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Capítol primer
Dels drets i deures de la policia local
Art. 1
A tots els veïns del terme se’ls reconeix el dret a gaudir, per igual, dels serveis municipals i
aprofitaments comuns existents, i en general, de quants beneficis els atribueixin les
disposicions vigents, d'acord amb les normes que els estableixen i regulen.
Art. 2
Tots els habitants del terme municipal tenen dret:
a) A la protecció de la seva persona i dels seus béns.
b) A adreçar instàncies i peticions a l'Autoritat i Corporació Local, en assumptes de la
competència de les mateixes.
Art. 3
Tots els habitants del terme, i fins i tot, els forasters que posseeixin béns en la població ,
estan obligats:
1) A complir les obligacions que els afectin contingudes en aquestes Ordenances i en els
Bans que publiqui l'Alcaldia.
2) A comparèixer davant les oficines públiques quan així estigui previst en una disposició
legal o reglamentaria, fent constar, quan s’escaigui, l'objecte de la compareixença en la
citació.
3) A facilitar a l'Alcaldia, informes, dades, inspeccions i altres actes d'investigació en la
forma i casos previstos per la Llei o per disposicions dictades d'acord amb la mateixa.
4) A satisfer, amb puntualitat, les exaccions municipals que els afectin, complimentant les
demés prestacions i càrregues establertes per les Lleis i disposicions en vigor.
Art. 4
1) L'Ajuntament assegurarà l'assistència mèdico- farmacèutica a les persones pobres de la
localitat, d'acord amb les disposicions vigents, sempre que no tinguin el dret als beneficis de
l'assegurança obligatòria d'enfermetat.
2) La Corporació Municipal i les seves Autoritats, dins els límits de la seva competència i
dels medis a l'abast, atendran i auxiliaran a les persones desvalgudes, que habitin
permanentment en el terme municipal.
3) Queda prohibida la mendicitat pública.
Art. 5
En cas de greus i urgents calamitats públiques, com terratrèmols, inundacions insòlites,
incendis que amenacin la destrucció de barris enters de la població o que afectin greument
a muntanyes de gran riquesa forestal, l'Alcalde podrà requerir l'ajuda i col·laboració de les
persones subjectes a prestació personal, d'acord amb el que disposa l'art. 565 de la Llei de
Règim Local; així com adoptar les mesures que es cregui necessàries, tot informant
immediatament al Govern Civil i a l'Ajuntament.
Art. 6
1) El Servei de vigilància i seguretat de les persones i béns està encomanat en la localitat a
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la Policia Local, així com als agents autoritzats de vigilància nocturna, tot i que aquests
darrers no tinguessin la condició de funcionaris municipals.
2) La Policia Rural tindrà al seu càrrec les funcions pròpies de la seva tasca.
3) Tots els agents a que es refereixen els paràgrafs anteriors, estan obligats a posar en
coneixement de l'Autoritat municipal els fets, en que hagin intervingut per raó del seu
càrrec.
4) Tot i el que disposa l'apartat anterior, el nomenament de "vigilants jurats d'Industria i
Comerç" es regirà per les normes específiques.
Art. 7
1) Està prohibit alterar l'ordre i la tranquilitat pública amb escàndols, baralles, refregues;
cridar, blasfemar i dir paraules mal sonants; molestar als veïns amb sorolls i emanacions de
fums, olors o gasos perjudicials o simplement molestos i circular a velocitats excessives per
la població.
2) Excepte casos essencials, no es consideraran com molestes les emanacions de fum
procedents del natural ús de les xemeneies dels habitatges, sempre que estiguin dotades
dels necessaris elements correctors.
3) No es podrà estendre roba en balcons o finestres que donin al carrer.
4) Es tolerarà la tinença de gossos, gats i ocells en els habitatges, sempre que estiguin
degudament ensinistrats i atesos per que no molestin als veïns, amb els seus sorolls, olors o
agressions, sempre i quan s'hagin complert les ordenances sanitaries al respecte.
Art. 8
1) L'ús d'aparells de radio, televisió , altaveus o instruments musicals haurà de moderar-se,
per evitar molèsties innecessàries al veïnat, singularment en les hores destinades al
descans nocturn.
2) Els festetjos per raó de festes i celebracions populars, seran autoritzades per l'Alcaldia,
prèvia petició per escrit dels interessats.
