catalogats estarà sotmesa a les mateixes garanties d’innocuïtat per als
elements que s’han de protegir, que s’esmenten al paràgraf 4 de l’article 213
amb independència de l’aparença exterior.
3. L’autorització per a la instal·lació de més d’una antena per a aquesta funció,
en un mateix edifici, serà discrecional de l’Administració municipal, i es basarà en
els efectes previsibles de contaminació visual que es puguin produir.
4. Un radioaficionat no podrà disposar de més d’una instal·lació d’aquesta mena
en un edifici i això únicament quan sigui titular arrendataris d’un habitatge o local
ubicat en aquest edifici.

ARTICLE 216. RADIOENLLAÇOS I COMUNICACIONS PRIVADES (TIPUS D)
1. Com a norma general, les antenes per a radioenllaços i comunicacions
privades,
degudament
autoritzades
pels
serveis
competents
en
telecomunicacions, hauran d’ubicar-se als complexos previstos a l’efecte
assenyalats a l’article 214, llevat que no es vegin des de qualsevol via pública i
espai d’ús públic o de caràcter comunitari.
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2. Excepcionalment i, mitjançant la presentació del pla tècnic que justifiqui la
necessitat d’instal·lar algun o alguns elements de la xarxa en situació diferent, o
per la no existència dels complexos previstos a l’efecte se’n podrà autoritzar la
ubicació sobre la coberta dels edificis; en qualsevol cas, l’autorització estarà
sotmesa a les mateixes garanties d’innocuïtat per als elements que s’han de
protegir que assenyala el paràgraf 4 de l’article 213, que s’aplicaran amb
independència de la seva aparença o forma.
3. Les antenes de les comunicacions de caràcter oficial (en particular les dels
serveis de seguretat pública i defensa) també se sotmetran a les normes
precedents amb les característiques específiques exigides per les seves
circumstàncies i necessitats peculiars.
ARTICLE 217. INSTAL·LACIONS PER A TELEFONIA MÒBIL PERSONAL,
SISTEMES DE SUBSTITUCIÓ DE LA XARXA CABLEJADA I ALTRES SERVEIS
DE TELEFONIA PÚBLICA (TIPUS E)
1. Els sistemes de substitució, o alternativa, de la xarxa cablejada per a enllaços
via ràdio i altres serveis radioelèctrics de telefonia pública estaran subjectes a la
aprovació prèvia del Pla Tècnic de desenvolupament del conjunt de tota la xarxa
dintre del terme municipal, en el qual caldrà justificar la solució proposada amb
criteris tècnics de cobertura geogràfica i amb relació a les altres alternatives
possibles. L'esmentat pla haurà de definir, també, la tipologia de les antenes per
a cada emplaçament.
2. Els operadors hauran de presentar, quan així ho requereixi l’Ajuntament, el Pla
Tècnic de cobertura actualitzat.
3. Les antenes de telefonia mòbil hauran d’utilitzar la millor tecnologia disponible
que sigui compatible amb la minimització de l’impacte visual.
4. Limitacions d’instal·lació:
a) No s’autoritzaran aquelles antenes de telefonia mòbil que no resultin
compatibles amb l’entorn per provocar un impacte visual no admissible.
b) No s’autoritzarà la instal·lació d’antenes de telefonia mòbil a menys de deu
metres, mesurat en un pla horitzontal, de qualsevol element habitable, llevat que
es presentin estudis que n’acreditin la seva innocuïtat
c) Amb caràcter general, no s’autoritzarà la instal·lació d’antenes de telefonia
mòbil en edificis o conjunts protegits, llevat de casos concrets i excepcionals.
5. Els titulars de les antenes instal·lades, sobre edificis que no tinguin totalment
regularitzada la seva situació, hauran de regularitzar-la en el termini màxim de
dos anys des de l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança.
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Secció 2a. Instal.lació d’aparells de climatització i similars.

ARTICLE 218. SITUACIÓ DELS APARELLS
1. Els aparells de climatització no podran situar-se a les façanes principals dels
edificis ni en altres llocs visibles des de la via pública.
No obstant això, podran situar-se a les façanes principals sense sobresortir de
l’alineació de la via pública, si s’integren en la composició arquitectònica de la
façana i no són visibles des de la via pública. En aquest cas, la sortida de l’aire
haurà d’estar sempre per sobre del 2,20 metres de la rasant de la vorera.
2. Podran col·locar-se aparells de climatització a les parts de l’edificació
següents:
2.1. En façanes que donin a patis d’illa de cases, sempre que s’instal·lin sobre
del terra dels balcons o elements volats que componguin la façana.
Excepcionalment podran instal·lar-se en qualsevol altre lloc sempre que
s’integrin en la composició arquitectònica de la façana i que respectin, en tot cas,
criteris d’estètica i seguretat.
2.2. A la coberta de l’immoble o a les terrasses del pati d’illa de cases.
2.3. Als patis de llums i ventilació de les edificacions segons previ acord de la
comunitat de propietaris de l’immoble.
2.4. També podran col·locar-se als jardins de les zones residencials amb una
edificació aïllada.
ARTICLE 219. NIVELL SONOR.
Els aparells de climatització i de ventilació no podran originar nivells sonors
superiors als fixats per la normativa de caràcter generals i per les ordenances
municipals d’aquest Ajuntament.
ARTICLE 220. ALTRES CONDICIONS.
1. Els aparells que expulsin aire i que es trobin a una distància inferior a 4 metres
d’una obertura d’una finca veïna, hauran d’adoptar les mesures necessàries per
a evitar la incidència directa de l’aire expulsat.
2. Serà obligatori canalitzar l’aigua de condensació dels aparells de climatització
per a evitar-ne l’evacuació directa a la via pública.
3. S’adoptaran les mesures correctores necessàries per tal que els grups de
climatització i les canalitzacions no transmetin vibracions a la resta de l’immoble.
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Capítol III. Llicències
Secció 1ª.- Antenes
ARTICLE 221. INSTAL·LACIONS SOTMESES A LLICÈNCIA.
Amb independència que el titular sigui una persona privada física o jurídica o un
ens públic, caldrà obtenir la llicència municipal prèvia per a la instal·lació de
qualsevol antena ubicada a l’exterior del volum dels edificis o visible des de la via
pública.
Caldrà també, l’obtenció de llicència prèvia per a totes i cada una de les
instal·lacions agrupades als complexos anomenats “torre de comunicacions” i per
a la instal·lació de les antenes de telefonia mòbil.
ARTICLE 222. PLANS TÈCNICS .
1. Per a l’aprovació dels plans tècnics a què es refereixen els articles anteriors,
caldrà formular la sol·licitud pertinent, amb els requisits formals de caràcter
general que determina la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim jurídic i
procediment administratiu comú, acompanyada de tres exemplars del pla.
2. El pla haurà de tractar, d’una forma motivada i amb l’abast suficient per a la
seva comprensió i anàlisi:
a) La disposició geogràfica de la xarxa i la ubicació de les antenes que la
constitueixen, amb relació a la cobertura territorial necessària i comparativament
amb les altres solucions alternatives possibles.
b) La incidència dels elements visibles de la instal·lació sobre els elements que
s’han de protegir (edificis o conjunts catalogats, vies principals i paisatge en
general), amb les propostes de l’adaptació de la seva aparença exterior a les
condicions de l’entorn. En tot cas anirà acompanyat de fotografies de l’edifici i/o
entorn afectat.
3. Els plans tècnics s’hauran d’ajustar als corresponents projectes tècnics,
aprovats pel Ministeri de Foment, quan es tracti de serveis finals o portadors,
amb allò que preveuen els articles 13, 14 i 17 de la Llei d’Ordenació de les
Telecomunicacions.
4. En la tramitació i aprovació dels Plans, se seguiran les normes de procediment
vigents. Dins l’àmbit del centre històric serà preceptiu l’informe favorable del
Patronat de la Ciutat Antiga.
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ARTICLE 223. REQUISITS PER A LA PETICIÓ I TRAMITACIÓ DE LES
SOL·LICITUDS DE LLICÈNCIES D’INSTAL·LACIÓ D’ANTENES
1. Quan calgui l’autorització dels òrgans competents de telecomunicacions o
quan s’estigui en possessió d’una concessió administrativa, caldrà justificar de
forma fefaent que se’n disposa una en formular la sol·licitud.
2. Instal·lacions que requereixen un pla tècnic previ a les “torres de
comunicacions” (tipus B, D i E).
2.1. Les sol·licituds es formularan d’acord amb el que determinen les ordenances
d’edificació, en allò que tingui relació amb l’antena i les seves instal·lacions
complementàries.
2.2. També s’adjuntaran:
a) Els càlculs justificatius de l’estabilitat de l’antena amb els plànols constructius
corresponents.
b) La descripció i justificació de les mesures correctores adoptades per la
protecció contra descàrregues elèctriques d’origen atmosfèric i per evitar
interferències radioelèctriques i paràsits en altres instal·lacions.
c) La referència a les dades administratives de l’expedient d’aprovació prèvia del
pla tècnic (subtipus B i D).
2.3. En particular, quan es tracti d’antenes de telefonia mòbil, la documentació
que s’acompanyarà serà l’assenyalada amb caràcter general en aquest apartat,
amb les següents precisions:
a) Projecte tècnic, acompanyat de documentació fotogràfica, gràfica i escrita,
signat pel tècnic competent; justificació de l’impacte visual, que expressi
clarament l’emplaçament i el lloc de col·locació de la instal·lació amb relació a la
finca i la situació en aquesta; descripció de l’entorn dins el qual s’implanta;
grandària, forma, materials i altres característiques.
b) Declaració o compromís de mantenir la instal·lació en perfectes condicions de
seguretat, estabilitat i ornament.
2.4. La competència per a resoldre la petició correspon a la Comissió de Govern.
3. Antenes per a radioaficionat (tipus C) i per a recepció de programes de radio i
televisió del tipus (A).
3.1. Pel que fa a la sol·licitud, tramitació i resolució de la llicència, aquestes
instal·lacions tindran la consideració d’obres menors a tots els efectes.
3.2. La sol·licitud anirà acompanyada de:
a) Fotografies actuals de l’edifici i de l’entorn.
b) Documentació tècnica justificativa del compliment de totes les condicions
enunciades als articles 213 i 214 d’aquesta Ordenança.

96

ARTICLE 224. INSTAL·LACIONS D’ANTENES EN EL DOMINI MUNICIPAL.
La instal·lació d’antenes sobre edificis de propietat municipal només podrà
autoritzar-se mitjançant una concessió sotmesa a les disposicions sobre
utilització de béns d’ús públic municipal, els plecs de condicions corresponents i
allò que s’estableix en aquesta Ordenança, amb independència de l’obtenció de
la llicència corresponent.
ARTICLE 225. CONSERVACIÓ D’INSTAL·LACIONS D’ANTENES.
Els titulars de les llicències i de les concessions s’encarregaran que aquestes
instal·lacions es mantinguin en perfecte estat de seguretat i conservació.
Subsidiàriament seran responsables d’aquesta obligació de conservació els
propietaris de l’edifici i/o terreny sobre el qual estigui instal·lada l’antena.
Altrament, aquestes instal·lacions podran ser retirades pels serveis municipals
corresponents, a càrrec de l’obligat.
Secció 2ª.- Aparells de climatització i altres elements assimilables.

ARTICLE 226. LLICÈNCIA.
Serà necessària l’obtenció d’una llicència municipal prèvia per a la instal·lació
d’aparells de climatització i altres elements assimilables.
El procediment d’atorgament de les llicències s’ajustarà al que estableix la
legislació de règim local.
ARTICLE 227. SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ.
La sol·licitud anirà acompanyada de la següent documentació:
a) Instància en què consti, entre altres, el nom, cognoms, domicili i raó social del
sol·licitant i instal·lador.
b) Descripció de l’element que s’ha d’instal·lar.
c) Plànol de l’emplaçament de l’immoble.
d) Fotografia de l’immoble.
e) Croquis de la planta i alçat, si és procedent, per a la justificació compositiva.
ARTICLE 228. CONSERVACIÓ D’APARELLS DE CLIMATITZACIÓ I ALTRES
ELEMENTS SIMILARS
Els titulars de les llicències s’encarregaran que aquestes instal·lacions es
mantinguin en perfecte estat de seguretat i conservació.
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Altrament, podran ser retirades pels serveis municipals corresponents, a càrrec
de l’obligat.
Capítol IV. Règim fiscal
ARTICLE 229. IMPOSTOS I TAXES.
1. Les instal·lacions regulades en la present Ordenança, tant si han obtingut la
preceptiva llicència, com si no l’han obtinguda, acreditaran les taxes i els
impostos corresponents previstos en la corresponent Ordenança fiscal municipal.
2. Igualment l’execució, amb llicència o sense, de les dites instal·lacions
acreditarà l’impost de construccions, instal·lacions i obres, establert en la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, i en la corresponent Ordenança fiscal
municipal.
3. Als efectes de l’impost i la taxa sobre construccions, instal·lacions i obres es
procedirà d’acord amb allò que disposa el règim general, és a dir, la base
imposable serà el cost real i efectiu de l’obra o instal·lació i el tipus de gravamen
que en cada moment estableixi l’Ordenança fiscal aplicable.
4. No estan sotmeses a exacció municipal les antenes individuals o col·lectives
per a la recepció de programes de ràdio i/o televisió compreses en el tipus A.
TÍTOL XI. DELS HORARIS DELS ESTABLIMENTS PÚBLICS
Capítol I. Disposicions Generals.
ARTICLE 230. BASE LEGAL
La legislació vigent en matèria de Policia d’espectacles estableix que la regulació
dels horaris de tancament dels espectacles, les activitats recreatives i els
establiments públics es determinaran per ordre del Conseller de Governació, en
la qual es preveuran els supòsits i les circumstàncies en què els ajuntaments
poden establir reducció d’horaris en atenció a les peculiaritats de les poblacions,
les zones i els territoris.
En virtut d’aquesta atribució competencial i per la incidència especial que
representen els establiments en les zones del nucli urbà del municipi per al
descans nocturn dels veïns d’aquest entorn físic, es dicta aquesta normativa que
té com a objecte regular els horaris de tancament dels establiments
d’espectacles i restauració de concurrència pública.
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Capítol II. Àmbit d’aplicació
ARTICLE 231. ESTABLIMENTS AFECTATS
Aquestes disposicions són s’aplicaran als establiments i activitats que
s’esmenten.
1. Bar
2. Bar-restaurant.
3. Restaurant.
4. Cines, teatres i concerts, en establiments públics i privats tancats.
5. Bars musicals.
6. Establiments comercials amb degustació.
7. I d’altres establiments, amb característiques similars.
Capítol III. LLicències
ARTICLE 232. LLICÈNCIA MUNICIPAL
Aquestes activitats estan subjectes a la llicència municipal corresponent amb
caràcter previ a la seva obertura, en la qual es determinarà l’horari de tancament
de l’activitat.
Capítol IV. Zonificació
ARTICLE 233. DIFERÈNCIES HORÀRIES.
Per establir l’horari de tancament de les activitats objecte d’aquesta Ordenança
es tindrà en compte especialment la seva zona d’ubicació, juntament amb les
condicions d’insonorització dels establiments.
ARTICLE 234.ZONA (A)
La zona A d’horaris de tancament es delimita en les zones del nucli urbà segons
les seves qualificacions urbanístiques previstes pel Pla general Municipal
d’Ordenació, com:
1. H.

Conservació del Centre històric i monumental.

2. C.

Conservació de l’estructura urbana i edificatòria.

3. EA. Eixample segons alineacions.
4. EM. Eixample segons illa de cases.
5. OV. Ordenació volumètrica específica.
6. OE. Ordenació amb Pla Especial.
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7. SR. Sector de reforma interior.
8. STI. Sector pel trasllat industrial.
9. SRMod. Sector de remodelació urbana.
10. SMUR. Sector de millora de reestructuració.
11. PPR.

Pla Parcial aprovat definitivament.

12. RU.

Residencial urbana. Intensitat 1

13. RS.

Residencial suburbana. Intensitat 2.

14. RE.

Residencial Especial.

15. RF.

Residencial en filera.

16. EP.

Edificis públics.

17. E.

Equipaments públics.

ARTICLE 235. ZONA (B)
La zona B d’horaris de tancament es delimita en les zones del nucli urbà segons
les seves qualificacions urbanístiques previstes pel Pla general Municiapl
d’Ordenació, com:
1. I.

Establiments Industrials.

2. BI. Sector de desenvolupament industrial.
3.BTL. Sector de desenvolupament terciari logístic.
4. PPI Pla Parcial aprovat definitivament.
Capítol V. Horaris autoritzats
ARTICLE 236. HORARIS ZONA (A)
L’horari màxim de tancament a la zona A, dels diferents establiments serà el
següent:
1. Establiments comercials amb degustació, fins a les 22.00 hores.
2. Bar, fins a les 24.00 hores.
3. Bar-restaurant, restaurant, cines, teatres i concerts, (en recintes tancats), fins
a les 1.30 hores.
4. Bars musicals, fins a les 2.30 hores.
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ARTICLE 237. HORARIS ZONA (B)
L’horari màxim de tancament dels diferents establiments a la zona B serà el
següent:
1. Establiments comercials amb degustació, fins a les 24.00 hores.
2. Bars, bars-restaurants i restaurants, fins a les 2.30 hores.
3. Cines, teatres i concerts, (en recintes tancats), fins a les 1.30 hores.
4 Bars musicals, fins a les 2.30 hores.
ARTICLE 238. AMPLIACIÓ D’HORARIS
Els horaris màxims de tancament es podran perllongar mitja hora els divendres,
dissabtes i vigílies de festius.
ARTICLE 239. CESSAMENT DE L’ACTIVITAT
A partir de l’hora màxima de tancament dels establiments, no es permetrà l’accés
de cap client, no se servirà cap consumició i deixarà de funcionar la música
ambiental; és a dir, finalitzaran totes les activitats que s’estiguin desenvolupant,
com també s’encendran els llums per facilitar el desallotjament de l’establiment o
recinte, que ha de quedar buit en vint minuts.
ARTICLE 240. EXCEPCIONS
L’Alcalde, d’acord amb l’article 17 de la Llei 10/1990, de 15 de juny, podrà
establir ampliacions o reduccions de l’horari establert en aquesta Ordenança,
mitjançant resolució motivada, amb un informe previ de la policia local i dels
Serveis Tècnics Municipals.
ARTICLE 241. LIMITACIONS
Les modificacions d’horaris de tancament quedaran limitades pels màxims
indicats en les reglamentacions específiques dictades pel Departament de
Governació de la Generalitat de Catalunya.
Capítol VI. Supòsits especials
ARTICLE 242. HORARIS DURANT LES FESTES I LES REVETLLES
Amb motiu de la celebració de festes majors, revetlles populars, i altres
manifestacions cíviques, es podran dictar per part de l’Alcaldia disposicions
especials i excepcionals respecte de l’horari màxim de tancament dels
establiments.
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ARTICLE 243. REVOCACIÓ D’AUTORITZACIONS
El mal ús de les ampliacions concedides, el canvi de circumstàncies, les
molèsties causades als veïns, o la producció de desordres a l’entorn podran
motivar la revocació de l’autorització, amb audiència prèvia de l’interessat.
Capítol VII. Disposicions Supletòries
ARTICLE 244. LEGISLACIÓ SUPLETÒRIA
Per tot allò que no s’inclogui en aquesta Títol regirà la Llei 10/1995, de 15 de
juny de Policia d’espectacles i les disposicions que la desenvolupen.
ARTICLE 245. COMPETÈNCIES D’ALTRES ADMINISTRACIONS
Els preceptes que estableix la present Ordenança s’entenen sense perjudici de
les intervencions que corresponguin als altres organismes de l’Administració en
l’esfera de les seves competències.
TITOL XII DE LES OBRES A LA VIA PÚBLICA
Capítol I.- Normes generals
ARTICLE 246.- OBRES A LA VIA PÚBLICA.
Els particulars, igual que l’Administració, estan obligats a complir les disposicions
que contenen les lleis, i les dels Plans, projectes, normes i ordenances
aprovades legalment, sobre ordenació urbana.
ARTICLE 247.- LLICÈNCIA MUNICIPAL.
És obligatori obtenir prèviament la llicència municipal, sens perjudici de les
autoritzacions que fossin procedents segons la legislació específica, en els actes
següents, entre altres:
a) Les obres d’instal.lació de serveis públics.
b) Els moviments de terra.
c) Les instal.lacions subterrànies dedicades a serveis públics o qualsevol
altre ús a què es destini el subsòl.
d) Els altres actes que assenyali la Llei del Sòl, els seus Reglaments, els
Plans, Normes i Ordenances.
ARTICLE 248.- OBLIGACIONS D’ENTITATS DE DRET PÚBLIC.
Quan els actes esmentats en l’apartat anterior siguin promoguts per òrgans o
entitats de dret públic, estaran igualment subjectes a llicència municipal.
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ARTICLE 249.- ELEMENTS PRINCIPALS D’URBANITZACIÓ.
Totes les obres amb els materials i serveis instal.lats a les vies públiques, com
vorades, paviments, clavegueram, arbrat, enllumenat, etc. pertanyen a
l’Ajuntament i, per tant, ningú podrà aprofitar-se de cap d’aquests elements així
com tampoc hi podrà fer les modificacions en la seva disposició, ni obrir rases o
pous a la via pública per instal.lar-hi en el subsòl altres serveis d’índole privada
sense que prèviament hagi estat autoritzat expressament per l’Ajuntament, per
mitjà d’una sol.licitud que, per a cada cas haurà de presentar el peticionari,
juntament amb el projecte de les obres que li interessi realitzar a la via pública.
ARTICLE 250.- SERVEIS DE CARÀCTER PARTICULAR A LA VIA PÚBLICA.
Tots els serveis de caràcter particular que hagin de ser instal·lats en les vies
públiques, no constituiran mai una servitud amb drets reals sobre les vies
públiques, s’entendrà, per tant, encara que no consti així expressament en la
concessió del permís que s’ha sol.licitat, que les autoritzacions per instal.lar-los
són en precari.
En conseqüència, sempre que amb motiu d’obres de nova urbanització, canvi de
rasant o d’alineacions a la via pública, o per altres d’anàlogues d’utilitat general,
convingui fer el desplaçament o la supressió d’un servei particular que hi sigui
establert, el concessionari estarà obligat a traslladar l’esmentat servei, a càrrec
seu i de la manera que determini l’Ajuntament, i fins i tot a retirar-lo, sense dret a
reclamació i indemnització de cap classe.

Capítol II.- Cales i canalitzacions.

ARTICLE 251.- UTILITZACIÓ DEL SUBSÒL.
La instal.lació de serveis al subsòl de la via pública s’efectuarà mitjançant alguna
de les modalitats següents:
a) Galeries visitables,
b) Tubulars,
c) Enterrades.
Es consideraran galeries visitables els corredors subterranis destinats a allotjar
les conduccions esmentades, de manera que permetin un accés lliure i un
recorregut total per a realitzar les operacions d’instal.lació, conservació,
manteniment i reparació.
Es conceptuaran com a tubulars les instal.lacions destinades a les mateixes
finalitats indicades en el paràgraf anterior, però sense permetre l’accés i
recorregut total. Dintre d’aquest grup s’inclouran les unitubulars o multitubulars.
S’entendrà per unitubulars o multitubulars, segons que permetin allotjar un o més
cables o canonades de diàmetre reduït a l’interior. Els tubulars hauran d’estar
dotats de pous de registre col.locats els uns dels altres a distàncies convenients.
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Es designen amb el nom d’enterrades les instal.lacions del subsòl que tenen la
finalitat d’allotjar les conduccions esmentades i que, sense cap més protecció
que la inherent al cable i tub que les constitueixi, no permetin retirar o reparar la
conducció sense obrir la rasa de nou.
ARTICLE 252.- INSTAL·LACIÓ DE SERVEIS AL SUBSÒL DE LES VORERES.
La modalitat d’instal·lació de serveis normal i corrent, serà a les voreres, excepte
quan l’ample d’aquestes aconselli la instal·lació a la calçada, dintre dels tubulars.
Les instal·lacions d’aigua i gas sempre es faran a les voreres, llevat que sigui
impossible per manca d’espai lliure.
ARTICLE 253.- EXCEPCIONS.
L’estesa d’instal·lacions noves a la volada de la via pública sols podrà permetre’s
a la zona de l’extraradi amb autorització prèvia expressa de l’òrgan municipal
competent; la concessió tindrà, en tot cas, caràcter provisional en precari, i la
instal·lació haurà de ser retirada a càrrec de l’empresa, sempre que així ho
ordeni l’òrgan municipal esmentat.
ARTICLE 254.- GALERIES.
En cas d’instal·lació de la modalitat de galeries, l’Administració municipal haurà
de fixar les canalitzacions compatibles a cada una d’elles i els diferents tipus que
s’han d’utilitzar, segons la naturalesa i importància de cada servei.
De totes maneres, la instal.lació de gas haurà de transcórrer únicament per
conduccions aïllades i independents de qualsevol altra.
ARTICLE 255.- PLANIFICACIÓ.
Abans del primer d’octubre de cada any, les empreses i entitats explotadores de
serveis públics hauran de presentar a l’Administració Municipal un Pla anual de
canalitzacions de les vies públiques per realitzar durant l’any següent, revisable
cada quatre mesos.
En aquest estudi s’indicaran:
a)
b)
c)
d)

Les modalitats d’instal.lació i les seves característiques.
Les finalitats a què són destinades.
La descripció i qualitat dels materials que s’ahn de col·locar.
Una previsió de 3 a 6 anys, juntament amb un estudi dels possibles
augments dels subministraments respectius.

Per conèixer a cada moment el desenvolupament ordenat de la planificació,
l’Administració municipal portarà, agrupat per districtes, zones o carrers, un
Registre de les canalitzacions existents, en vies de desenvolupament i merament
projectades.
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ARTICLE 256.- PREVISIONS EN ELS PROJECTES D’URBANITZACIÓ
En els projectes d’urbanització es determinarà, com un element més, el tipus o
modalitat d’instal·lació de serveis que ha de correspondre a cada via.
ARTICLE 257.- RÈGIM ECONÒMIC.
El cost de la construcció o millora de les galeries de servei, construïdes per
iniciativa i per acord municipal, es repartirà conforme al que preveu l’Ordenança
fiscal sobre contribucions especials, de conformitat amb la legislació vigent sobre
aquesta matèria. S’establirà a més, i en la mateixa proporció, una taxa anual de
conservació.
Les galeries construïdes a instància d’una o diverses empreses o entitats per al
seu benefici exclusiu, seran costejades íntegrament per aquestes empreses,
sense que l’import pugui incloure’s en el de les realitzades en el paràgraf
anterior. De forma anàloga seran a càrrec seu, la conservació i entreteniment,
sens perjudici que l’Administració municipal les realitzi a costa d’aquelles, si
requerides amb deu dies d’anticipació no les efectués.
Sense l’autorització expressa de l’òrgan competent no es podran efectuar
canalitzacions no previstes en el pla corresponent.
ARTICLE 258. CLASSIFICACIÓ DE LES OBRES.
Les obres per a la construcció, renovació, millora o reparació d’instal·lacions de
serveis a la via pública, es dividiran, als efectes d’aquesta Ordenança, en:
a) Cales.
b) Canalitzacions.
c) Connexions.
S’entendrà per cala tota obertura a la via pública o remoció eventual del
paviment per a reparar avaries i desperfectes en les instal·lacions de serveis.
S’entendrà per canalització tota obra que sigui necessària realitzar a la via
pública per a la construcció, renovació, millora i ampliació de les intitulacions de
serveis. En aquest concepte s’inclouran sempre les estacions de transformació i
els pous de ventilació.
Es considerarà connexió tota la instal·lació que parteixi de les xarxes generals
de distribució en direcció a l’interior d’un edifici.
ARTICLE 259.- URGÈNCIA.
Les cales es consideraran sempre urgents i la seva llicència es tramitarà de la
forma que prescriu l’art. 260.
Als efectes de tràmit, les connexions es classificaran en: a) ordinàries i b)
especials.
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a) Es consideraran ordinàries les connexions, la longitud de les quals no
excedeixi de vint-i-cinc metres.
b) Seran especials les connexions, la longitud de les quals sigui superior a vinti-cinc metres.
ARTICLE 260.- CALES: LLICÈNCIA MUNICIPAL URGENT.
Per a l’obtenció de llicència i assenyalament de dates d’execució, s’observaran
les normes següents:
1.- L’entitat interessada comunicarà de manera immediata a l’Administració
Municipal, per qualsevol mitjà que deixi constància de la seva comunicació,
l’avaria i les seves conseqüències.
2.- El mateix dia o, en tot cas, el primer dia hàbil següent es reiterarà, per escrit,
la dita comunicació. Amb aquesta presentació s’entendrà concedit
l’assenyalament, sota la responsabilitat de l’entitat.
3.- A) Dins de les 48 hores següents a la presentació escrita del comunicat,
l’entitat haurà de sol.licitar la llicència relativa a la cala de què es tracti
expressant:
a) Classe d’avaria.
b) Tipus de cala, emplaçament, dimensions i altres característiques.
c) Croquis de la situació, i si per la seva importància fos necessari, pla
de l’obra.
d) Classe de superfície del paviment que s’ha de construir i material que
s’ha d’emplear en la reposició.
e) Durada previsible de l’obra.
B) De totes maneres, si en l’esmentat termini no hagués estat possible
localitzar l’avaria, l’entitat haurà de comunicar-ho, i s’entendrà ampliat en un altre
termini igual al de la sol.licitud de la llicència.
4.- Basant-se en les dades consignades en la sol.licitud es practicarà la
liquidació dels drets corresponents i la valoració de la reposició dels paviments
destruïts, sens perjudici de les oportunes comprovacions. L’esmentada valoració
serà la fiança que haurà de constituir l’interessat per a respondre dels danys en
la pavimentació.
ARTICLE. 261.- FACULTAT INSPECTORA.
L’Administració municipal inspeccionarà les obres atenent a la qualitat de
l’execució, i si és defectuosa, redactarà un informe de les infraccions comeses i
de les anomalies observades com a resultat dels assaigs de materials i de
compactació que s’hagin realitzat, així com la manera d'esmenar els defectes
existents.
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ARTICLE. 262.- CANALITZACIONS.
Per la diversitat de la tramitació de la respectiva llicència i de les condicions
d’execució, les canalitzacions es classificaran en :
a) ordinàries
b) urgents
Seran ordinàries les canalitzacions incloses en el Pla anual.
S’entendran urgents les canalitzacions que per raons de necessitat s’hagin
d’efectuar immediatament, malgrat no ser anual.
Per realitzar les canalitzacions urgents l’empresa o entitat haurà d’acreditar
degudament, davant l’Administració municipal, la necessitat de l’obra i la seva
imprevisibilitat, en ser aprovat el Pla anual, i es requerirà en qualsevol cas,
l’autorització expressa de l’òrgan municipal competent.
Si la conducció s’hagués de fer a les vies públiques, el paviment de les quals
s’hagués construït en els tres anys anteriors, quant a les calçades, i a l’any
anterior, quant a les voreres, donarà lloc a la imposició de l’arbitri o taxa que
correspongui segons les ordenances fiscals vigents.
ARTICLE. 263.- TERMINIS.
Tota obra que es realitzi en instal.lacions de serveis a la via pública, a més
d’estar subjectes a la llicència municipal prèvia, se n’assenyalarà la data
d’execució.
Les llicències de canalitzacions i connexions –de no fixar-se uns altres terminiscaducaran als sis mesos de ser atorgades, si no s’ha iniciat l’obra ni s’ha
sol.licitat pròrroga.
Qualsevol obra, fins i tot d’iniciativa municipal, que requereixi remoció de
paviments a la via pública per instal.lar-hi, reparar o reposar serveis, necessitarà
l’assenyalament oportú de dates que haurà de ser fixat per l’Ajuntament, el qual
serà concedit, si no hi ha dificultats tècniques, d’acord amb les normes següents:
a)

b)

c)
d)

Cada entitat només podrà realitzar dues canalitzacions simultàniament,
excepte cambres de transformació i pous de ventilació, i cinc connexions
per districte o zona.
Per a cada obra la longitud màxima de la rasa sense paviment provisional o
definitiu serà de 50 metres, excepte per a cables elèctrics d’alta tensió, que
serà de 100 metres.
No podrà autoritzar-se el treball simultani de dues entitats en un mateix
tram de carrer, excepte que treballin a la mateixa rasa.
No es podrà realitzar cap canalització dintre dels tres anys següents a la
recepció provisional d’obres de nova pavimentació, renovació o millora d’un
tram de carrer en quant a les calçades, i d’un any, quan a les voreres,
sense una autorització expressa de l’òrgan municipal competent i el
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e)

pagament de les obligacions tributàries previstes en les ordenances fiscals
a que es fa referència l’article anterior.
No es podrà concedir cap autorització d’obra nova si l’entitat es trobés fora
del termini en la realització d’altres obres o amb alguna anomalia sense
esmenar.

No obstant això, en casos excepcionals, l’òrgan municipal competent podrà
dispensar el compliment d’algunes de les anteriors normes.
ARTICLE 264.- CANALITZACIONS.LLICÈNCIA MUNICIPAL.
La sol.licitud de llicència haurà de contenir les dades especials següents:
a) Naturalesa de l’obra i la seva modalitat
b) Si es tracta de nova instal.lació, o de substitució, millora, ampliació,
recuperació o trasllat, total o parcial preexistent.
c) Emplaçament, dimensions i altres característiques de l’obra.
d) Referència detallada de la inclusió en el Programa d’Actuació i en el Pla
anual, si s’escau.
e) Tipus de paviments afectats en calçades i voreres
f) Plànol de l’obra, per triplicat, firmat pel facultatiu competent i que serà
responsable de la direcció de l’obra.
g) Plànol detallat, a escala 1:500, de totes les instal.lacions pròpies de l’entitat
sol.licitant, emplaçades a les vies públiques afectades per la instal.lació de
l’obra i les que fan referència a les alineacions oficials. Les instal.lacions
existents que hi hagin de romandre, les que s’abandonin, les que hagin de
desaparèixer i les projectades, s’assenyalaran segons les normes que
indicarà l’Administració Municipal. S’hi expressaran clarament les tubulars de
reserva que s’hi deixin i el seu emplaçament.
h) Materials que s’empraran.
i) Durada previsible de l’obra i calendari d’execució.
La llicència fixarà les condicions de l’execució, els materials que s’han d’emprar, i
la indicació, i si els treballs s’hauran de realitzar de forma contínua o discontínua,
amb expressió si s’escau, de l’horari que s’haurà de seguir.

ARTICLE 265.- GARANTIES DE REPOSICIÓ.
Abans de concedir-se la llicència l’empresa haurà d’ingressar els drets
corresponents i constituir el dipòsit previ del cost de la reposició dels paviments i
instal.lacions afectades, d’acord amb l’Ordenança fiscal corresponent.
El cost de la reposició es calcularà sobre la base de la compactació prèvia del
terraplenat i del paviment, de la mateixa classe i qualitat que els existents,
segons el plec tipus de condicions generals vigents enl concedir-se la llicència.
ARTICLE 266.- CONNEXIONS.
S’estimarà requisit essencial de tota urbanització les connexions a la xarxa de
serveis públics. No obstant i això, el Pla d’Ordenació Urbana podrà estendre'l a
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altres serveis, a més del que és previst en aquesta ordenança sobre l’obligació
de connectar amb la xarxa de clavegueram públic.
No es concediran llicències d’edificació si en els projectes pertinents que es
sotmetin a l’Administració Municipal, no hi consten els canals d’accés dels
serveis i les connexions de caràcter obligatori, amb les xarxes de distribució
existents, juntament amb un certificat de l’empresa o entitat explotadora del
servei, acreditatiu de que hi ha un acord previ de subministrament.
ARTICLE 267.- CONNEXIONS ORDINÀRIES.
Les connexions ordinàries es tramitaran de la manera indicada per a les cales, a
excepció de la possibilitat d’obtenir un assenyalament previ a la llicència i, un cop
concedit l’assenyalament oportú.
Les connexions especials es tramitaran igual que les canalitzacions.
La llicència fixarà les condicions d’execució de la connexió i altres particulars que
estimi convenient l’Administració Municipal.
Abans que es concedeixi la llicència de connexió l’empresa haurà d’ingressar els
drets corresponents i constituir el dipòsit previ del cost de reconstrucció dels
paviments i instal.lacions afectades.
El cost de la reposició es calcularà de la forma determinada en l’article 265.
ARTICLE 268.- NORMES COMUNES A LES CALES, CANALITZACIONS I
CONNEXIONS.
L’execució de les obres s’ajustarà estrictament al calendari i horari aprovats.
L’Administració Municipal, per raons especials, podrà introduir modificacions,
d’acceptació obligada, en el calendari i horari de les obres.
Les empreses i entitats hauran de disposar d’una reserva permanent de
persones, suficient per reparar immediatament els desperfectes i avaries que
afectin a la via pública, amb la indicació prèvia formulada a la companyia per la
Guàrdia Urbana, per la qual cosa s’establirà un sistema especial de
comunicacions entre ambdues.
ARTICLE 269.- PRÒRROGA DE L’AUTORITZACIÓ.
Si per causa justificada no és possible iniciar les obres en la data fixada per
l’assenyalament, l’entitat podrà sol.licitar a l’Administració Municipal la pròrroga
oportuna.
ARTICLE 270.- CONDICIONS PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES.
Les obres s’efectuaran segons el projecte aprovat.
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Abans de començar seran replantejades per a cada cas i sobre el terreny per un
funcionari municipal.
Les canalitzacions i connexions es realitzaran de manera que no perjudiquin a
les infraestructures adjacents, ni a l’arbrat ni a les instal.lacions preexistents.
ARTICLE 271.- VARIACIONS EN L’EXECUCIÓ.
Si un altre servei establert impedeix el compliment del que disposa el paràgraf 1r.
de l’article anterior, l’entitat ho comunicarà a l’Administració municipal i es
sotmetrà a les seves indicacions.
Quan per raó d’obres d’urbanització o d’establiment de serveis públics sigui
necessari desplaçar o transformar els serveis existents, les entitats afectades
seran obligades a practicar, a càrrec seu, les obres en el termini que s’assenyali,
de conformitat amb les instruccions de l’Ajuntament.
Els encarregats de les obres hauran de tenir a disposició dels agents de
l’autoritat Municipal, el document d’assenyalament de dates, en el qual hi figuri el
calendari i l’horari aprovats i l’exhibiran quan per a això siguin requerits. Si es
tracta de cales podran declarar, si s’escau, que han avisat telefònicament,
conforme al que preveu l’article 260.