3) Aquesta mateixa autorització prèvia es requerirà per a la celebració de balls i festes
públiques, llevat dels casos en que l'autorització hagi de ser concedida pel Govern Civil o
pel Ministeri de l'Interior.
4) L'Alcaldia podrà fixar i limitar l'horari d'aquestes celebracions, adaptant-se, en el que
sigui possible, a les tradicions de la localitat.
Art. 9
Queda prohibit:
a) Fer mofa o objecte de mals tractes a les persones que es trobin a la localitat,
especialment si es tracta de gent gran o altres persones físiques o intelectualment
defectuoses.
b) Hostilitzar i maltractar els animals.
c) Causar perjudicis a l'arbrat, parterres, plantacions, conreus i jardins tant públics com
privats.
d) Apoderar-se de fruites i efectes sense llicència dels seus propietaris, encara que per la
seva quantia no constitueixi delicte o falta.
e) Causar destrosses o embrutar els edificis, tant públics com privats, tanques, plantes o
parets divisòries, bancs, fonts públiques, fanals d'enllumenat, postes de línia elèctrica,
conduccions d'aigua i en general tots els béns que siguin d'interès públic o privat. Fer
pintades a qualsevol lloc.
f) Impedir la celebració de festes i desfilades degudament autoritzades, així com
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processons i actes religiosos, i causar molèsties als seus assistents.
g) Elevar globus que puguin produir incendis o disparar coets, petards, i en general, focs
artificials, sense prendre les precaucions degudes per evitar accidents i molèsties a les
persones i en tot cas d'acord amb el que disposen els articles 99 i 100 d'aquestes
Ordenances.
h) Encendre foc en muntanyes arbrades o en els que hi hagin matolls.
Art. 10
1) Queda prohibit establir barraques en el terme municipal.
2) Si s'estableixessin càmpings, ultra l'autorització governativa corresponent, precisar que
es compleixin les condicions disposades per l'ordenament legal, especialment establertes
per les Ordres de 30 d'abril de 1957, 17 de gener de 1967 i disposicions complementaries.
Les normes de policia d'aquests campaments, s'ajustaran a les contingudes en les
esmentades regulacions.
Art. 11
L'Alcalde podrà ordenar que siguin retirats de la vista pública anuncis, cartells, plaques o
emblemes que continguin ofenses o molèsties per les autoritats, institucions establertes o
països amb els que Espanya mantingui bones relacions; aquells quin texte o il.lustració
ofengui a persones determinades, o a la moral i als bons costums, o quina redacció
infringeixi les regles gramaticals.
Capítol segon
Policia de la via urbana
Secció 1.
Disposicions de caràcter general
Art. 12
1) Queda prohibit rascar, gravar, embadurnar, escriure o dibuixar a les parets, façanes i
portes dels edificis; col·locar cartells o anuncis que impedeixin o dificultin la lectura de les
plaques de retolació dels carrers, numeració dels edificis, senyals de circulació i cobrir els
Bans de les Autoritats col·locats a la via pública.
2) Es prohibeix, així mateix, a la via pública:
a) Embrutar-se en la mateixa, abocar aigües residuals; abandonar animals morts, plomes o
altres despulles, escombraries, runes, peles, desperdicis, residus i qualsevol objecte que
pertorbi la neteja o causi molèsties a les persones o al trànsit de vehicles.
b) Sangrar, ferrar i esquilar animals.
c) Espolsar catifes, estores, robes i altres efectes personals des dels balcons, finestres i
portals; així com regar les plantes. Aquestes tasques hauran de fer-se a primeres hores del
dia abans de les 8 del matí.
d) Fixar cartells, anuncis i publicitat de qualsevol tipus a portes, façanes d’edificis, carrers,
senyals o qualsevol altre lloc que afecti la via pública municipal
Art. 13
Es prohibeix dipositar a la via pública, sense autorització expressa de l'autoritat, terres,
runes i materials d'enderroc, encara que sigui per omplir clots o segulatats del terreny i
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correspondrà a l'Alcaldia, si escau, designar el lloc en que hauran de ser dipositats els
esmentats materials.
Art. 14
1) Els animals de propietat privada que circulin per la via publica, hauran d'anar
acompanyats per persones majors d'edat, que els vigilin i condueixin.