ARTICLE 272.- EQUIPS MÍNIMS.
La facultat que podrà concedir-se a les empreses per a reposar per si mateixes
el paviment, estarà condicionada al fet que acreditin disposar de l’equip que
s’indica en el paràgraf següent, per si mateixes o per contractes amb una altra
empresa especialitzada; no obstant i això, sempre que l’Ajuntament ho estimi
convenient podrà realitzar, a costa del titular de la llicència, el terraplenat de les
rases i la reposició dels ferms.
L’equip haurà de comprendre, com a mínim, els elements de compactació
mecànica, senyalització, transport i altres, suficients per executar els treballs en
els terminis assenyalats, sense causar molèsties innecessàries al veïnat.
ARTICLE 273.- REPOSICIÓ DE PAVIMENTS.
Els paviments reposats seran de les mateixes característiques que els destruïts,
amb el compliment del “plec-tipus de característiques tècniques dels materials i
descriptiu de les unitats d’obra” vigent quan es concedeixi la llicència.
La reposició del paviment no es limitarà només a la part d’obres realitzades, sinó
que comprendrà tota la zona necessària per a mantenir la uniformitat del
paviment inicial, de manera que tant com sigui possible, no arribi a apreciar-se la
canalització externament, per la qual cosa es podrà obligar a reconstruir una
superfície més àmplia que la de la rasa estricta efectuada en el paviment de la
via, si és necessari, en un mínim d’1,50 metres d’ampla.
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Tot terraplenat de rasa haurà de tenir una densitat del 95 per 100 de l’assaig
“Proctor modificado” en calçades i passeigs i del 90 per 100 en voreres.
És totalment prohibit el terraplenat de rases amb terres. S’ha d’utilitzar tot-u
natural o artificial, grava-ciment o formigó, sempre d’acord amb el que determini
la llicència d’obres.
Els treballs de terraplenat de la rasa i els de reposició del paviment, es faran tot
seguit, sense cap mena d’interrupció.
Quan amb motiu d’acabar-se la jornada laboral o per tractar-se de paviments
especials, hagin de transcórrer algunes hores entre el terraplenat de la rasa i la
reposició del paviment, s’haurà de construir sempre un paviment provisional amb
formigó pobre i es deixarà, si s’escau, les superfícies al mateix nivell que les
contigües i sempre netes totalment i es retiraran immediatament les deixalles o
materials que sobrin. L’empresa haurà de vigilar, a cada moment, la conservació
dels ferms provisionals i, d’una manera especial, en cas de pluges o altres
incidències.
Tota la superfície immediata als treballs, haurà d’estar sempre neta i sense cap
resta de materials.

ARTICLE 274.- DISPOSICIONS PER A LA REALITZACIÓ DELS TREBALLS.
Les entitats hauran d’atendre’s a les normes següents:
1r. Comunicaran a l’Ajuntament si els treballs els realitzarà la mateixa empresa o
els faran per mitjà de contractista, i en tot cas hauran d’acreditar els mitjans
tècnics disponibles per a la bona execució dels treballs.
2n. Totes les obres hauran d’estar perfectament senyalitzades, tan frontalment
com longitudinal, mitjançant tanques i altres elements de característiques
indicades pels Serveis Tècnics Municipals, i de manera que tanquin totalment les
zones de treball. S’haurà d’assenyalar, de la manera indicada, qualsevol
obstacle a les voreres i calçades, per a la circulació lliure i segura de vianants i
vehicles. S’entén com a obstacles: pilots de runa, materials per a la reposició del
paviment, rases obertes, maquinària i altres elements. Quan sigui necessari es
col.locaran els discos indicadors reglamentaris.
3r. S’hauran de col.locar els sistemes i elements de seguretat necessaris per
assegurar de manera expedita i amb la protecció deguda el pas de vianants i els
accessos als immobles.
4t. La senyalització nocturna es farà amb llums elèctrics vermelles.
5è. Totes les obres hauran de tenir tanques en les quals figuri, al centre, un rètol
amb fons blanc, de 60 x 20 centímetres, que indiqui:
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-

l’entitat propietària de la instal.lació i el número de telèfon.
el nom de l’empresa adjudicatària dels treballs i el telèfon.

6è. També s’haurà d’indicar en totes les obres les canalitzacions i connexions.
-

la naturalesa de les obres, i
la data inicial i final del termini d’execució.

ARTICLE 275.- ESPECIFICITATS.
En les vies sense ferm de terraplens, s’haurà de compactar igualment a la
calçada el 95 x 100 del Proctor modificat, i a les voreres, el 90 per 100, encara
que la resta de paviment no arribi a aquest límit. A les vies amb ferms primaris,
com pare i mare, s’haurà de reconstruir de la mateixa manera que la resta dels
paviments.
Les obres que tinguin una major importància, per la seva amplitud i duració,
s’ajustaran a les mesures excepcionals de planejament, obres accessòries,
senyalitzacions i circulació que es determinen en virtut d’un estudi conjunt de les
empreses amb l’Administració municipal.
Per a treballs especials podran establir-se torns continus, fins i tot de nit, o a
intervals determinats, amb l’obligació de restablir provisionalment la circulació a
hores convenients. En aquests casos l’entitat haurà d’aportar els mitjans auxiliars
d’il·luminació, seguretat i altres addicionals que siguin necessaris, i seran a
càrrec seu les despeses ocasionades pels jornals i emoluments dels agents
necessaris.
ARTICLE 276.- ELEMENTS COMPLEMENTARIS
Els registres i tapes, excepte els de les cambres de transformació, situats a la via
pública, seran necessàriament metàl·lics, s’hauran de reposar abans de 24 hores
un cop conegut el fet determinant de l’alteració, i es col·locaran sempre al mateix
nivell del sòl, en perfecta unió amb el paviment adjacent de manera que no hi
hagi cap tipus de discontinuïtat o separació.
Hauran de tenir, així mateix, la resistència adequada per suportar les
sobrecàrregues produïdes per una roda de camió en marxa; la roda,
estàticament, es considerarà com una càrrega de 5.000 quilograms a les
calçades i guals i de 1.000 quilograms a les voreres.
A les voreres, els registres es col.locaran perpendiculars al cantell, en la seva
dimensió màxima, excepte les boques d’incendi que s’hi situaran paral.leles. Les
mides hauran de ser, tant com sigui possible, múltiples de les llosetes de 20 x 20
cms.
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ARTICLE 277.- FACULTATS D’INSPECCIÓ.
L’Administració municipal exercirà una inspecció i vigilància constant de totes les
obres, des de l’obertura i terraplenat de rases fins a la reposició del paviment.
No es podrà terraplenar les rases ni reposar el paviment si abans no s’ha
comunicat a l’Administració municipal amb l’antelació suficient per a poder
efectuar les comprovacions degudes; la inobservança d’aquest tràmit facultarà
que s’ordeni el buidat dels terraplens, amb la finalitat que siguin iniciats de nou.
ARTICLE. 278.- QUALIFICACIÓ DE LES OBRES.
Les obres a les quals es refereix el present apartat, es consideraran obres
públiques municipals a l’efecte de quedar sotmeses a la seva recepció, en
compliment de les formalitats i requisits establerts en la legislació sobre
contractació de les Administracions Públiques.
Sens perjudici de la inspecció i comprovació durant la construcció, les obres
tindran un període de garantia d’un any, comptat des de la recepció provisional.
Durant aquest termini l’empresa vigilarà el bon estat de la reposició i procedirà a
les necessàries reparacions o reposicions que ordeni l’Administració municipal.
Quedarà salvada, en tot cas, la indemnització dels danys i perjudicis que siguin
procedents, conforme a l’article 1591 del Codi Civil, si l’obra es derrueix per vicis
de la construcció o per haver infringit les condicions de la llicència o altres
documents annexos.

Capítol III : Conduccions d’aigua a la via pública.

ARTICLE 279.- INSTAL.LACIÓ DE CANONADES.
La profunditat mínima de les rases es determinarà de manera que les canonades
resultin protegides del trànsit i càrregues exteriors, així com preservades de les
variacions de temperatura del medi ambient. Com a norma general, sota les
calçades o en un terreny rodat possible la profunditat mínima serà tal que la
generatriu superior de la canonada quedi a un metre de la rasant; a les voreres o
llocs sense trànsit rodat, aquesta profunditat pot disminuir a 60 cms.
Les conduccions d’aigua potable se situaran en un pla superior a les de
sanejament, amb distància vertical no menor d’un metre; la mateixa distància es
conservarà horitzontalment entre les generatrius verticals tangents a l’exterior de
les conduccions d’aigua i clavegueram. (Si aquestes distàncies no poguessin
mantenir-se, o fos necessari fer cruïlles amb altres canalitzacions, hauran
d’adoptar-se precaucions especials).
ARTICLE 280.- ESTABILITAT DEL TERRENY
Quan per la seva naturalesa el terreny no asseguri l’estabilitat suficient dels tubs
o peces especials, es compactarà o consolidarà pels procediments que ordeni
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l’Oficina Tècnica Municipal i amb temps suficient. En cas que es descobreixi un
terreny excepcionalment dolent, es decidirà la possibilitat de construir una
pavimentació especial, recolzaments discontinus en blocs, pilonades/estacades,
etc.
Generalment no es col.locaran més de 25 metres de canonada sense
terraplenar el terreny, per evitar la possible flotació dels tubs en cas d’inundació
de la rasa i també per a protegir-los, tant com sigui possible, dels cops.
Les canonades i rases es mantindran lliures d’aigua, esgotant-les amb bomba o
deixant desguassos a l’excavació, si fos necessari.
ARTICLE 281.- MESURES DE SALUBRITAT.
Quan s’interrompi la col.locació de la canonada, es taponaran els extrems que
quedin lliures per impedir l’entrada d’aigua o de cossos estranys, i es procedirà,
no obstant aquesta precaució, s’examinarà amb tota cura l’interior de la
canonada quan es torni a començar el treball per si s’hi hagués pogut introduir
algun cos estrany.

ARTICLE 282.- CONSOLIDACIÓ DELS TERRENYS.
Quan l’excavació s’efectuï en carrers, voreres, o a sota de paviments
permanents el terraplenat s’haurà d’efectuar de forma que quedi suficientment
consolidat per evitar afermaments posteriors. Se seguiran les normes del capítol
II d’aquest Títol XII.
ARTICLE 283.- PROVES DE CANONADA INSTAL.LADA.
Proves preceptives.
1r. Prova de pressió interior.
A mesura que avanci el muntatge de la canonada, es faran proves parcials de
pressió interna en els trams de longitud que fixarà l’Oficina Tècnica Municipal, i
es fixarà també el tram de prova en proporció al projecte.
La pressió màxima del treball (Pt) d’una canonada serà composta per la pressió
de servei, més les sobrepressions, més el cop d’ariet.
2n. Prova d’estanquitat.
Després d’haver-se completat satisfactòriament la prova de pressió interior,
s’haurà de realitzar una altra prova d’estanquitat. La pressió de la prova
d’estanquitat serà la màxima estàtica que hi hagi a la canonada, a la qual
pertanyi el tram de prova, amb identitat de característiques; i la pèrdua es
concreta, com la quantitat d’aigua que s’ha de subministrar amb un “bombí tarat”
dintre de la canonada de prova, de forma que es mantingui la pressió de la prova
d’estanquitat, després d’haver-se omplert d’aigua la canonada i d’haver-se
expulsat l’aire.
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ARTICLE 284.- ELEMENTS COMPLEMENTARIS
Les obres de fàbrica necessàries per a l’allotjament de vàlvules, ventoses i altres
elements es construiran amb les dimensions adequades per poder manipular-les
més fàcilment. Es protegiran amb les tapes adequades, de maneig fàcil i de
resistència apropiada al lloc d’ubicació.
Es disposarà de tal forma que per a la substitució de tubs, peces i altres
elements no sigui necessària la seva demolició. En cas de necessitat hauran de
tenir el desguàs adequat.
ARTICLE 285.- PLÀNOL DE LA XARXA
L’empresa concessionària del servei farà un plànol de la xarxa de distribució, el
qual servirà de base per a la instal.lació dels diferents serveis.

ARTICLE. 286.- DISPOSICIONS EN MATÈRIA DE CALES, CANALITZACIONS I
CONNEXIONS.
Per a les cales, canalitzacions i connexions s’aplicarà el que es preveu en el
capítol II del Títol XII.

Capítol IV: Conduccions de gas.
ARTICLE. 287.- AUTORITZACIONS.
Les concessions administratives que es requereixin, així com la seva declaració
de caducitat, s’efectuaran de conformitat amb les disposicions aplicables, siguin
de caràcter estatal o autonòmic. Les concessions i autoritzacions relatives al
tema present s’entenen sens perjudici i independentment de les autoritzacions,
llicències i permisos de competència municipal, necessàries per a la realització
d’obres en les instal.lacions de gas.
ARTICLE . 288.- COMPROVACIÓ DE SEGURETAT.
L’Ajuntament, així com els usuaris, podran sol.licitar de l’Òrgan Administratiu
competent, que es comprovin les característiques del gas o les irregularitats del
subministrament, de conformitat amb la legislació vigent.
ARTICLE 289.- XARXA DE DISTRIBUCIÓ.
Els projectes de les instal.lacions s’hauran d’ajustar als preceptes de la vigent
normativa en matèria de xarxes i de connexions de combustibles gasos i altres
disposicions anàlogues que per l’avenç de la tècnica el substitueixin.
En la concepció del projecte, es tindran en compte les necessitats del moment i
les previsions de desenvolupament de la demanda de l’àrea coberta per la
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concessió i, en l’elecció del traçat, serà circumstància principal l’estudi del
terreny on hagi d’estar situada la canalització.
Haurà de tenir els registres suficients per a l’aplicació dels aparells de
contrastació i estarà així mateix protegida contra les variacions de la
temperatura.
ARTICLE 290. CANONADES ENTERRADES
S’estendran de manera que la distància entre la generatriu superior dels tubs i la
superfície del sòl, sigui suficient per a protegir la canalització dels esforços
mecànics exteriors a què es troben sotmeses, per causa de la càrrega del
terreny i de la circulació rodada. La profunditat mínima a què hauria de situar-se
la generatriu superior de les canonades serà la que estableix la Instrucció MIC
corresponent, i no ha de ser, en cap cas, inferior a 60 centímetres.
Quan no es puguin respectar les profunditats assenyalades i la canonada no
hagi estat calculada per resistir les esmentades càrregues externes o de danys
s’hauran d’interposar, entre la canonada i la superfície del terreny, lloses de
formigó o planxes metàl.liques que redueixin les càrregues sobre la canonada o
valors equivalents als de la profunditat calculada.
Així mateix, s’haurà de protegir la canonada contra la corrosió i, quan sigui
necessari, s’haurà de col.locar la protecció catòdica corresponent.
Quan el gas pugui produir condensacions, les canonades s’estendran amb un
pendent mínim de 5mm/m. descendent cap a dispositius adequats d’evacuació
de condensacions.
ARTICLE 291.- CONCURRÈNCIA DE CONDUCCIONS AMB ALTRES SERVEIS
DE SUBMINISTRAMENTS DIVERSOS.
Les conduccions que siguin paral.leles i les que passin a prop de línies
elèctriques d’alta tensió, de telègraf o de telèfon, de ferrocarrils, de carreteres o
anàlegs, o que les creuin s’hauran de prendre les precaucions suplementàries
que consideri necessàries l’òrgan competent de l’Administració, i es procurarà
que es pugui estendre, reparar o reemplaçar la conducció de gas sense
interrompre l’altre servei i es reduiran al mínim els riscos que hi puguin haver en
aquestes operacions.
ARTICLE 292.- ELEMENTS COMPLEMENTARIS. VÀLVULES I CLAUS.
El seu emplaçament es farà procurant que la seva situació permeti, en casos
d’avaria i altres supòsits, reduir tant com sigui possible, les zones que hagin
d’aïllar-se i els subministraments que, com a conseqüència, s’hagin
d’interrompre.
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ARTICLE 293.- MATERIALS.
Només es podran col·locar materials autoritzats que tinguin les característiques i
condicions de treball adequades a cada cas, d’acord amb el que preveuen les
Instruccions MIG, o aquelles que siguin d’aplicació a cada moment.
ARTICLE 294.- OBERTURA DE RASES
En dimensionar les rases previstes en el projecte s’ha de preveure l’espai
necessari o suficient per a l’execució de l’estesa de la canonada, la realització de
les unions i la instal.lació dels accessoris. Quan la naturalesa del terreny ho
requereixi es recorrerà a l’ús d’apuntalament, talús i altres mitjans de protecció
especials. El fons de la rasa es prepararà de forma que el tub tingui un suport
ferm i continuat i sigui exempt de materials que puguin danyar la canonada o la
protecció.
Pel que fa a les rases s’aplicarà el que es disposa en aquestes Ordenances.

ARTICLE 295.- AFECTACIÓ PER PROXIMITAT D’OBRES
Quan l’Ajuntament, o bé tercers, pretenguin efectuar obres als voltants d’una
instal.lació de gas, treballs que la puguin afectar, modificant l’entorn que li
serveix de recolzament o protecció, ho faran saber a l’empresa concessionària, i
ambdós n’informaran l’organisme corresponent de l’Administració competent, el
qual ho resoldrà.

ARTICLE 296.- CONNEXIONS DE SERVEI (ESCOMESES).
El projecte de les noves connexions s’haurà d’ajustar al que estableix la
Instrucció MIG-R.6 o normes que la substitueixin o complementin.
Considerant-se connexions de gas la part de conducció d’aquest producte,
compresa entre la xarxa de distribució i la clau general que en talla el pas a les
instal.lacions receptores del o dels usuaris, l’eix de les instal.lacions haurà
d’estar preferentment en un pla perpendicular a la conducció de què deriva.
Tota connexió haurà de disposar d’una clau o d’un element de tall equivalent, per
a interrompre el pas del gas, que se situarà en un lloc d’accés fàcil.
Quan el gas que se subministri pugui produir condensacions, les connexions es
projectaran amb un pendent mínim de 5 mm/m. perquè els condensats retornin a
la canonada principal o a un dispositiu d’evacuació de condensats pertinent.
Tota connexió (escomesa) de nova construcció se sotmetrà a una prova
d’estanquitat a la pressió de servei. Aquesta estanquitat es comunicarà
mitjançant aigua sabonosa o un altre producte semblant.
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ARTICLE. 297.- CONNEXIONS.
Sobre una xarxa d’acer, la connexió haurà de ser també d’acer, i s’utilitzaran
dispositius de presa de càrrega o tes. Sobre conduccions sense gas, es podrà
soldar directament sense dispositiu de presa de càrrega.
Sobre la xarxa de polietilè, la connexió s’haurà d’efectuar empleant accessoris o
materials, la unió dels quals és compatible amb els tubs de la xarxa.
Es podran fer connexions de càrrega sempre que siguin realitzades per personal
entrenat i experimentat.
La unió entre el tub de la connexió i la presa es farà per soldadura (en fred o
calent), roscats amb elastòmetre d’estanquitat o de brides, segons com siguin els
materials en contacte o els accessoris emprats.
ARTICLE 298.- MANTENIMENT
L’empresa subministradora aplicarà els criteris d’operació i manteniment d’acord
amb les disposicions vigents. Aquests criteris seran els que resultin adequats
des del punt de vista de la seguretat pública i amb el mínim d’interrupcions del
servei.
ARTICLE 299.- CONTROL DE PRESSIÓ.
L’empresa subministradora controlarà, almenys un cop al mes, el valor de la
pressió efectiva del gas o la sortida de les estacions de regulació i compressió.
Així mateix controlaran l’estanquitat de la xarxa, almenys un cop a l’any, a
l’interior dels nuclis urbans, i cada dos fora d’aquells nuclis amb un detector per a
ionització de flama o un altre sistema igualment eficaç.
ARTICLE 300.- EMERGÈNCIES
L’empresa subministradora mantindrà, amb personal especialitzat, la vigilància
de la seva xarxa i les instal.lacions complementàries. Igualment comptarà amb
els mitjans necessaris d’emergència per fer front a les incidències o avaries
eventuals que es puguin presentar en el desenvolupament normal de l’activitat,
els dies festius inclusivament.
La reparació de les fuites o avaries, que es presentin a les xarxes o instal.lacions
complementàries, hauran d’efectuar-les el personal preparat per això, i s’haurà
de tenir cura que a la zona de treball no hi hagi persones alienes al servei.
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Capítol V: Conduccions d’electricitat.

ARTICLE 301.-ALTA TENSIÓ.
L’establiment o ampliació d’aquestes instal.lacions, que són competència de
l’Estat (o de l’òrgan autonòmic corresponent, en el supòsit de transferències de
competències en aquesta matèria), requeriran l’autorització, l’estudi, la tramitació
i la resolució dels expedients que es promoguin, així com la inspecció i vigilància
de les instal.lacions elèctriques.

ARTICLE 302.- CONDICIONS DE LES CONDUCCIONS D’ALTA TENSIÓ.
Les conduccions d’alta tensió seran sempre subterrànies en el terme de Vic, i no
es podrà crear la servitud de pas aeri d’electricitat, llevat dels casos previstos en
la Llei.
És prohibida la possible estesa de línies aèries d’alta tensió de primera, segona i
tercera categoria en terrenys que, segons el Pla General d’Ordenació i l’
adaptació d’aquest, estiguin classificats com a sòl urbà i urbanitzable.
Com que les conduccions són subterrànies, la servitud de pas subterrània de
l’energia elèctrica d’alta tensió, comprèn l’ocupació del subsòl pels cables
conductors, a la profunditat i altres característiques que assenyali l’òrgan
administratiu, estatal o autonòmic, competent, així com aquesta Ordenança
Municipal.
ARTICLE 303.- ALTA TENSIÓ.MESURES DE SEGURETAT. EMPALMAMENTS
I CONNEXIONS.
Els empalmaments i connexions dels conductors subterranis d’alta tensió,
s’efectuaran amb els mètodes i sistemes que garanteixin una perfecta continuïtat
del conductor i el seu aïllament, així com de l’embolcall metàl.lic, si en té.
Els conductors d’alta tensió s’instal·laran al fons de les rases, separats
convenientment, els quals, en zones urbanitzades s’obriran preferentment al llarg
de les voreres, i si això no fos possible, cal la consulta i autorització prèvies
d’aquesta Administració, per a les voreres, passeigs i, en últim lloc per a les vies
públiques.
A uns deu centímetres per sobre dels conductors es col·locarà una cobertura
d’avís i protecció contra els cops de pic, constituïda per rajols, peces de
ceràmica, plaques de formigó i altres materials adequats.
La profunditat mínima d’instal·lació dels conductors subterranis d’alta tensió, serà
d’un metre. Aquesta profunditat podrà reduir-se en casos especials justificats
degudament, sens perjudici de mantenir la convenient protecció dels conductes.
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ARTICLE 304.- APLICACIONS
CANALITZACIONS.

SUBSIDIÀRIES

EN

LES

CALES

I

S’aplicarà el que es preveu en el capítol II (cales i canalitzacions) d’aquest Títol
XII.
ARTICLE 305.- BAIXA TENSIÓ.
Els conductors de les noves xarxes per al subministrament públic de baixa
tensió, que s’instal·lin en el terme municipal de Vic seran sempre soterrats. En el
cas que excepcionalment s’autoritzi una línia aèria serà amb cable auto-trenat
neutre sense acer per a les façanes i edificis.
En el supòsit de la renovació de la xarxa de distribució o d’una part, es realitzarà
de la manera prevista en el paràgraf anterior.
S’aplicarà el Reglament de Baixa Tensió vigent i les seves Instruccions com la
normativa complementària o concordant que sigui d’aplicació.

ARTICLE
306.BAIXA
TENSIÓ.
EMPALMADURES I CONNEXIONS.

MESURES

DE

SEGURETAT.

Els empalmaments i connexions de conductors es realitzaran acuradament de
manera que l’elevació de la temperatura no sigui superior als conductors.
Les derivacions es faran en les proximitats immediates dels suports de línia
(aïlladors, caixes de derivació, etc.) i no originaran tracció mecànica.
ARTICLE 307.- CONDUCTOR NEUTRE.
Haurà de ser identificat per un sistema adequat. S’admet que no porti cap
identificació quan aquest conductor tingui secció diferent o quan estigui
clarament diferenciat per la seva posició, per la disposició de les derivacions
establertes, etc.
El conductor neutre no podrà ser interromput en les xarxes de distribució, llevat
que aquesta interrupció sigui realitzada pels dispositius que autoritza la legislació
vigent en aquesta matèria.
ARTICLE 308.- INSTAL.LACIONS D’ENLLAÇ
Són les que uneixen la xarxa de distribució a les instal.lacions interiors o
receptores.
a) Connexions. Se’n disposarà d’una sola per edifici; no obstant això podran
establir-se connexions independents per a subministraments, les
característiques especials dels quals així ho aconsellin.
b) Tipus. Les connexions podran ser aèries o subterrànies.
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c) Característiques dels conductors. Seran els que fixin les empreses
distribuïdores en les seves normes particulars.
ARTICLE 309.- ENCREUAMENTS, PROXIMITATS I PARAL.LELISMES.
Condicions generals per encreuaments, proximitats i paral.lelisme en les xarxes
aèries.
Encreuaments. Mesures d’aplicació en les xarxes aèries.
a) D’acord amb el que disposa el Reglament Tècnic de línies aèries d’alta
tensió, la línia de la baixa tensió haurà de creuar per sota de la d’alta tensió
amb la mínima distància que es determina a l’esmentat Reglament.
b) Les línies aèries de telecomunicacions les línies de baixa tensió hauran de
creuar per sobre de les de telecomunicació. Excepcionalment s’autoritzen,
però amb les precaucions determinades en el Reglament de baixa tensió.
Paral.lelisme. S’observaran les instruccions corresponents.

Capítol VI: Enllumenat públic.
ARTICLE. 310.- CONDICIONS TÈCNIQUES.
En aquest article i següents del mateix capítol s’estableix el caràcter tècnic. A
l’article 46 d’aquesta Ordenança, hi ha una referència a aquest servei municipal
que tracta del comportament ciutadà.
Les característiques de les columnes, braços, lluminàries i làmpades seran les
que determinin, en cada cas, els Serveis Tècnics Municipals. Pel que fa la
instal.lació s’ha d’adoptar el que determina el Reglament Electrotècnic de Baixa
Tensió vigent, en relació a l’enllumenat públic.

La instal.lació de l’enllumenat públic es farà de conformitat amb les disposicions
vigents en matèria de contaminació lumínica

ARTICLE 311.- CALES I CANALITZACIONS
S’aplicarà a les conduccions de baixa tensió el que es disposa en el capítol III
(article 304 i següents).
ARTICLE 312.- NORMATIVA APLICABLE EN MATÈRIA DE CONDUCCIONS.
Conduccions de telecomunicacions. Estaran subjectes al que es disposa en els
capítols I i II del Títol XII d’aquesta Ordenança
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Capítol VII.- Pavimentació i voreres.
ARTICLE 313.- PAVIMENTACIÓ
No es podrà pavimentar un carrer sense la construcció simultània i prèvia de la
corresponent claveguera.
Quan hagin d’executar-se les obres de paviment d’una via es farà públic de
conformitat amb el que disposa la legislació administrativa, a fi que els
propietaris de les finques situades en aquella via, les empreses de serveis
públics, i en general, tots els que hagin de realitzar obres que puguin afectar el
paviment, hagin de sol.licitar les llicències corresponents dintre del termini màxim
que a aquest efecte i legalment es determini. Un cop iniciada la construcció del
paviment nou, no s’atorgaran llicències de les compreses en el capítol 11
d’aquesta Ordenança en l’esmentat carrer fins que hagin transcorregut tres anys
de l’acabament de la pavimentació, que es començaran a comptar des de la data
de la recepció definitiva de l’obra quan aquesta es porti a terme mitjançant
contracte.
El que es disposa en el paràgraf anterior s’entendrà sense perjudici de tot el que
s’estableix per a les cales en l’esmentat capítol II del Títol XII.

ARTICLE 314.- VORERES
Les voreres es podran construir amb el tipus d’acabat que resulti adequat al cas
concret, segons criteri dels Serveis Tècnics Municipals.

ARTICLE 315.- MATERIALS.
En la construcció de voreres en una zona d’interès especial, s’emplearan pedres
naturals de la comarca o elements artificials de qualitat idònia, segons el criteri
dels Serveis Tècnics Municipals.

ARTICLE 316.- RESPONSABILITAT CIUTADANA.
Incumbeix als propietaris les voreres dels quals donin davant de les seves
propietats, l’obligació de subvenir a :
1r. La seva construcció, qualsevol que sigui la classe de vorera.
2n. La seva conservació si es tracta de voreres especials.
Aquestes obligacions s’exigiran, per regla general, mitjançant una imposició de
contribucions especials, segons que determini la legislació vigent. No obstant i
això, els propietaris construiran la vorera íntegrament a càrrec seu en els casos
següents:
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a) Obligatòriament en el supòsit d’executar obres de nova planta, reforma o
ampliació en una finca de la seva propietat, si amb anterioritat a aquestes
obres no hi havia vorera, o estava deteriorada a conseqüència de les obres.
b) Voluntàriament quan, sense estar comprès en el cas del paràgraf anterior,
sol.liciti i obtingui la llicència corresponent per a construir i renovar la vorera.
ARTICLE 317.- CONSTRUCCIÓ DE VORERES PER PARTICULARS.
La construcció de voreres per particulars estarà subjecte sempre a llicència
municipal, i també si és una obra corresponent a un projecte d’urbanització.
Les obres hauran de realitzar-se dintre del termini fixat en la llicència.
L’Administració Municipal podrà suspendre l’execució de l’obra per causa
justificada, i ho notificarà a l’interessat i fixant un nou assenyalament per a
l’execució.
ARTICLE 318.- INSPECCIÓ MUNICIPAL.
Les llicències quedarien sense efecte si s’incomplissin les condicions a què
estiguessin subordinades i en especial els terminis fixats per a l’execució de
l’obra.
Els treballs de construcció de la vorera es realitzaran sota la fiscalització de
l’Administració municipal i en seguiran les instruccions que assenyali.
ARTICLE 319.- CONTROL D’EXECUCIÓ.
Les llosetes seran sotmeses a assaig i en cas de resultar deficients, el que
estigui obligat a la construcció de la vorera haurà d’enderrocar les que ja estiguin
col.locades i a substituir-les per altres de bona qualitat, tot això exclusivament a
càrrec seu.
En cas de construir-se una vorera no reglamentària sense la corresponent
autorització, l’Ajuntament l’enderrocarà i la reconstruirà de la forma reglamentària
a càrrec de l’infractor i també s’actuarà d’aquesta manera en el supòsit d’una
construcció defectuosa d’una vorera reglamentària.
ARTICLE 320.- EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA.
L’Ajuntament, sense perjudici d’altres actuacions, podrà:
a) Construir la vorera a càrrec del propietari quan aquesta construcció tingués
caràcter obligatori, de conformitat amb la legislació vigent.
b) Acabar, també a càrrec del propietari, la construcció de la vorera que
s’hagués interromput i no es conclogués dins del termini assenyalat en la
llicència.

123

ARTICLE 321.- GUALS
En els guals, els paviments de vorera es regiran per les disposicions que es
preveuen en l’article 197 d’aquesta Ordenança.
ARTICLE 322.- PERTORBACIONS
ARQUITECTÒNIQUES.

A

LES

VORERES

I

BARRERES

Tota pertorbació, aliena a l’ús normal del pas de vianants, que afecti l’estat i
conservació de les voreres, a causa d’actes realitzats per particulars, empreses
de serveis públics i propietaris o usuaris d’edificis, implicarà que l’Ajuntament
reconstrueixi les esmentades voreres a càrrec del causant de la pertorbació,
sens perjudici d’altres actuacions d’aquesta Administració. En tots els casos
s’haurà de tenir en compte el compliment de les disposicions en matèria de
supressió de barreres arquitectòniques

Capítol VIII: Cartells d’obres.
ARTICLE 323.- CARTELL INFORMATIU.
Amb l’objecte de protegir la legalitat urbanística, es col.locaran en tots els llocs
on es verifiquin les activitats següents:
Obres de nova planta, de totes classes.
Obres d’ampliació d’edificis i instal·lacions existents, de totes classes.
Les parcel·lacions urbanístiques.
Les obres que modifiquin la disposició interior dels edificis, qualsevol
que sigui el seu ús.
- Els moviments de terra, tals com desnonaments, explanacions,
excavació i terraplenat.
- Demolició de les edificacions.
- Les instal·lacions subterrànies dedicades a aparcament, activitats
industrials, mercantils o professionals o qualsevol altre ús a què es
destini el subsòl.
I en general, en totes les activitats relacionades amb l’edificació que requereixin
l’obtenció de la llicència municipal prèvia, serà obligatòria la col.locació d’un
cartell informatiu, a excepció de les obres menors que no tinguin per objecte
l’adequació d’un local per a l’exercici d’activitats comercials o industrials.
-

ARTICLE 324.- CARACTERÍSTIQUES.
Cartell informatiu: placa apaïsada de 406/310 mm. amb el fons blanc, amb la
impressió en vermell de l’escut de la Ciutat i la llegenda: “Excm. Ajuntament de
Vic. Obres de...”
Així mateix, sobre fons blanc i amb lletres negres, hi figuraran les indicacions de:
planta, propietari, contractista, número de la llicència municipal d’obra i la data de
concessió.
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ARTICLE 325.- MATERIAL.
Cartell informatiu: de fusta o planxa metàl.lica, apaïsat, de 1000/700 mm. amb
fons blanc, amb la impressió en vermell de l’escut de la Ciutat i la llegenda
“Excm. Ajuntament de Vic. Cartell informatiu d’obres.”.
Així mateix, sobre fons blanc, emmarcat en vermell i amb lletres negres hi
figuraran les indicacions de: tipus d’obra, número de plantes, profunditat
edificable, propietari, arquitecte, aparellador, contractista, número de llicència
municipal d’obres i data de concessió d’aquesta.
Aquests cartells seran facilitats per l’Ajuntament.

Capítol IX. Canals de desguàs de les aigües pluvials dels edificis.
ARTICLE 326.- CONCEPTE.
Són canals de desguàs aquells elements integrants de les edificacions, col.locats
a la part inferior de les teulades amb la finalitat de recollir les aigües, que
s’assenyalen en el títol d’aquest paràgraf, i la conduir-les a la xarxa de
clavegueram.
Els propietaris d’edificacions hauran de mantenir-les en condicions de seguretat,
salubritat i ornament públic.
ARTICLE 327.- MANTENIMENT I EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA.
En cas d’incompliment del que disposa el paràgraf últim de l’article anterior, i
quan els esmentats elements estiguin en mal estat i en perill de caure, o
deteriorament deteriorament provoqui l’abocament de l’aigua de la pluja a la via
pública, l’Administració municipal procedirà de la següent forma:
1r. S’iniciarà un expedient d’ofici o a instància de la part interessada.
2n. L’Ajuntament, a través de l’òrgan administratiu competent i un cop
comprovats els defectes en les canals, ordenarà als propietaris o als seus
administradors l’execució d’aquells treballs necessaris per retornar les
esmentades conduccions al seu estat de seguretat i servei, que per la seva
naturalesa correspongui.
Per a l’execució d’aquests treballs l’Administració municipal concedirà un termini,
que es donarà en funció de la seva magnitud, perquè es compleixi el que s’ha
ordenat. Un cop transcorregut el termini concedit, si no s’han executat els
treballs, s’incoarà un expedient sancionador, amb la imposició d’una multa. En la
resolució d’aquest expedient es requerirà al propietari, propietaris, o als seus
administradors, l’execució de l’ordre efectuada.
3r. S’inclourà en el padró de l’Ordenança fiscal de l’arbitri corresponent.
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Capítol X: Cossos que surten a la via pública.
ARTICLE 328.- COSSOS QUE SURTEN A LA VIA PÚBLICA DE CARÀCTER
COMERCIAL.
Les marquesines decoratives i els rètols de les instal·lacions comercials com a
elements voladissos i cossos que surten de les edificacions en la via pública, es
reglamenten en aquest paràgraf, de conformitat amb les normes contingudes en
les ordenances municipals d’edificació.
ARTICLE 329.- PROHIBICIONS.
En els carrers de menys de 10 metres, es podran introduir prohibicions
d’amplada i volada sobre els cossos que surten de l’edificació, quan s’atorgui la
llicència corresponent.
ARTICLE 330.- ALÇADES.
Les marquesines decoratives de les intitulacions comercials i rètols se situaran
sempre de manera que cap dels seus punts, ni dels elements que en puguin
penjar, estiguin a menys de 2,50 metres d’alçada sobre la rasant o a peu de la
façana.
ARTICLE 331.- VOLADA.
No excedirà en cap cas de les dimensions següents:
De la cinquena part de distància de la façana del davant d’1,50 metres de màxim
permès; de 0,60 metres retirat de l’ample mínim de la vorera del davant dels
esmentats elements.
Quan es tracti de marquesines que siguin translúcides, l’única manera limitativa
serà la indicada en últim lloc, sense que l’esmentada volada o sortint, a comptar
des de l’alineació de façana sigui, no obstant això, superior a 3 metres en cap
cas.
Capítol XI.- Aparells elevadors d’obres.