2) Quan es tracti de gossos, a més de complimentar el que es disposa en el paràgraf
anterior, no podran transitar si no es troben degudament vacunats contra la ràbia, el que
s'acreditarà amb la corresponent xapa que hauran de portar penjada del collar.
3) Els mastins, gossos llops, gossos policia i altres gossos de defensa, només podran
transitar si van subjectes amb cadena o corretja de cuir fort, per la persona que els
condueixi. Iguals precaucions s'observaran respecte a tots els gossos en general, quan així
ho disposi l'Alcaldia, en el cas d'haver-se presentat en la localitat algun cas de ràbia canina,
i fins que acabi l'estat d'excepció .
4) Els gossos, que transitin amb infracció d'algunes de les normes aquí establertes, seran
recollits i conduïts al dipòsit, a disposició dels seus amos, on romandran, com a màxim vuit
dies, passats els quals, de no ser reclamats per ells, podran ser sacrificats. La devolució
s'efectuarà mitjançant el pagament de la multa corresponent. En defecte de pagament
voluntari, es seguirà el procediment administratiu o el judicial d'apressament.
5) Qualsevol gos que presenti simptomes de ràbia, o sigui sospitós de patir aquesta
malaltia, serà aïllat i sotmès a l’observació sanitària corresponent, en dependències
municipals.
Art. 15
1) Els porters o en el seu defecte els ocupants dels baixos dels edificis colindants amb la via
pública, estan obligats a mantenir neta la part de vorera en tota l'extensió que tingui front a
l'immoble, escombrant-la, previ regat amb aigua neta, abans de les vuit del matí .
2) Quan es tracti d'edificis deshabitats aquesta obligació l'assumirà el propietari dels
mateixos.
Art. 16
1) Es lliurarà al personal encarregat de la recollida d'escombraries, les que es produeixin
als habitatges, locals industrials o de negoci, magatzems i quadres, a quin efecte les tindran,
els interessats disposades amb anterioritat la recollida, i contingudes en recipients metàlics
o de material plàstic, destinats exclusivament a aquests usos.
2) Queden exceptuats d'aquesta obligació, les finques radicades en zona rural que disposin
de femer.
Art. 17
En cas de nevades intenses, les persones a que fa referència l'article 15, procediran a
recollir la neu de les voreres respectives dipositant-la en el centre del carrer i cobriran amb
sacs, sorra, serradures o palla, la que, per haver- se congelat, constitueixi un perill per la
circulació dels vianants.
Art. 18
1) Qui executi obres d'explanació , construcció , reparació o millora d'edificis, no podran ni
transitòriament, excepte en circumstancies molt justificades, envair la via pública amb
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materials o runa i procediran a magatzemar-lo en el recinte de les obres que efectuen.
2) La responsabilitat per infracció d'aquesta norma s'exigirà a l'empresa que realitzi les
obres i subsidiàriament a la persona per la qual aquestes s'efectuïn.
Art. 19
1) No podran realitzar obertura de rases ni sondetjos en la via pública, sense prèvia
autorització de l'Alcaldia i mitjançant l'oportuna llicència i constitució d’una fiança per
respondre de l’import de les obres de reparació que siguin necessàries.
2) En cas de necessitats peremptòries, podran realitzar-se aquelles obres urgents que no
admetin dil.lació , posant-les simplement en coneixement de l'Alcaldia, però serà igualment
obligatori el pagament dels drets de reparació.
Art. 20
1) La total ocupació temporal de la via pública requerirà la preceptiva llicència.
2) Quan es tracti de l'ús privatiu permanent de la via pública, es requerirà concessió
administrativa, que es tramitarà conforme a les normes contingudes en els articles 62 i 63 i
següents del Reglament de Béns de les Entitats Locals i demès disposicions pertinents.

Art. 21
1) Les ocupacions de via pública amb taules, cadires, paravents, testos, paradetes i altres
objectes anàlegs, precisaran d'autorització municipal, la qual s'atorgarà discrecionalment,
tot tenint en compte les necessitats del trànsit i el lloc on es projectin.
2) Serà precís igualment permís per l'instal.lació de quioscos o llocs fixes de venda, i les
concessions que a l'efecte s'atorguin, s'entendran sempre a precari, sense dret a
indemnització alguna en el cas de que sigui retirada la concessió abans del temps previst,
per raons urbanístiques o de circulació.