ARTICLE 332.- CONCEPTE.
Són aquells que s’instal.len en edificis o estructures en construcció, reparació o
demolició amb caràcter temporal, dintre o fora de l’edifici o estructura i que no en
formen part de la mateixa. Seran utlitzats pel personal i pels materials de l’obra.
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ARTICLE 333.- NORMES GENERALS.
Es complirà tot el que es disposa sobre aquest tema la vigent l’Ordenança
general de seguretat i higiene en el treball, i les especificacions del reglament
d’aparells elevadors d’obra.
A més, el carro d’on penja el ganxo de la grua no ultrapassarà l’àrea del solar de
l’obra. Si l’àrea de funcionament del braç excedeix l’espai acotat per la tanca
d’obres, s’haurà de fer constar en la llicència, amb les prevencions adequades, i
s’haurà de tenir una cura especial amb els possibles contactes amb les línies de
conducció d’electricitat. En tots aquests casos, es farà constar que l’atorgament
o denegació de la llicència serà una facultat discrecional de l’Ajuntament.
També es tindran en compte amb caràcter general les següents circumstàncies i
prevencions:
a) La càrrega màxima útil en quilos de cada aparell per elevar, es marcarà
d’una forma destacada i fàcilment llegible. És prohibit carregar aquests
aparells amb pesos superiors a la càrrega màxima útil, tret de les proves de
resistència. Aquestes proves es faran sempre amb les màximes garanties de
seguretat i sota la direcció d’un tècnic.
b) Manipulació de càrregues. L’elevació i el descens de les càrregues es farà
lentament, s’evitaran les arrancades i les parades brusques i es farà, sempre
que sigui possible, en sentit vertical per evitar el balanceig. Quan sigui
absolutament necessari elevar les càrregues en sentit oblic es prendran les
màximes garanties de seguretat.
Si un cop aixecada la càrrega s’observa que no està situada correctament, el
maquinista farà funcionar el senyal de precaució i baixarà la càrrega per
posar-la bé. No es deixaran les grues amb càrregues penjades.
Quan els aparells funcionin sense càrrega, s’aixecarà el ganxo prou enlaire
perquè passi lliurement sobre les persones i els objectes.
És prohibit que qualsevol persona estigui en línia vertical sota la càrrega.
ARTICLE 334.- OBLIGACIONS
ELEVADORS D’OBRA.

DELS

PROPIETARIS

D’APARELLS

A) Muntatge. Els propietaris i arrendataris d’elevadors d’obra hauran de tenir
cura que les seves instal.lacions siguin muntades i desmuntades
perfectament, d’acord amb les normes de seguretat i les particulars de cada
marca.
A aquest efecte hauran de contractar el muntatge amb una empresa que
estigui autoritzada pel corresponent organisme competent.
Així mateix, de conformitat amb el Reglament d’aparells elevadors d’obres
vigent, tot aparell que a aquests efectes s’instal.li al municipi de Vic, estarà
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dotat del seu corresponent llibre de registre de muntatge i manteniment, en el
qual es faran les anotacions que es diran després.
Les empreses encarregades del muntatge i desmuntatge dels aparells
elevadors d’obra, com a conseqüència del contracte formalitzat amb el
propietari o llogater dels esmentats aparells, tindran per la seva part les
obligacions següents:
a) Muntar l’aparell elevador d’obra d’acord amb el projecte i les normes del
fabricant.
b) Observar les normes generals sobre seguretat en el treball i les
especificacions del reglament d’aparells elevadors d’obra.
c) Certificar en el Llibre de Registre de Muntatge i Manteniment, que el
muntatge ha estat realitzat segons els que s’exposa en els apartats
anteriors, a) i b), i s’hi farà constar la data del muntatge de l’aparell
elevador, i el lloc o direcció de l’obra en què s’ha instal.lat.
d) Consignar en l’esmentat llibre la data del desmuntatge de l’elevador.
e) És prohibit posar en funcionament l’aparell elevador sense que el
propietari o llogater hagi contractat el manteniment de la instal.lació amb
una empresa autoritzada per l’organisme competent. Es farà constar en
el Llibre de Registre de Muntatge i Manteniment el número de l’empresa
muntadora autoritzada, així com el número de carnet de l’empresa
conservadora autoritzada amb la qual es contracti el servei de
manteniment.
B) Conservació. Els propietaris o llogaters d’aparells elevadors d’obra han de
tenir molta cura que les seves instal.lacions es mantinguin en perfecte estat
de funcionament, així com també, han d’impedir l’ús d’aquests aparells quan
no ofereixin les degudes garanties de seguretat per a les persones i les
coses. Amb aquesta finalitat hauran de complir amb les obligacions
següents:
a) Contractar el manteniment de l’elevador d’obra, així com les revisions
generals ordenades pel Reglament corresponent, amb una empresa
degudament autoritzada per l’organisme competent.
b) Tenir degudament atès el servei de les instal.lacions, per això designarà
una persona responsable en l’obra que s’encarregarà que es mantinguin
les condicions de seguretat en l’aparell elevador.
c) Prohibir el funcionament de la instal.lació que segons la indicació del
personal encarregat del servei ordinari de la instal.lació o segons la
indicació de l’empresa encarregada del manteniment, tinguin
coneixement que la instal.lació no té les condicions degudes de
seguretat, perquè hagi ocorregut algun accident que hagi pogut ocasionar
lesions a persones o danys a coses. En el supòsit d’accident s’haurà de
comunicar a l’organisme competent dels serveis d’indústria i no es
tornarà a fer el servei fins que ho autoritzi l’esmentat organisme, després
dels reconeixements previs i proves pertinents.
d) Comunicar a l’organisme competent dels serveis totes les incidències que
suposin l’incompliment de l’empresa encarregada del manteniment de la
instal.lació de les obligacions adquirides en virtut del seu contracte.
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Aquestes empreses autoritzades per la conservació dels aparells
elevadors tenen unes obligacions concretes que estan en el Reglament
d’aparells elevadors d’obres entre les quals destaquen les següents:
d.1) Instruir el personal encarregat del servei ordinari dels aparells
elevadors perquè pugui complir correctament la seva comesa.
d.2) Fer una revisió general, periòdicament, de l’aparell elevador, registrar
en el Llibre de Muntatge i Manteniment l’estat de conservació i
funcionament, sol.licitant de l’organisme competent la inspecció oficial de
les instal.lacions que segons el seu parer ho requereixin.
Els terminis, durant els quals es faran aquestes revisions generals, seran:
- tot seguit de realitzar-se el muntatge de l’elevador d’obra.
- cada sis mesos, en el supòsit que l’elevador d’obra estigui muntat
ininterrompudament durant un període superior a sis mesos.
C) Personal encarregat del servei ordinari. Haurà de conèixer amb exactitud les
disposicions vigents que afectin el servei que els ha estat encomanat i, per
això, percebran l’oportuna instrucció del personal de l’empresa conservadora.
L’esmentat personal encarregat està obligat a :
a) Comprovar diàriament els enclavaments elèctrics i mecànics.
b) Impedir l’ús de l’aparell elevador quan no estiguin bé els enclavaments o
funcionin deficientment, tallant l’interruptor d’alimentació i posant cartells
indicadors en totes les portes d’accés de l’elevador.
c) Notificar les avaries a l’empresa conservadora per a la seva reparació.
d) Conservar el llibre Registre de Muntatge i Manteniment en estat de bon
ús.
e) Encarregar-se en exclusiva de la manipulació de l’aparell des de l’interior
de la cabina.
ARTICLE 335.- AUTORITZACIÓ D’INSTAL.LACIÓ.
A la sol.licitud d’instal.lació d’aparells elevadors d’obra, s’hi adjuntaran els
documents següents:
a) Plànol de situació de l’aparell elevador amb l’abast de la volta del braç, signat
per l’arquitecte autor del projecte o pel director de l’obra.
b) Llibre Registre de Muntatge i Manteniment de l’aparell elevador. S’hi
adjuntarà una fotocòpia i un cop compulsada es tornarà l’original a
l’interessat. En aquest llibre haurà de constar l’empresa muntadora i
l’empresa conservadora.
c) Pòlissa d’assegurança amb cobertura total de qualsevol mena d’accident que
es pugui produir a la instal.lació, posterior funcionament de l’aparell elevador
d’obra i la seva estança en l’obra.
A la vista d’aquests documents l’Ajuntament resoldrà la llicència d’instal.lació.
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ARTICLE 336.- AUTORITZACIÓ DE FUNCIONAMENT.
Un cop finalitzi la instal.lació de l’aparell elevador, l’empresa interessada ho
comunicarà a l’Ajuntament, i sol.licitarà l’autorització per al funcionament de
l’aparell esmentat, a la qual s’adjuntaran els documents següents:
a) Llibre Registre de Muntatge i Manteniment de l’aparell instal.lat, en què
consti la certificació de l’empresa instal.ladora autoritzada, en què es
garanteixi que la instal.lació s’ha fet d’acord amb el projecte, les normes del
fabricant, les normes generals sobre seguretat en el treball i les
especificacions del reglament d’aparells elevadors d’obra. S’hi adjuntarà una
fotocòpia i, després de ser compulsada, es tornarà l’original.
b) Certificació del bon funcionament i seguretat de l’elevador durant l’execució i
fins a la paralització de les obres o el seu desmuntatge, signada pel tècnic
director de l’obra i visada pel col.legi oficial que correspongui.
A la vista d’aquests documents, l’Ajuntament resoldrà sobre l’autorització de
funcionament, i fins que no sigui concedida aquesta autorització no podrà
funcionar la instal.lació, i en el supòsit d’inobservança, serà precintada la
instal.lació per l’Ajuntament, independentment de la sanció que correspongui.
ARTICLE 337.- GRUES AUTOMOTORES.
Compliran les normes de l’Ordenança General de Seguretat i Higiene en el
Treball vigent, i les especificacions del reglament d’aparells elevadors d’obra que
li siguin d’aplicació.
Per instal.lar-les a la via pública serà necessari l’obtenció de la llicència
municipal prèvia, que sol.licitarà l’empresa interessada, adjuntant un plànol de la
ubicació on es pretengui fer-la funcionar. També s’adjuntarà una pòlissa
d’assegurança amb la cobertura total de qualsevol mena d’accident que pugui
produir la instal.lació i la seva estada a la via pública.

TÍTOL XIII.- DELS ESTABLIMENTS DE SERVEIS TELEFÒNICS PER A ÚS
PÚBLIC

Article 338.-OBJECTE
L’objecte d’aquestes disposicions és regular les condicions específiques a les
quals s’han de sotmetre la instal·lació i el funcionament dels establiments de
telecomunicacions del tipus telefònics per a ús públic conegut com a “locutoris” al
municipi de Vic, amb independència de les condicions generals que sobre temes
de seguretat, salut i ambientals els siguin d’aplicació.
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Article 339. – CONDICIONS D’INSTAL·LACIÓ.
1. Totes les obertures dels locals on es desenvolupi aquesta activitat que donin a
espais públics disposaran de tancaments permanents fixos, situats a la part
interna dels forats arquitectònics existents o restituïts.
2. Tots els elements publicitaris estaran situats a l’interior del local, a excepció
dels rètols identificadors de l’establiment i l’activitat, que s’integraran en els
elements de tancament i han d’ésser redactats, almenys, en català.
3. La superfície mínima útil del local ha de ser de 60 m2 i s’hi ha de poder
inscriure un cercle de quatre (4) metres de diàmetre. La meitat d’aquesta
superfície útil, és a dir, 30 m2, es destinarà al públic que espera.
Article 340. – CONDICIONS D’EMPLAÇAMENT.
1. S’ubicaran a una distància no inferior a un radi de 250 metres respecte d’altres
establiments de la mateixa classe, i no inferior a un radi de 150 metres d’edificis
o recintes destinats a usos institucionals, religiosos, docents i sanitariassistencials.
2. Els carrers on s’instal·lin aquests establiments hauran de disposar de voreres
amb una amplada mínima de 2 metres.
Article 341. – HORARI DE FUNCIONAMENT.
L’horari de funcionament dels establiments de serveis telefònics s’estableix entre
les 8.00 hores i les 22.00 hores.

Article 342. – ALTRES CONDICIONS D’ÚS.
1. L’activitat de serveis telefònics és incompatible amb qualsevol altra, fins i tot la
que fa referència a la realització d’operacions de tramesa i recepció de diners.
En aquest sentit, el local on s’emplaci un establiment d’aquestes característiques
es destinarà única i exclusivament a serveis telefònics.
2. No és permesa la venda o consumició de begudes.
3. Hauran de disposar, com a mínim, d’un servei higiènic per a ús públic.
4. Els establiments, que tinguin concedida la llicència d’activitats per a locutori i
venda d’altres productes, hauran d’optar per exercir l’activitat de locutori de
forma exclusiva o bé podran continuar amb les altres activitats per a les quals
se'ls ha concedit autorització. A aquests establiments no els hi serà d’aplicació
els articles 339.3), article 340. En cas de canvi de nom o transmissió del negoci
o local, s’haurà de complir amb la incompatibilitat establerta en el punt 1 d’aquest
article com també amb la resta de disposicions del present títol.
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Aquesta disposició pels establiments que tenien concedida llicència per a
diverses activitats, entre elles les de locutori, provè d’una normativa anterior que
atorgava un termini de sis mesos per optar per una o altra de les activitats. A
l’entrada en vigor d’aquesta nova ordenança, es notificarà aquesta disposició als
establiments afectats atorgant un nou període de sis mesos per optar per
l’activitat i adaptar els locals si s’escau. Transcorregut aquest període, l’autoritat
municipal requerirà al titular de l’activitat el seu compliment i, transcorregut el
termini d’un més des de la seva notificació sense que es compleixi amb la
normativa, es precintarà i deixarà fora de servei l’activitat de locutori sense dret a
indemnització de cap mena i sense perjudici de incoar l’expedient sancionador
que correspongui contra el titular responsable de l’incompliment.
ARTICLE 343.- SUPLETORIETAT
En tot allò no específicament regulat en aquest Títol s’aplicarà el règim general
establert en la Llei 3/98, de 27 de febrer, de la intervenció integral de
l’Administració ambiental, el Decret 136/1999, de 18 de maig, de desplegament
de l’esmentada Llei, en l’Ordenança reguladora de la intervenció integral de
l’administració municipal aprovada el 31 de maig de 1999 i publicada en el BOP
de 18 de juny de 1999 i el ROAS, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.

TÍTOL XIV.- DE LES ACTIVITATS I DELS ESTABLIMENTS DE
CONCURRÈNCIA PÚBLICA ON S’EXERCEIX LA PROSTITUCIÓ.

Article 344.- OBJECTE
Aquestes normes regulen l’ordenació i la intervenció municipal dels establiments
de concurrència pública on s’exerceix la prostitució, exhibició sexual i sex-shops,
al municipi de Vic, dins l’àmbit regulat pel Decret 217/2002, d’1 d’agost .
Article 345. -ÀMBIT D’APLICACIÓ.
1.- Estan sotmesos a les disposicions d’aquest Títol tots els locals de pública
concurrència on es prestin els serveis esmentats a l’article 344. Queden inclosos
en aquest apartat els locals que disposin de reservats annexos a la dependència
principal -sigui quina sigui la seva activitat-, on es prestin aquests serveis.
2.- Els locals amb servei de bar, els que ofereixin actuacions i espectacles i
qualsevol altre local obert al públic que ofereixi serveis de naturalesa sexual.
Article 346. -CONDICIONS D’EMPLAÇAMENT.
1.- Aquests locals com també les sales d’exhibició sexual i sex-shops, només es
podran autoritzar en zones on en sigui compatible l’ús de conformitat amb la
Taula de compatibilitat d’usos del Pla General d’ordenació urbana i Territorial de
Vic, sense que en cap cas, el lloc on es vulguin ubicar estigui a una distància
inferior a 400 metres dels centres següents:
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a) Centres docents en els que s’imparteixin ensenyaments del règim
general del sistema educatiu, en qualsevol dels seus nivells i cicles,
així com locals quan la naturalesa de la seva activitat suposi
l’afluència de menors d’edat.
b) Qualsevol tipus de locals de lleure, comercials o esportius que per la
seva naturalesa i activitat suposin l’afluència de menors d’edat.
c) Hospitals i clíniques amb internament i residències assistides com
també de centres religiosos.
2.- No podran ubicar-se a menys de 200 metres dels centres següents:
a) Centres, dependències, delegacions o locals de qualsevol
Administració pública.
b) Altres locals dedicats a la mateixa activitat objecte de la present
Ordenança.
3.- És prohibida la ubicació dels locals objecte d’aquesta Ordenança:
a) En els soterranis d'edificis entre mitgeres, llevat que disposin d’accés
directe i horitzontal a la rasant del carrer, de manera que no calgui
salvar cap desnivell ni en sentit ascendent ni descendent entre
l’establiment i el carrer.
b) En habitatges i locals contigus a habitatge
c) En qualsevol local fix o habitatge mòbil que no s’ajusti a les
condicions previstes en aquesta ordenança.

Article 347. -CONDICIONS D’INSTAL.LACIÓ.
1.- Tots els locals hauran d’haver tramitat la corresponent llicència d’obertura
d’establiments o llicència ambiental, d’acord amb les disposicions administratives
municipals o de rang superior, que regulen l’exercici d’activitats reglamentades.
A més de les normes i reglaments de caràcter general, aquests establiments,
hauran de complir les condicions que estableix la seva reglamentació específica
segons el que disposa el Decret 217/2002, d’1 d’agost, pel qual es regulen els
locals de pública concurrència on s’exerceix la prostitució o, quan sigui
procedent, les disposicions que el complementin o el substitueixin.
2.- La superfície mínima dels locals serà de 200 metres quadrats.
3.- Els elements publicitaris a la via públic hauran de complir en tot moment les
vigents disposicions municipals en aquesta matèria. En tots els casos s’haurà
d’anunciar la prohibició d’accés a menors d’edat.
4.- L’accés als reservats s’haurà d’efectuar des de l’interior del local principal.
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Article 348. -CONTROL D’ACCÉS I VIGILÀNCIA.
1.- Els titulars i responsables del local hauran de garantir mitjançant l’adequat
control, la inaccessibilitat de persones menors d’edat i a aquest efecte tindran la
facultat d’exigir l’exhibició del Document Nacional d’Identitat o altre document
acreditatiu de la personalitat per tal que s’acrediti la seva edat.
2.- Els locals objecte d’aquesta Ordenança hauran de disposar d’un vigilant de
seguretat durant tot el temps de prestació de l’activitat. El vigilant haurà de
complir amb els requisits legals establerts per les vigents disposicions en matèria
de seguretat privada.
Article 349. -SERVEIS SANITARIS.
Els titulars i responsables dels locals on s’exerceixi qualsevol tipus d’activitat
objecte d’aquesta ordenança hauran de complir i fer complir la vigent normativa
en matèria de sanitat preventiva i de control que eviti qualsevol malaltia de
transmissió sexual. L’Ajuntament estarà facultat per clausurar de forma
immediata amb caràcter preventiu i de cautela, aquells locals que no compleixin
les disposicions vigents en aquesta matèria.
Article 350. -HORARIS.
Els horaris estaran limitats pel d’obertura a les 17.00 hores i el de tancament que
serà a les 4.00 hores, amb possibilitat de prolongació una hora més els
divendres, dissabtes i diumenges i vigílies de determinades festes amb
l’autorització municipal prèvia.
Article 351. -LLICÈNCIA MUNICIPAL.
Els locals on es prestin els serveis de naturalesa sexual, han de disposar de la
corresponent llicència municipal específica, a més de les que siguin preceptives
per qualsevol altra activitat, segons la vigent normativa. Per a l’atorgament de la
llicència específica s’hauran de complir les condicions i requisits establerts en la
present Ordenança. L’òrgan competent per a l’atorgament de la llicència serà la
Junta de Govern de l’Ajuntament.
Article 352. -INSPECCIONS.
A més de les inspeccions previstes en la normativa vigent, la Guàrdia Urbana i
els tècnics municipals podran inspeccionar els locals de pública concurrència on
s’exerceix la prostitució o la prestació de serveis de naturalesa sexual, per tal de
determinar el compliment de la normativa específica que correspon a aquests
locals.
Article 353. -RÈGIM SANCIONADOR.
1.- Els titulars dels establiments que no compleixin les disposicions d’aquesta
Ordenança podran ser sancionats de conformitat amb el que preveu la Llei
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10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l’espectacle, les activitats recreatives i
els establiments públics.
2.- Les infraccions a la present Ordenança poden constituir faltes molt greus,
greus i lleus.
3.- Són faltes molt greus:
a) L’exercici de la prostitució i la prestació de serveis de naturalesa
sexual en locals sense disposar de les autoritzacions i llicències
pertinents
b) L’incompliment de les normes sanitàries previstes en la present
Ordenança
c) Permetre l’entrada de menors als locals.
d) Qualsevol de les previstes com a molt greus per la Llei 10/1990, de 15
de juny, sobre policia de l’espectacle o disposicions legals que la
substitueixin i que regulin aspectes objecte d’aquest Títol.
4.- Són faltes greus:
a) El mal estat de conservació dels locals, les instal.lacions o els
serveis, que produeixin incomoditat als usuaris o minva de la higiene
necessària.
b) La manca de rètols que prohibeixin l’entrada de menors o d’altres que
exigeixi la normativa vigent per raons de protecció dels menors, de
sanitat o de seguretat.
c) Qualsevol de les previstes com a greus per la Llei 10/1990, de 15 de
juny, sobre policia de l’espectacle o disposicions legals que la
substitueixin i que regulin aspectes objecte d’aquest Títol.
5.- Són faltes lleus qualsevol acció o omissió que impliqui infracció de les
disposicions vigents no tipificades en els apartats 10.3 i 10.4 d’aquesta
Ordenança
6.- Les sancions aplicables a cadascuna de les faltes seran les previstes per la
Llei 10/1990, de 15 de juny a les quals es remet aquesta Ordenança, com també
en el procediment i competència en matèria sancionadora.
ARTICLE 354.- En tot allò no regulat específicament en aquest Títol s’aplicarà la
Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l’espectacle, les activitats
recreatives i els establiments públics com també les seves disposicions
complementàries i concordants; les vigents ordenances municipals reguladores
de la intervenció integral de l’administració municipal, el Reglament d’Obres
Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
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TITOL XV.INFRACCIONS I SANCIONS

Capítol I. Règim Sancionador.

Secció 1ª.- Règim sancionador general
ARTICLE 355.- CONCEPTE D'INFRACCIÓ
Constitueixen infracció administrativa d'aquesta ordenança les accions i omissions
que representin vulneració dels seus preceptes, tal com apareixen tipificats en els
diferents articles de desenvolupament.
La regulació de la potestat sancionadora d’aquesta ordenança s’entén sense
perjudici del que pugui preveure la legislació sectorial corresponent.

ARTICLE 356.- RESPONSABILITAT
1. Són responsables de les infraccions administratives les persones físiques que
les cometin a títol d'autors i coautors.
Aquesta responsabilitat es podrà estendre a aquelles persones a qui per llei
s’atribueixi el deure de preveure la infracció administrativa comesa per uns altres.
2. De les infraccions relatives a actes subjectes a llicència o autorització
administrativa que es produeixin sense la seva obtenció prèvia o amb incompliment
de les seves condicions, en seran responsables les persones físiques i jurídiques
que siguin titulars de la llicència i, si aquesta no existís, la persona física o jurídica
sota la relació de dependència de la qual actuï l'autor material de la infracció.

ARTICLE 357.- CLASSIFICACIÓ DE LES INFRACCIONS
1. Les infraccions administratives d'aquesta ordenança es classifiquen en lleus,
greus i molt greus.
2. Les sancions derivades de les infraccions administratives tindran la naturalesa de
multa.
3. La classificació de la infracció i la imposició de la sanció hauran d'observar
l'adequació deguda als fets, i per a això es tindran en compte els criteris d'aplicació
següents:
a) L'existència d'intencionalitat o reiteració.
b) La naturalesa dels perjudicis ocasionats.
c) La reincidència, per comissió en el termini d'un any de més d'una infracció de la
mateixa naturalesa.
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d) La transcendència social.
4. La imposició de les sancions serà compatible amb l'exigència a l'infractor perquè
reposi la situació alterada al seu estat originari i amb la indemnització pels danys i
perjudicis causats pels fets sancionats.

ARTICLE 358.- PRESCRIPCIÓ I CADUCITAT
1. Les infraccions molt greus prescriuen al cap de tres anys; les greus, al cap de
dos anys; i les lleus, al cap de sis mesos.
Aquests terminis es començaran a comptar a partir del dia en què la infracció s'hagi
comès.
2. Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuen al cap de tres anys; les
imposades per faltes greus, al cap de dos anys, i les imposades per faltes lleus, al
cap d'un any.
Aquests terminis es començaran a comptar des del dia següent a aquell en què
hagui adquirit fermesa per via administrativa la resolució per la qual es va imposar
la sanció.
3. Transcorreguts sis mesos des de l’inici del procediment sancionador sense que
aquest s’hagi resolt i notificat, es produirà la seva caducitat.
Aquests terminis s'interrompran en el supòsit que el procediment s'hagi paralitzat
per alguna causa imputable als interessats o perquè els fets hagin passat a la
jurisdicció penal.
ARTICLE 359.- MESURES CAUTELARS. MULTES COERCITIVES.
1.- L'òrgan competent per a la incoació del procediment sancionador pot adoptar,
mitjançant resolució motivada, les mesures cautelars de caràcter provisional que
siguin necessàries per a la bona finalitat del procediment, evitant el manteniment
dels efectes de la infracció i impulsant les exigides pels interessos generals.
En aquest sentit, podrà acordar la suspensió de les activitats que es realitzin sense
llicència i la retirada d'objectes, materials, utensilis o productes amb què s'estigi
generant o s'hagui generat la infracció.
Aquestes mesures les podrà adoptar amb l’actuació de la Policia Municipal una
vegada formulada la denúncia preceptiva, i hauran de ser mantingudes,
modificades o aixecades per l'òrgan que incoï el procediment.
2.- De conformitat amb el que disposa l’article 99 de la la Llei de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, Llei 30/1992,
de 26 de novembre, es podran imposar multes coercitives pels incompliments de
les normes d’aquesta ordenança sempre que es donin les circumstàncies previstes
en la citada Llei. Abans de la seva imposició s’haurà de requerir a l’interessat per tal
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que compleixi amb la normativa infringida. La quantia de la multa no sobrepassarà
el màxim previst en la norma legal que correspongui.

ARTICLE 360.- COMPETÈNCIA I PROCEDIMENT
1. L’Alcaldia pot delegar la competència per a l'inici dels procediments
sancionadors que s’hagin de tramitar com a conseqüència de l’aplicació d’aquesta
Ordenança, i les funcions instructora i resolutòria d’aquests procediments. La
delegació d’aquestes facultats podrà fer-se en òrgans diferents del mateix
Ajuntament.
2. S'utilitzarà amb preferència el procediment abreujat. En la seva tramitació es
podran acumular, si escau, l'exigència a l'infractor que reposi la situació alterada
per la infracció al seu estat originari i la determinació de la quantia a què ascendeix
la indemnització pels danys i perjudicis causats en el domini públic, els edificis
municipals, les instal·lacions municipals, l'arbrat i el mobiliari urbà.
3. La indemnització pels danys i perjudicis causats es determinarà, si la seva
tramitació no s'acumula al procediment sancionador, en un procediment
complementari amb audiència del responsable.
4. En tots els casos, les valoracions realitzades pels Serveis Tècnics Municipals
serviran de base per a la determinació dels danys i perjudicis causats.
5. Les resolucions administratives donaran lloc, segons els supòsits, a l'execució
subsidiària i al procediment de constrenyiment sobre el patrimoni, o a deixar
expedita la via judicial corresponent.
6. Quan els danys i perjudicis s'ocasionin a béns i instal·lacions de caràcter no
municipal, amb independència de la sanció administrativa que pogui correspondre
pels fets, es podran facilitar els antecedents dels fets i la seva quantificació als
titulars dels béns o drets, per si desitgen acudir a la via judicial.
7. La sanció s’imposarà sense perjudici de les possibles responsabilitats
patrimonials que poden comportar la reparació, restitució o neteja del bé de
domini públic malmès.

ARTICLE 361.- TERMINACIÓ CONVENCIONAL. RECONEIXEMENT DE LA
INFRACCIÓ I PAGAMENT DE LA MULTA
Determinada la responsabilitat administrativa de l'infractor i assenyalada la multa,
podrà convenir-se de forma voluntària la substitució de la quantia de la
indemnització pels danys i perjudicis causats en els béns, les instal·lacions i el
mobiliari urbà de titularitat municipal, per la realització física dels treballs que
requereixi la reparació del dany i la recuperació del seu aspecte anterior.
En aquest supòsit, els materials necessaris seran facilitats per l'Ajuntament i la
quantia de la multa podrà reduir-se.
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Els pressumptes infractors poden reconèixer la seva responsabilitat mitjançant el
pagament de les sancions de multa amb una reducció del trenta per cent de l’import
de la sanció que consti al plec de càrrecs o a la proposta de resolució quan es tracti
de procediments abreujats. El pagament de l’import de la sanció de multa
comportarà la terminació del procediment, sens perjudici de poder presentar els
recursos procedents. El pagament s’haurà de fer directament a la Tresoreria
municipal.
ARTICLE 362.- NORMATIVA COMPLEMENTÀRIA
En allò que no s'ha previst en aquest Capítol sobre règim sancionador, s’hi aplicarà
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú (BOE núm. 285, de 27 de
novembre de 1992), el Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment
sancionador d'aplicació als àmbits de competència de la Generalitat (DOGC núm.
1827, de 29 de novembre de 1993), i, supletòriament, el Reial Decret 1398/1993,
de 4 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament del procediment per a l'exercici de la
potestat sancionadora (BOE núm. 189, de 9 d'agost de 1993), o normes que els
puguin substituir.

Secció 2ª.- Infraccions i sancions del Títol Preliminar i Títol I
ARTICLE 363- ACTUACIONS A REALITZAR PER AQUEST AJUNTAMENT,

1- Iniciació de l’expedient.
a) D’ofici: mitjançant comunicat de la Guàrdia Urbana, de la Inspecció
Municipal o informe de qualsevol dels serveis municipals.
b) A instància de part: mitjançant denúncia escrita presentada a qualsevol dels
Registres de l’Ajuntament o per compareixença personal. en aquest últim
cas, el funcionari de torn aixecarà la corresponent acta que serà signada pel
denunciant. Aquestes denúncies seran comprovades.
2.-Diligències precautòries. L’Alcaldia podrà decretar les mesures que legalment
corresponguin per restablir l’ordre.
3.- Procediment.- S’aplicarà el procediment sancionador general.
ARTICLE 364.- FALTES I SANCIONS
a) Faltes.Són faltes molt greus: la reincidència en la comissió d’una falta
greu per qualsevol acció que vulneri les disposicions del títol primer
d’aquesta Ordenança i que atempti contra la higiene, la salubritat, i la
sanitat o que produeixi molèsties a les persones o que posi en perill la
seva seguretat.
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Són faltes greus: qualsevol acció que contravingui les disposicions del
títol primer d’aquesta Ordenança que no tingui les condicions de falta lleu,
serà considerada falta greu.
Són faltes lleus: aquelles accions que contravenint les disposicions
d’aquest títol de l’Ordenança no arribin a causar molèsties a les persones
de forma greu, no atemptin contra la seva seguretat ni produeixin efectes
a la via pública que es puguin considerar substancialment greus pel fet
que no requereixin una actuació immediata dels serveis municipals.
La reincidència en la comissió d’una falta lleu per dues vegades serà falta
greu, més de dues vegades tindrà la consideració de falta molt greu. La
reincidència en la comissió d’una falta greu una sola vegada serà falta
molt greu.
b) Sancions: Les faltes lleus podran ser sancionades amb multes de fins
a 750€. Les faltes greus amb multes de fins a 1.500€. Les faltes molt
greus podran ser sancionades amb multes de fins a 3.000€.

Secció 3ª.- Infraccions i Sancions del Títol II.

ARTICLE 365.- INFRACCIONS
1. Es consideren infraccions administratives les accions i les omissions que
contravenen les obligacions que estableix el Títol II d'aquesta Ordenança (articles
14 al 32).
2. Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus, de conformitat amb la
tipificació que estableixen els articles següents.

ARTICLE 366.- TIPIFICACIÓ DE LES INFRACCIONS
1. Es tipifiquen com a infraccions administratives en matèria d'activitats sotmeses a
llicència municipal, les següents:
1.1. Molt greus:
a) Falsejar els certificats tècnics.
b) Superar en més de 10 unitats els valors guia d'immissió
c) Posar en funcionament focus emissors quan se n'hagi ordenat el precinte o la
clausura.
d) Reincidir en infraccions greus.
1.2. Greus:
a) Superar en més de 5 unitats els valors guia d'immissió.
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b) No disposar de l'aïllament acústic i/o vibratori imposat en la llicència.
c) Instal·lar o ampliar sense llicència les activitats susceptibles de produir molèsties
per sorolls i/o vibracions.
d) Desatendre els requeriments municipals per a la correcció de les deficiències
observades.
e) Negar-se o resistir-se a la tasca d'inspecció i de vigilància de l'Administració.
f) Negar-se o resistir-se a subministrar dades o a facilitar la informació sol·licitada
per les autoritats competents o pels seus agents en el compliment de les seves
funcions; i subministrar informació o documentació falsa, inexacta, incompleta o
que indueixi a error, implícitament o explícitament.
g) Posar en funcionament focus emissors quan se n'hagi limitat el temps.
h) Reincidir en infraccions lleus.
1.3. Lleus:
a) Superar fins a 5 unitats els valors guia d'immissió.
b) Qualsevol altra infracció no tipificada en els apartats anteriors.

ARTICLE 367.- PERSONES RESPONSABLES
Són responsables de les infraccions:
a) Els titulars de les llicències o autoritzacions municipals.
b) Els explotadors de l'activitat.
c) Els tècnics que lliurin els certificats corresponents.
d) El titular del vehicle o el seu conductor.
e) La persona que causi la pertorbació.

ARTICLE 368.- SANCIONS
La imposició de les sancions previstes per al Títol III d'aquesta ordenança es regeix
per la normativa vigent en matèria de procediment sancionador aplicable pels ens
locals.

ARTICLE 369.- CLASSES DE SANCIONS
Les sancions que es poden imposar són les següents:
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a) Multa.
b) Suspensió de l'activitat, total o parcial.
c) Retirada temporal o definitiva de la llicència.

ARTICLE 370.- QUANTIA DE LES SANCIONS
La sanció que es podrà imposar per la comissió de les infraccions esmentades,
consistirà en una multa fins a un import de 3.000€, llevat que la legislació de règim
local o la sectorial en permeti de més elevades.
ARTICLE 371.- ALTRES SANCIONS IMPOSABLES
1. Per les infraccions molt greus, també es pot aplicar qualsevol de les sancions
següents:
a) Clausura de l'activitat.
b) Retirada temporal o definitiva de la llicència.
c) Suspensió temporal de l'activitat.
d) Precinte dels focus emissors.
2. Per les infraccions greus també es pot aplicar qualsevol de les sancions
següents:
a) Suspensió temporal de l'activitat.
b) Precinte de focus emissors.