Art. 22
Les inscripcions, anuncis, rètols, mostres, marquesines, fanals i qualsevol altres objectes de
propietat privada que donin a la via pública, necessitaran igualment el corresponent permís
municipal que es concedirà , previ examen de les seves característiques, segons el projecte
que haurà de presentar-se.
Art. 23
1) Els materials o efectes de qualsevol classe que autoritzada i circumstancialment restin
dipositats a la via pública, es situaran de tal manera que no impedeixin el trànsit per la
mateixa i requeriran, de nit, l'instal.lació d'enllumenat vermell suficient i adequat per
prevenir accidents.
2) Aquesta mateixa precaució s'exigirà pel que fa referència a les bastides que ocupin part
de la via pública.
3) Quan en aquesta última estiguessin obertes rases l'empresari de les obres haurà, sota la
seva responsabilitat, adoptar les precaucions necessàries per evitar accidents i als efectes,
delimitarà amb cordes o tanques el recinte, col.locant rètols de prevenció adequats i de nit
enllumenat de les obres amb fanals vermells. La persona o entitat per compte de la qual es
realitzin les obres serà subsidiàriament responsable en cas d'accidents causats per omissió
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d'aqueixes prevencions.
Trànsit de vianants i vehicles.
Secció 2
Art. 24
1) Els vianants transitaran en tota classe de vies públiques pels passos, voreres, o andanes
a ells destinats, i en cas de haver-los, el mes propers possibles als vorals d'aquests.
2) Hom prohibeix als vianants d'aturar-se en les voreres, passetjos formant grups que
dificultin la circulació, així com portar objectes que puguin representar perill o molèsties pels
demés vianants.
3) Com a norma general, els vianants podran circular per la vorera dreta en relació al sentit
de la marxa.
4) En els encreuaments amb altres vies, hauran d'adoptar les precaucions necessàries per
evitar accidents i atendran a les indicacions que facin els guàrdies encarregats del trànsit o
per les senyalitzacions mecàniques que existeixin
Art. 25
El vianant que tingui de creuar la calçada, haurà d’assegurar-se prèviament que aquesta
està lliure i ho farà ràpidament tot seguint una trajectòria perpendicular a l’eix d'aquella.
2) En el cas de trobar-se senyalat el lloc de cruïlla, els vianants vindran obligats a subjectarse al mateix quan tractin de creuar la calçada.
3) Quan al trobar-se un vianant en la calçada, se li apropi un vehicle, haurà aquell d'aturarse i permetre que el vehicle passi lliurement. Així mateix, el conductor del vehicle haurà de
disminuir la marxa d'aquest. S'exceptua d'aquesta regla, el cas en que els agents de
l'Autoritat i/o els senyals de trànsit, concedeixin prioritat de pas al vianant.
4) De no poder resoldre’s els conflictes entre vianants i vehicles per aplicació de les regles
anteriors, els conductors d'aquests últims donaran preferència als primers.
Art. 26
Els conductors de vehicles de tracció animal, quan transitin per la zona urbana, hauran de
conduir a mà les cavalleries, excepte que es compleixin a la vegada les següents
condicions: que les cavalleries portin morrals, els carruatges disposin de molles col.locades
sobre els eixos i el carruatge disposi del corresponent fre manipulable des de l'interior del
vehicle.
Art. 27
Queda prohibit als conductors de vehicles amb tracció animal, hostigar i tractar amb crueltat
a les cavalleries, així com l'ús de vares per castigar-los.
Art. 28
1) Tots els vehicles de tracció a sang portaran en el seu costat esquerra la placa de
l'Ajuntament de la població en que romanguin inscrits amb expressió del numero
corresponent. Sempre que es tracti de vehicles d'aquesta classe radicats en el terme
municipal, es complirà el que disposa l'article 37.
2) Així mateix, els vehicles a que es refereixen els articles anteriors, portaran llum suficient
des del capvespre fins a l'alba, perquè puguin ser distingits a distància. Els aparells
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emprats hauran de projectar llum de color blanc o groc cap a davant i vermell cap enrera.
Els llums vermells del darrera seran obligatoris, però podran ser substituïts per dispositius
refrectants de forma no triangular.
3) Aquestes mateixes prevencions hauran de prendre’s quan, per qualsevol motiu justificat,
els vehicles romanguin estacionats de nit a la via pública.