ARTICLE 372.- GRADUACIÓ DE LES SANCIONS
Les sancions corresponents a cada classe d'infracció es graduen tenint en compte
els criteris següents, que poden ser valorats separadament o conjuntament:
a) L'afectació de la salut de les persones.
b) L'alteració social a causa del fet infractor.
c) La possibilitat de restabliment de la realitat fàctica.
d) El benefici derivat de l'activitat infractora.
e) El grau de malícia de la persona que ha causat la infracció.
f) El grau de participació en el fet per títol diferent de l'anterior.
g) La capacitat econòmica de l'infractor.
h) La reincidència.
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ARTICLE 373.-ALTRES MESURES.
1. L'Alcalde és qui ordena la incoació dels expedients sancionadors i imposa les
sancions que corresponguin.
2. La multa és compatible amb l'aplicació d'altres sancions, quan correspongui.
3. No té caràcter de sanció, la clausura o el tancament de l'activitat que no disposi
de llicència. Tampoc no té caràcter de sanció, la suspensió cautelar del
funcionament de l'activitat fins que es rectifiquin els defectes o es compleixin els
requisits legals exigits.
ARTICLE 374.- NOVA OBERTURA
Per exercir novament l'activitat que hagi estat clausurada o precintada, en part o en
la totalitat, és indispensable estar en possessió de la llicència que empari l'activitat
en la seva totalitat i estat real, i també que s'adapti al projecte sobre la base del
qual s'atorgà la llicència esmentada, i se n’haurà de justificar la seva adequació
mitjançant el certificat tècnic corresponent. Altrament, no es pot tornar a exercir
l'activitat, encara que hagi transcorregut el termini imposat en la mesura aplicada.

Secció 4ª.- Infraccions i sancions del títol III.

ARTICLE 375.- INFRACCIONS
Constituirà infracció la vulneració de les prohibicions o els mandats continguts en el
títol tercer d'aquesta Ordenança.

ARTICLE 376.- SANCIONS
La sanció que es podrà imposar per la comissió de les infraccions esmentades,
consistirà en multa fins a un import de 3.000€, llevat que la legislació sectorial en
permeti de més elevades. Les infraccions i sancions es graduaran de conformitat
amb el que disposa el capítol I del Títol XV

Secció 5ª.- Infraccions i sancions del Títol IV.

ARTICLE 377.- INFRACCIONS
Constituiran infraccions administratives d’aquesta Ordenança pel que respecta al
seu Títol VI, les següents:
a) L’ús comú especial de la via pública per particulars sense la corresponent
autorització municipal.
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b) La venda ambulant sense les autoritzacions administratives i sanitàries
corresponents.
c) La venda o activitat a la via pública en llocs no permanents sense autorització
municipal o incomplint les condicions de l’autorització i/o de productes no
autoritzats.
d) L’ocupació de la via pública mitjançant cadires, taules, vetlladors, para-sols o
similars, sense llicència municipal o sense ajustar-se a les condicions d’aquesta
i a les generals establertes a l’Ordenança o l’incompliment de les obligacions
del titular de la llicència
ARTICLE 378.- SANCIONS
La sanció que es podrà imposar per la comissió de les infraccions esmentades,
consistirà en una multa fins a un import de 3.000€, llevat que la legislació de règim
local o la sectorial en permeti de més elevades.

Secció 6ª.- Infraccions i sancions del títol V.
ARTICLE 379.- INFRACCIONS
Constituiran infraccions administratives d’aquesta ordenança pel que respecta al
seu Títol V, les següents:
a) Llençar escombraries, runes, mobles i altres objectes als marges dels rius o als
solars.
b) No mantenir els solars de titularitat privada o els edificis en construcció lliures
d’escombraries, runes, mobles males herbes, i en general no mantenir-los en
condicions de seguretat, salubritat i d’ornament públic.
c) Incomplir les obligacions de neteja de voreres o de retirada de la via pública de
deixalles produïdes per la seva activitat.
d) Incomplir les obligacions establertes en cas de nevada.
e) Realitzar activitats no permeses en la via pública o sense la corresponent
autorització municipal.
f)

Espolsar catifes, roba i d’altres objectes causant danys o molèsties
innecessàries.

g) Regar les plantes de manera inadequada o fora de l’horari establert.
h) Col·locar testos o gerros de manera que ofereixin perill de caure.
ARTICLE 380.- SANCIONS
La sanció que es podrà imposar per la comissió de les infraccions esmentades,
consistirà en una multa fins a un import de 3.000€, llevat que la legislació de règim
local o la sectorial en permeti de més elevades.
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Secció 7ª.- Infraccions i sancions del títol VI.
ARTICLE 381.- INFRACCIONS.- Tret de les sancions específiques amb les
multes corresponents tipificades en el mateix títol, s’aplicaran les previstes en els
següents articles d’aquesta secció.
ARTICLE 382.- PROCEDIMENT SANCIONADOR
L’incompliment de qualsevol disposició referent a gossos considerats
potencialment perillosos, es regularà i es tramitarà d’acord amb el que disposi la
Llei 10/1990, de 30 de juliol publicada al DOGC núm. 2948 de 9/8/1999.
L’incompliment de les altres normes previstes en el Títol VIII d’aquestes
ordenances seran sancionades d’acord amb els criteris que es detallen a
continuació:
1. Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.
Són infraccions lleus:
a) Estar en possessió d’un animal no censat. L’obligació de censar els animals
es recull en l’article 134.1 de la present Ordenança.
b) Estar en possessió d’un animal no identificat. L’obligació d’identificar un
animal es recull a l’article 134.2 de la present Ordenança.
c) Circular per la via pública amb un gos sense que estigui sota control
mitjançant la corretja corresponent o si s’escau, el morrió. L’obligatorietat de
portar els gossos lligats quan circulin per la via pública es recull en l’article 135
de la present Ordenança.
d) Donar aliment als animals a la via pública. Aquesta prohibició es recull en
l’article 124 a) de la present Ordenança.
e) Embrutir amb deposicions d’animals els carrers. Aquesta prohibició es recull
en l’article 126 de la present Ordenança.
f) Vendre animals a la via pública. La prohibició es recull en l’article 8 de la
present Ordenança.
g) Entrar amb animals en els llocs referits en l’article 141 de la present
Ordenança.
Són infraccions greus:
a) No vacunar contra la ràbia els gossos de més de 3 mesos. L’obligatorietat
d’aquesta vacunació es recull en l‘article 128 de la present Ordenança.
b) Embrutir amb deposicions d’animals els jardins i parcs infantils. La prohibició
es recull en l’article 126 de la present Ordenança.
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c) No proporcionar als animals l’alimentació necessària i les instal·lacions
adequades des del punt de vista higiènic i sanitari. Les obligacions del tracte
amb els animals s’especifiquen en l’article 136 de la present Ordenança.
d) No realitzar els tractaments sanitaris obligatoris als animals domèstics de
companyia. L’obligatorietat es recull a l’article 131 d’aquesta Ordenança.
e) Maltractar els animals. La prohibició s’especifica en l’article 137 de la present
Ordenança.
f) Caçar o enverinar animals. La prohibició s’especifica en l’article 124 B de la
present Ordenança.
g) L’ús dels animals en espectacles que els donin un tracte humiliant o que els
ocasionin patiments. Aquesta prohibició s’especifica en els articles 122 i 137 de
la present Ordenança.
h) Quan un animal hagi agredit una persona o un altre animal, es considerarà
falta greu que el propietari no faciliti les dades de l’animal a l’Ajuntament, no
presenti la documentació sanitària o no el sotmeti a l’observació veterinària
pertinent. El procediment a decidir en aquests casos es recull en l’article 132 de
la present ordenança.
i) No tenir els gossos de vigilància amb les degudes condicions de seguretat o no
col·locar un rètol d’alerta. L’obligatorietat d’adoptar aquestes mesures es recull a
l’article 138.2 de la present Ordenança.
j) No posar morrió als gossos segons la obligatorietat recollida a l’article 164 de
l’Ordenança.
k) No disposar de pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil en el supòsit que
el propietari tingui l’obligació d’acord amb l’article 117 d’aquesta Ordenança.
l) La reincidència en 3 infraccions lleus.
Són infraccions molt greus:
a) Celebracions de lluites de gossos, galls i altres animals. La prohibició
s’especifica a l’article 121 de la present Ordenança.
b) El maltractament i les agressions físiques als animals. La prohibició està
recollida en l’article 137 de l’Ordenança.
c) L’abandonament d’un animal de companyia. La prohibició està recollida a
l’article 146 de l’Ordenança.
d) La no possessió de l’autorització per posseir un gos potencialment perillós, i
que es recull en els articles 117 i 127 d’aquesta Ordenança.
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e) L’incompliment de les mesures i condicions particulars que constin en
l’autorització per la tinença d’un gos potencialment perillós. Obligació que es
recull en els articles 117 i 127 d’aquesta Ordenança.
F) La reincidència en 2 infraccions greus
2. S’imposaran les sancions següents, si no és que, d’acord amb una altra
normativa, se’n pugui imposar una de més alta:
Les infraccions lleus seran sancionables amb multes de 6 a 30 euros.
Les infraccions greus seran sancionables amb multes de 31 a 91 euros.
Les infraccions molt greus seran sancionables amb multes de 91 a 151 euros.
3. En situacions d’infracció reiterativa (més de quatre vegades en les faltes lleus,
dues vegades en les faltes greus i en les faltes molt greus) en un termini no
inferior a un any, l’animal pot ser comissat per l’Ajuntament.
4. Quan la gravetat del fet aconselli una sanció que excedeixi la competència
municipal, es comunicarà a altres instàncies de l’Administració pública i
s’interessarà la imposició d’una sanció més greu.
5. Quan el fet constitueixi delicte es comunicarà a l’autoritat judicial competent.

ARTICLE 383. -GRADUACIÓ DE LES SANCIONS
Per a la graduació de les sancions recollides en l’article anterior es tindrà en
compte:
a)
b)
c)
d)
e)

La concurrència de risc sanitari en les circumstàncies objectives dels fets.
La perillositat objectiva de les circumstàncies de fet.
La reincidència.
La situació de risc, perill per a la salut del mataeix animal.
La intencionalitat.

Són responsables de les infraccions els propietaris o posseïdors dels animals

ARTICLE 384.- GUÀRDIA URBANA. FUNCIONS ESPECÍFIQUES.
La policia municipal tindrà cura de fer complir la present Ordenança i denunciarà
els propietaris dels animals que la incompleixin. Així mateix, podrà exigir en
qualsevol moment la presentació de la documentació sanitària dels animals.
L’incompliment de les normes donarà lloc a l’inici del corresponent expedient
sancionador o la formulació de la multa que correspongui.
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Secció 8a.- Infraccions i sancions del Títol VII
ARTICLE 385.- INFRACCIONS
Constituirà infracció la vulneració de les prohibicions o els mandats continguts en el
Títol VII d'aquesta Ordenança.

ARTICLE 387.- SANCIONS
La sanció que es podrà imposar per la comissió de les infraccions esmentades,
consistirà en una multa fins a un import de 750€, llevat que la legislació sectorial en
permeti de més elevades.

Secció 9a.- Infraccions i sancions del Títol VIII

ARTICLE 388.- INFRACCIONS
Constituirà infracció la vulneració de les prohibicions o els mandats continguts en el
Títol VIII d'aquesta Ordenança.

ARTICLE 389.- SANCIONS
La sanció que es podrà imposar per la comissió de les infraccions esmentades,
consistirà en una multa fins a un import de 1500€, llevat que la legislació sectorial
en permeti de més elevades.

Secció 10a.- Infraccions i sancions del Títol IX
ARTICLE 390.- INFRACCIONS
Constituiran infraccions administratives d’aquesta Ordenança, pel que fa al seu
Títol IX, les següents:
a) Repartir publicitat a la via pública sense autorització municipal.
b) Col·locar publicitat a les façanes dels edificis, sense autorització municipal.
c) Col.locar publicitat a les façanes dels edificis contra la voluntat dels seus
propietaris o titulars.
d) Repartir publicitat en bústies en bústies en les quals consti la voluntat expressa
dels seus propietaris de no acceptar-ne.
e) Deixar el material publicitari en els edificis fora de les bústies.
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f) Distribuir material publicitari que tingui unes dimensions superiors a les indicades
en aquesta Ordenança.
g) Actuar com a empresa de distribució de material publicitari sense estar legalment
constituïda.
h) Repartir material publicitari sense la indicació de l’empresa distribuïdora, llevat de
les excepcions previstes.
i) Negar-se o resistir-se a subministrar informació la requerida pels òrgans
municipals o els seus agents, i el subministrar informació falsa, inexacta,
incompleta o que indueixi a error.

ARTICLE 391. -SANCIONS
La sanció que es podrà imposar per la comissió de les infraccions esmentades,
consistirà en una multa fins a un import de 150 euros, llevat que la legislació de
règim local o la sectorial en permeti de més elevades.

Secció 11a.- Infraccions i sancions del Títol X
ARTICLE 392.- INCOMPLIMENTS
1. En cas d’incompliment dels preceptes d’aquest Títol, els serveis tècnics
municipals podran ordenar l’adopció de les mesures que escaiguin a fi i efecte de
restablir la legalitat infringida, segons el que estableix la normativa urbanística
general.
2. Quan es realitzi una instal·lació sense llicència o sense ajustar-se a les
condicions que s’assenyalin a la llicència, l’alcalde disposarà la suspensió
immediata dels treballs d’instal·lació.
En el termini de dos mesos comptats des de la notificació de la suspensió,
l’interessat haurà de sol·licitar l’oportuna llicència o, si és el cas, haurà d’ajustar
la instal·lació a les condicions assenyalades a la llicència.
En el cas que la instal·lació no s’adeqüi a aquesta Ordenança i a les normes que
li siguin d’aplicació, l’Ajuntament requerirà els responsables perquè, en un
termini de deu dies, retirin la instal·lació, retornin l’immoble al seu estat anterior i,
si s’escau, s’instal·li la infraestructura comuna d’accés al servei de
telecomunicacions.
Transcorreguts els terminis assenyalats sense haver sol·licitat la llicència, sense
haver-se ajustat la instal·lació a les condicions assenyalades, o sense haver
retirat les instal·lacions, els serveis municipals o empresa contractada les
retiraran expressament, a càrrec dels responsables, els quals hauran de pagar
les despeses corresponents a l’execució subsidiària.
3. Les mesures d’execució subsidiària són independents i compatibles amb les
que es pugui imposar en concepte de sanció.
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4. Les instal·lacions sense llicència o concessió, instal·lades sobre sòl d’ús o
domini públic municipal seran retirades en quaranta-vuit hores, com a màxim, per
l’Ajuntament, i amb el requeriment previ de l’Alcaldia al responsable de la
instal·lació. Les despeses de retirada les haurà de pagar l’interessat, a més de
les sancions que corresponguin.
ARTICLE 393.- RÈGIM SANCIONADOR
1. Es procedirà d’acord amb el règim general establert per a les infraccions
urbanístiques establertes en la legislació aplicable i, en allò que escaigui, amb
el que estableix el règim jurídic de les infraestructures comunes en els edificis
per l’accés als Serveis de Telecomunicacions.
2. De la infracció del que disposa aquest Títol de l’Ordenança, seran
responsables:
a) La persona física o jurídica que hagi disposat la instal·lació, sense la
prèvia llicència o concessió, o amb la infracció de les condicions i els
preceptes d’aquesta Ordenança.
b) Els propietaris dels edificis o dels habitatges i la comunitat de propietaris
dels edificis on estigui col·locada la instal·lació, i especialment en la
infracció de l’obligació d’instal·lar infraestructures comunes.
c)

L’empresa instal·ladora que procedeixi sense les corresponents
autoritzacions.

3. El procediment aplicable serà el que es preveu en la Llei 30/92, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, modificat per la Llei 4/1999, de 13 de gener.

Secció 12a.- Infraccions i sancions del Títol XI
ARTICLE- 394.- INFRACCIONS I SANCIONS . REMISSIÓ NORMATIVA
Per vetllar pel compliment del que disposa el Títol XI de la present Ordenança i
per garantir-lo, els funcionaris municipals efectuaran les corresponents
inspeccions.
Les infraccions detectades podran ser tipificades com a faltes i seran objecte de
les corresponents sancions, de conformitat amb el que estableixen els articles
24, 25, 26 i 27 de la Llei 10/1990, de 15 de juny sobre policia d’espectacles, les
activitats recreatives i els establiments públics.
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Secció 13a.- Infraccions i sancions del Títol XII
ARTICLE 395.- INSPECCIONS.
Per vetllar pel compliment del que disposa el Títol XII de la present Ordenança i
per garantir-lo, els funcionaris municipals efectuaran les corresponents
inspeccions.
ARTICLE 396.- INCOMPLIMENTS
1. En cas d’incompliment dels preceptes d’aquesta Ordenança, els serveis
tècnics municipals podran ordenar l’adopció de les mesures que escaiguin a fi i
efecte de restablir la legalitat infringida, segons el que estableix la normativa
urbanística general.
2. Quan es realitzi una instal·lació sense llicència o sense ajustar-se a les
condicions que s’assenyalin a la llicència, l’alcalde disposarà la suspensió
immediata dels treballs d’instal·lació.
En el termini de dos mesos comptats des de la notificació de la suspensió,
l’interessat haurà de sol·licitar l’oportuna llicència o, si escau, ajustar la
instal·lació a les condicions assenyalades a la llicència.
En el cas que la instal·lació no s’adeqüi a aquesta Ordenança i a les normes que
s’hi hagin d’aplicar, l’Ajuntament requerirà els responsables perquè, en un termini
de deu dies, retirin la instal·lació, retornin l’immoble al seu estat anterior, i si
s’escau, instal·lin la infraestructura comuna d’accés al servei de
telecomunicacions.
Transcorreguts els terminis assenyalats sense haver sol·licitat la llicència, sense
haver-se ajustat la instal·lació a les condicions assenyalades, o sense haver
retirat les instal·lacions, els serveis municipals o l’empresa contractada
expressament les retiraran, i els responsables, hauran de pagar a càrrec seu, les
despeses corresponents a l’execució subsidiària.
3. Les mesures d’execució subsidiària són independents i compatibles amb les
que es pugui imposar en concepte de sanció.
4. Les instal·lacions sense llicència o concessió, instal·lades sobre sòl d’ús o
domini públic municipal, seran retirades en quaranta-vuit hores, com a màxim,
per l’Ajuntament, amb el requeriment previ de l’Alcaldia al responsable de la
instal·lació. Les despeses de retirada seran carregades a l’interessat, a més de
la imposició de les sancions que corresponguin.