Art. 29
Quan es trobin dos vehicles marxant en direcció oposada, en carrer estret, en el que,
malgrat això, sigui permesa la circulació en doble sentit, haurà de retrocedir el vehicle més
lleuger, en igualtat de condicions, el que tragini menys càrrega i en darrer terme, el que es
trobi més a prop de la sortida del carrer, llevat de que aquest formés pendent o costa
pronunciada, en quin cas haurà de retrocedir el que pugi.
Art. 30
Les cavalleries o bestiar de tota classe, hauran de transitar únicament per les voreres dels
carrers o caixes dels camins, per la seva part dreta, i deixaran sempre pas als vianants.
Art. 31
Els pares o tutors o encarregats dels nens, cuidaran sota la seva responsabilitat d'evitar que
juguin en els vorals de les carreteres o carrers de gran trànsit de vehicles.
Art. 32
Està prohibit deixar barril i altres bultos sobre el paviment de les vies públiques, així com
utilitzar medis mecànics, tals com cordes o topes, excepte que es tracti de frens per impedir
el moviment natural de les rodes sobre les vies o camins públics.

Art. 33
El trànsit de vehicles per les vies públiques, haurà d’atenir-se al sentit que per cada un
d'ells s'hagi establert.
Art. 34
En les vies o seccions de les mateixes en que l'aparcament es trobi autoritzat, haurà de ferse de tal manera, que, durant els primers quinze dies de cada mes, s'efectuï junt a la vorera
dels immobles quin numero sigui senars, i junt als parells en els demés dies.
Art. 35
Tots els vehicles hauran d'extremar la vigilància en l'encreuament de vies urbanes, en els
llocs propers a escoles, i en aquells que, per raons de seguretat, així es disposi.
Art. 36
Durant la nit, els vehicles mecànics estacionats en vies públiques insuficientment
il.luminades, hauran de tenir enceses les llums de posició.
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Art. 37
Els carros i demés vehicles de tracció animal, radicats en el terme municipal, hauran
d'ostentar una plaqueta en la que consti el nom de la població i el numero de carruatge.
Art. 38
La mateixa obligació afectarà de les bicicletes, quins propietaris visquin a la població o
tinguin en la mateixa una residencia superior a un mes.
Art. 39
Les parades fixes o facultatives dels autobusos o autocars, seran fixades per l'Alcaldia, que
en donarà compte a la Corporació Municipal dels acords corresponents.
Art. 40
1) Els vehicles de lloguer destinats al transport de viatgers, hauran de ser prèviament
autoritzats per la Corporació , que aprovarà amb caràcter general les tarifes aplicables al
transport, d'acord amb l'ordre de 4 de novembre de 1964 o ordenança especial.
2) Serà exigible als vehicles i als seus conductors les degudes condicions d'higiene i neteja,
i, als primers ademés, les requerides com indispensables en vista de la seguretat de les
persones.
3) Totes les autoritzacions que es concedeixin per l'explotació del servei a que fa referència
el present article, resten subjectes a les reglamentacions que es trobin vigents i a les que,
successivament puguin dictar-se.
Art. 41
Ultra les disposicions establertes en aquesta Secció , tots els vehicles i els seus conductors,
estaran subjectes a aquelles disposicions del Codi de la Circulació que els hi siguin
aplicables.

Art. 42
Restarà prohibit la circulació pels carrers i vies públiques municipals de tots els vehicles de
tracció mecànica, subjectes al pagament de l'impost sobre circulació , que no portin en lloc
visible el distintiu legal, autoritzat pel Ministeri de la Governació.
Art. 43
La infracció a que fa referència l'article anterior serà
disposa l'article 111 de la vigent Llei de Règim Local.

sancionada d'acord amb el que

Policia d’edificis i solars.
Secció 3
Art. 44
1) Tots els edificis situats en via urbana, hauran d'ostentar la placa indicadora del número
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que els correspongui en el carrer o plaça en que l'immoble es trobi ubicat.
2) Les esmentades plaques, que correspondran al tipus uniforme establert, hauran de ser
instal.lades i mantingudes en bon estat de conservació i visibilitat, pels propietaris de
l'immoble.