ARTICLE 397.- RÈGIM SANCIONADOR
1. Es procedirà d’acord amb el règim general establert per a les infraccions
urbanístiques establertes en la legislació aplicable, i en allò que escaigui,
amb el que estableix el règim jurídic de les infraestructures comunes en
els edificis per l’accés al Servei de Telecomunicacions.
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2. De la infracció del que disposa aquest títol de l’Ordenança, en seran
responsables:
a) La persona física o jurídica que hagués disposat la instal·lació,
sense la llicència o concessió prèvia, o amb infracció de les
condicions i els preceptes d’aquesta Ordenança.
b) Els propietaris dels edificis o dels habitatges i la comunitat de
propietaris dels edificis on estigui col·locada la instal·lació, i
especialment en la infracció de l’obligació d’instal·lar
infraestructures comunes.
c) L’empresa instal·ladora que procedeixi sense les corresponents
autoritzacions.
3. El procediment aplicable serà el que es preveu en els articles 127 i
següents de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificat per la
Llei 4/1999, de 13 de gener.

Secció 14a.- Infraccions i sancions del Títol XIII i XIV
ARTICLE 398.- INFRACCIONS.- Tret de les sancions específiques amb les
multes corresponents tipificades en els Títols XIII i XIVl, s’aplicaran
supletivament les previstes en la secció segona d’aquest capítol.

Capítol II.- Actes sotmesos a tota mena de llicències.
ARTICLE 399.- VIA PÚBLICA. LLICÈNCIES MUNICIPALS.
Tota mena d’actuació que amb caràcter general estigui subjecte a llicència
municipal pel seu desenvolupament i que sigui realitzada sense l’obtenció de la
corresponent llicència, o sense ajustar-se a la llicència concedida, serà objecte
de suspensió immediata mitjançant Resolució de l’Alcaldia, que es dirigirà contra
els responsables de l’actuació.
Per dictar l’esmentat acte administratiu, l’alcaldia procedirà:
a) D’ofici: mitjançant comunicat de la Guàrdia Urbana o de l’Inspector Municipal.
b) A instància de part: mitjançant denúncia presentada al Registre de
l’Ajuntament. Aquestes denúncies seran comprovades abans de procedir.
ARTICLE. 400.- DILIGÈNCIES PRECAUTÒRIES.
L’Alcaldia podrà requerir a l’obligat en la Resolució de suspensió, l’execució del
que sigui necessari per a una millor efectivitat de l’esmentada suspensió.
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En aquestes mesures precautòries constarà l’apercebiment als obligats, de
l’execució per aquesta Administració del que s’ha ordenat a la Resolució de
suspensió o de l’execució de les mesures previstes en la vigent legislació en
matèria de procediment administratiu amb la finalitat d’aconseguir l’execució
ordenada.
ARTICLE. 401.- EXECUCIÓ FORÇOSA.
Sent els actes administratius immediatament executius, en el supòsit de manca
de compliment del requeriment de suspensió, s’executarà forçosament, a
l’empara del que disposa la legislació vigent en matèria de procediment
administratiu atenent a les circumstàncies de cada cas per aplicar la mesura més
adequada als fets.
Per tant, l’execució forçosa s’efectuarà de les maneres següents:
a) Execució subsidiària amb càrrec a l’obligat, quan siguin actes que, per no ser
personalíssims, puguin ser realitzats per un subjecte diferent de l’obligat.
b) Multa de 300 € per la desobediència al requeriment fet per l’Alcaldia.
Aquesta multa és independent de qualsevol tipus de sanció que correspongui per
aplicació reglamentària de tota mena.
c) El precintament es farà quan sigui possible atenent a les circumstàncies de
les instal.lacions, i independentment de qualsevol altra mesura d’execució
forçosa.

Capítol III.- Accions substitutòries de les sancions

ARTICLE. 402.- REPARACIÓ DEL DANY
1.- Les persones responsables de les infraccions en un procediment sancionador
podran reconèixer la seva responsabilitat en qualsevol moment de la tramitació
de l’expedient.
2.- El reconeixement de la responsabilitat, quan s’acompanya de l’oferiment de
dur a terme accions educatives de reparar el dany, determinarà la possibilitat que
l’instructor proposi a l’òrgan competent per sancionar el sobreseïment de
l’expedient sancionador, un cop la persona infractora acrediti haver reparat
davant la comunitat el dany ocasionat.
3.- Aquesta mesura de sobreseïment no serà aplicable en els supòsits de
reincidència en la comissió d’actes incívics tipificats per aquesta ordenança.
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ARTICLE 403.- TREBALLS VOLUNTARIS
1.- Amb la finalitat de reparar , en la mesura que pugui, els danys ocasionats a la
resta de la ciutadania com a conseqüència d’una conducta incívica, l’òrgan
competent per sancionar, podrà substituir la sanció prevista en aquesta
ordenança a canvi que la persona infractora es comprometi a desenvolupar
treballs voluntaris en benefici de la resta de la comunitat, o reparar els danys per
accions similars.
ARTICLE. 404.- FORMACIÓ ESPECÍFICA.
Amb la finalitat expressada en els articles anteriors, l’Ajuntament podrà
organitzar cursos monogràfics destinats a la formació en el civisme, per tal
d’evitar la comissió de futures conductes incíviques. La participació en aquests
cursos tindrà caràcter voluntari i substitutori de la sanció en els casos que
determini l’òrgan sancionador.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA
Aquesta Ordenança s’entendrà automàticament modificada per la normativa estatal
o autonòmica que amb posterioritat a la seva entrada en vigor es pugui promulgar,
si és contradictòria amb el seu contingut.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA
Les competències municipals s’exerciran sobre la base de la legislació vigent en
matèria de Règim Local, i tindran competència per fer complir les disposicions
d’aquesta Ordenança, l’Alcalde o el Regidor en qui les delegui. L’Alcalde podrà
dictar les ordres singulars o nominatives que consideri oportunes per tal de
preservar el bon comportament a la via pública. Els funcionaris municipals seran els
encarregats de l’execució de la present normativa sota les ordres de l’Alcalde o el
Regidor Delegat.
Per al millor compliment de les disposicions d’aquesta Ordenança, l’Alcalde podrà
requerir la presència de les persones que hagin comès alguna infracció susceptible
de ser corregida sense necessitat de l’obertura d’expedient sancionador. En el cas
que la persona requerida es negui a complir amb el contingut del requeriment, i
l’acció que l’hagi motivat sigui susceptible d’aplicació d’una multa coercitiva de
conformitat amb el que diposa l’article 359 d’aquesta Ordenança, l’esmentat
requeriment tindrà la consideració de primera notificació i, per tant, es podrà
imposar la multa en la quantia prevista en la llei corresponent.
L’incompliment de les ordres, diposicions o requeriments de l’Alcalde serà
sancionat en els termes previstos en aquesta Ordenança, sense perjudici que es
pugui iniciar procediment penal per causa de desobedicència.
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DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA
Les persones que hagin estat sancionades per l’incompliment de les normes
d’aquesta Ordenança que regulen la convivència ciutadana a la via pública,
deixaran de percebre els ajuts municipals previstos en les ordenances que ho
regulin en funció de la gravetat dels fets, la qual, serà apreciada pel Sr. Alcalde que
podrà resoldre suspendre o denegar total o parcialment els esmentats ajuts prèvia
l’emissió del corresponent informe, no vinculant, per part del Departament de
Benestar Social de l’Ajuntament de Vic.

DISPOSICIÓ FINAL
L’aprovació de noves ordenances municipals o modificació de les existents, que
tinguin incidència en l’articulat de la present ordenança, comportarà la modificació
automàtica d’aquest articulat sense necessitat d’altre tràmit que l’aprovació pel Ple
Municipal del text resultant, sigui per addició, per supressió o per modificació.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queden derogades les ordenances, bans i reglaments municipals d’aquest
Ajuntament que s’oposin a les disposicions de la present Ordenança, les
contradiguin o hi resultin incompatibles.
Vic, 30 de desembre de 2005.
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INDEX TEMÀTIC

A
Animals
Abandonament: 155
Accidents: 144
Concepte animals de companyia: 141
Deposicions: 143
Gossos: 158
Accesos prohibits: 167;
Àmbit normatiu: 159
Cens: 163, 167, 169, 170
Centres col.laboradors: 173
Classificació:162
Comís: 178, 179
Fonament jurídic: 160
Infraccions: 174
Manteniment: 166
Prohibicions: 164
Responsabilitat: 161; 164; 181
Sanitat: 165; 171, 172
Sancions: 177; 180
Sacrifici: 182;
Malalties: 144;
Manteniment: 144; 145;
Normes sanitàries: 144
Perillositat: 148; 149
Preus Públics i taxes: 157
Prohibicions: 141, 142, 143, 146; 150;
Recollida d’animals: 151; 152, 153, 156
Responsabilitat: 140; 143;
Sacrifici: 154
Tinença: 140;
Tractament: 143
Utilització llocs comuns: 147, 150
Venda: 142
Veterinari: 144;
Antenes
Concepte: 211
Conservació: 225;
Domini municipal: 224;
Llicències: 221, 223
Plans tècnics: 222
Resereva d’espai: 212
Tipus (A): 213
Tipus (B): 214
Tipus (C) Radioafeccionats: 215;
Tipus (D) Radioenllaços: 216;
Tipus (E): Telefonia móbil i altres: 217
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Armes:
Us a la via pública: 11

B
Béns
Edificis titularitat municipal: 37;
Element estructural:34;
Fonts : 42;
Mobiliari Urbà: 40;
Parcs i Jardins: 43
Pintades: 38;
Prohibicions:35;
Propaganda: 35;
Ús: 33; 39

C
Càrrega i descàrrega de mercaderies
a la via pública: 24;
Clausura locals
Sorolls: 14.8;
Cimatització
Condicions: 220
Conservació: 228
Llicència: 226; 227
Nivell sonor: 219
Situació dela aparells: 218
Taxes: 229
Col.laboració Ciutadana
Situacions de necessitat: 13
Contenidors obres
Concepte: 111
Instal.lació: 112, 113, 114
Llicències: 112; 116
Mesures de seguretat: 115
Responsabilitat: 118
Retirada: 117

Convivència ciutadana
Bans Alcalde: 3,
Coaccions: 3,
Costum:3,
Denúnies:3,
Dignitat de la Persona,3
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D
Deixalles
Tractament: 41;
Discapacitats
Disminució psíquica: 6
Drets i Deures individuals
Determinació: 12
Drogues
Prohibició: 10,
E
Educació viària
Foment: 8.1,
Embriaguesa
Prohibició:10,
Enllumenat públic
Manteniment: 46;
Entrada de Vehicles
Autoritzacions: 189, 190; 191, 192
Característiques: 193, 196, 197
Classes: 188
Obres: 198
Reserves especials: 199, 200, 201, 202.
Supressió: 195
Taxa: 194
Escola
Absència del menor: 7,
Drets i deures:7,
Espectacles
Llicència: 16;
Sorolls: 16;
Establiments Públics
Horaris: 230
Discrecionalitat autoritzacions: 240, 242, 243
Festes, revetlles: 242
Limitacions: 236; 237; 238
Llicències: 232;
Modificacions: 241;
Prohibicions: 239
Supletorietat: 244; 245.
Tipus d’activitats: 231
Zonificació: 233; 234; 235
Pública concurrència o s’exerceix la prostitució: 344
Determinació i àmbit: 345
Control d’accés: 348
Emplaçament: 346
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Horaris: 350
Inspecció: 352
Instal.lació: 347
Llicència municipal: 351
Sancions: 353;
Sanitat: 349
Supletorietat: 354

F
Festes
Condicions: 93;
Fires
Condicions: 93
Instal.lació:93;
Llicències: 93
H
Horaris
Determinació: 17;
Responsabilitat: 17.2

I
Immissions
Acústiques (veure sorolls)
Altres immissions: 28
Immobles
Indicador numerari: 186
Nomenclàtor: 183
Numeració: 185
Retolació: 184;
Servituds administratives: 187

L
Locutoris
Definició: 338
Emplaçament:340
Horaris: 341
Incompatibilitats: 342
Instal.lació: 339
Normativa supletòria: 343
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M
Mendicitat
Comís:9.3
Denúncia: 9.2,
Prohibició: 9.1
Menors
Abandonament:6,
Mobiliari Urbà
Definició: 40;
Jardineres: 44;
Papereres: 41;
Prohibicions: 45;
Ús: 39
N
Neteja via pública
Deixalles domèstiques: 99;
Edificis en construcció: 100
Establiments comercials: 101, 102
Nevades: 106;
Quioscs: 103
Recintes barrats: 104;
Servei de neteja: 98
Voreres: 104
Nevades
Neteja voreres: 106
Obligacions veïns: 106
O
Obres via pública
Aparells elevadors d’obres: 332
Autoritzacions: 335, 336
Conservació: 334;
Grues automotores: 337
Muntatge: 334
Normes generals: 333
Obligacions propietaris: 334
Cales i canalitzacions 251
Cales: 259
Canalitzacions: 262
Classificació: 258, 259
Condicions: 265, 274,275; 276;278
Connexions: 266, 267
Execució: 272, 273, 274
Inspecció: 261, 277
Instal.lació: 252;253,254
Llicència: 260, 263, 264
Normes comuns: 268, 269
Planificació: 255; 256
Projecte: 270, 271
Responsabilitat: 257
Senyalització: 274
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Canals de desguàs d’aigües pluvials: 326
Responsabilitat:: 326,327
Cartells d’obres: 323
Característiques: 324, 325
Conduccions d’aigua a la via pública: 279
Condicions: 279; 280; 284
Connexions: 286
Instal.lació de canonades: 279
Plànol de situació: 285
Prevencions: 281, 282, 283
Proves: 283, 284
Conduccions d’electricitat
Alta tensió: 301, 302, 303
Baixa tensió: 305
Cales i canalitzacions: 304
Conductor neutre: 307
Connexions i empalmadures: 306
Xarxes aèries: 309
Conduccions gas: 287
Concessió administrativa: 287
Connexió: 297
Escomeses: 296
Manteniment: 298, 299, 300
Materials: 293
Obres annexes a la xarxa: 295
Rases: 294
Requisits instal.lació: 289, 290, 291
Revisió subministrament: 288
Vàlvules i claus: 292
Cossos que surten a la via pública: 328, 329, 331,
Enllumenat Públic i telecomunicacions: 310
Instal.lacions: 310
Conduccions: 311, 312
Llicència: 247; 248, 249
Norma general: 246
Serveis particulars: 250
Voreres i pavimentacions: 313, 314
Actuació municipal: 320
Construcció particular: 317
Llicències: 318
Materials: 315, 319, 321
Pavimentacions: 313
Propietaris immobles: 316
Reposició: 322
Voreres: 314
Ocupació via pública
Circumstancials: 94;
Loteries: 96
Mercaderies: 96;
Ocupacions no fixes: 92;
Ocupacions temporada: 91
Obres: 94;
Venda ambulant: 51 al 82 (veure venda ambulant)
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Venda periòdica o permanent 83 al 90 (veure venda periòdica)
Ús privatiu: 97
P
Parcs i Jardins
Manteniment: 43;
Prohibicions: 43
Jardineres: 44;
Pares
Negligència: 7, 8.3,
Obligacions: 7
Responsabilitats: 8.2,
Pintades
Prohibició: 38;

Propaganda
Electoral: 36;
Publicitat
Adhesius: 206
Bústies: 205; 209;
Classificació: 203
Empreses de distribució: 204, 210
Façanes: 207
Materials: 208
Via pública: 206
R
Residus
Contenidors: 125
Manteniment: 127
Ubicació: 126
Ús exclusiu: 128
Deixalleria: 129
Prestació del servei: 130
Prohibicions: 131;
Propietat dels residus: 132
Exclosos del servei de retirada: 120
Horari servei retirada: 122
Infraccions: 134, 135
Modalitats: 121, 124
Obligacions Usuaris: 124
Operacions amb residus: 133
Retirada: 119
Sancions: 138
Graduació: 137;
Procediment: 139
Servei: 119,
Taxes: 123
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Règim Sancionador
Accions substitutòries: 402, 403, 404
Classificació: 357
Concepte d’infracció: 355, 399
Infraccions i sancions del títol I: 363, 364
Infraccions i sancions del títol II: 365, al 374
Infraccions i sancions del títol III: 375, 376
Infraccions i sancions del Títol IV: 377; 378
Infraccions i Sancions del Títol V: 379, 380
Infraccions i Sancions del Títol VI; 381 al 384
Infraccions i Sancions del Títol VII: 385; 387
Infraccions i sancions del Títol VIII: 388; 389
Infraccions i Sancions del títol IX: 390, 391
Infraccions i Sancions del Títol X: 392, 393
Infraccions i Sancions del Tìtol XI: 394
Infraccions i Sancions del Tìtol XII: 395, 396, 397
Infraccions i sancions dels Títols XIII i XIV: 398
Mesures de cautela: 359, 400
Normativa complementària: 362
Prescripció i caducitat: 358
Procediment: 360, 361
Responsabilitat, 356
S
Salut
Salubritat i higiene: 5
Degradació ambiental: 5
Sorolls
Accés edifici: 14.6, 32
Acció Municipal: 14.3; 18; 29, 30; 32
Activitats d’oci, espectacles: 16; 25
Animals domèstics: 14.3; 14.4;
Aparells de climatització: 14.5; 15.3
Avisos acústics: 26;27
Càrrega i descàrreg: 24;
Condicions acústiques edificis: 15.1
Denúncies: 31;
Electrodomèstics: 14.5;
Establiments: 14.8
Horaris: 14.8; 23
Inspecció tècnica: 22
Interior edificis 14.1
Limitacions: 21
Maquinària: 15.1; 15.2; 15.3
Revetlles: 25;
Terrasses: 25;
Treballs a la via pública i en l’edificació: 23;
Valors guia d’immissió:14.2
Valors límit: 22.1;
Vehicles: 14.7; 19; 20
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T
Terrasses
Condicions: 95
Llicències: 93
Ocupacions: 95
Tutors
Obligacions: 7
V
Venda ambulant
Alimentació: 80; 81;
Artesans: 60;
Espai: 62;
Eventuals: 58
Fixes: 58
Horari: 75; 76
Infraccions: 68;
Instal.lació parades: 53; 54,55
Llicència: 51;52;58; 59;
Transmissió: 64
Objecte: 51;
Parades: 56;57
Adjudicació: 74
Canvis: 62
Conservació: 79;
Distribució: 72; 73; 74
Nombre: 77;
Periodicitat: 70; 71;
Renovació llicències: 61
Requisits: 60;
Sancions: 69
Sol.licituds: 60;
Vehicles: 66;
Vigilància: 65; 67; 78; 82
Venda periòdica o permanent
Instal.lacions:84;
Llicències: 83; 87
Quioscos: 85;
Parades:85;
Règim concessió: 83;
Vigilància i control: 89;
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Via Pública
Actuacions subsidiàries: 108
Concepte: 47;
Espolsada: 109
Gaudi: 48
Neteja: 98;
Oficis:90
Ocupació: 50;
Prohibicions: 107;
Rec: 110
Roba estesa: 110
Ús:48
Ús comú especial: 50;
Ús comú general: 48;49
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