3) En els murs dels propis edificis, l'Ajuntament podrà disposar l'instal.lació de les plaques
indicadores de la direcció de carruatges, instal.lacions de senyals de trànsit, palometes,
lampades i aparells d'enllumenat de les vies urbanes i recolze dels suports, per l'estesa de
linies elèctriques telefòniques i similars. L'imposició , si escau, d'aquestes servituds, no
donarà dret a indemnització .
Art. 45
Els edificis situats en la confluència de vies urbanes, romandran, també, subjectes a la
servitud d'ostentació del retolat del carrer, i els propietaris d'aquests, així com els ocupants
de l'immoble, hauran de deixar lliure d'impediments la perfecta visibilitat de les plaques
corresponents.
Art. 46
1) Tots els solars no edificats existents en el casc urbà, hauran de trobar-se degudament
tancats amb obra de paleta o material semblant, fins a una alçada màxima d'un metre
setanta centímetres, comptats des del nivell del terra.
2) L'Alcaldia, podrà , no obstant , permetre que aquesta tanca sigui substituïda per tela
metàlica, que no sigui d'espines, essent per això indispensable que el solar en qüestió
estigui allunyat del centre urbà i de les seves vies principals.
Art. 47
No es permetrà que les portes existents en els baixos dels edificis s'obrin a l'exterior,
excepte permisos especials, que podrà atorgar-se a locals destinats a espectacles públics,
altres locals públics com botigues, bars, perruqueries, etc.
Art. 48
1) Quan un edifici, paret, columna o qualsevol altre construcció resultés de ruïna imminent,
de tal gravetat que les mesures a prendre no poguessin diferir-se sense transcendent risc
per persones o coses, el propietari està obligat al seu enderroc o a executar, mentrestant,
les obres necessàries per evitar el perill.
2) L'acord pel qual l'Alcaldia imposi aquella obligació , requerirà previ informe tècnic, el qual
expressarà , si per evitar els greus riscos que s'apreciïn, resulta indispensable procedir a
l'urgent enderroc o pot consolidar-se ràpidament l’obra mitjançant els treballs que es
precisaran, o evitar circumstancialment aquells perills mitjançant apuntalaments i
sostenidors.
3) D'acord amb les conclusions de l'esmentat informe, l'Alcaldia obligarà, si escau, al
propietari a efectuar amb tota urgència les obres necessàries per la consolidació de l'obra
ruïnosa si l'estat de l'edifici encara ho permetés, o si escau, a realitzar els recolzaments i
apuntalaments que al menys i per un temps evitin l'enfonsament de les obres, quan aquesta
solució fos factible, o en darrer terme, ordenarà l'enderroc de l'obra ruïnosa, en quin cas,
l'Alcaldia podrà disposar que la finca sigui desallotjada.
4) Si el propietari obligat deixes de complir el que s’ordena en el termini que es fixi, es
manarà executar al seu càrrec, per l'Alcaldia i pel cobrament de les obres es procedirà, si
escau, per via de constrenyiment administratiu.
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5) En cas necessari, i amb caràcter temporal, podrà l'Alcaldia ordenar que els
apuntalaments indispensables es recolzin en els immobles veïns.
Art. 49
Quan la ruïna de l'edifici, tot i sent greu, no pogués estimar-se com imminent, d'acord amb
l'informe emès pels tècnics designat per l'Alcaldia, s'instruirà l'oportú expedient i es
procedirà d'acord amb les normes vigents consignades en la Llei d'Arrendaments Urbans o
en aquelles altres disposicions que resultin aplicables.
Art. 50
Les conduccions d'aigua, gas i electricitat que hagin d'instal.lar-se a la via pública o subsòl
de la mateixa, així com l'instal.lació de la pròpia via pública de pals, palometes, caixes
d'amarrament i de distribució, requeriran prèvia llicència de l'administració municipal.
Aquestes condicions hauran de sotmetre’s, en el que fa referència a condicions tècniques i
de policia als Reglaments i altres preceptes en vigor, i en el seu defecte, a les condicions
que es disposessin.
Art. 51
1) Queda prohibit abocar a la via pública mitjançant canalons o desaigües les aigües
pluvials procedents dels coberts dels edificis. D'existir clavegueram, les esmentades aigües
seran conduïdes a aquell per tuberies adequades. De no comptar la via amb aquest servei,
les aigües seran abocades, be sigui un sumider o cisterna, que es construeixi en el pati de
l'edifici, o canalitzades per sota de les voreres a la cuneta de la via pública.
2) Els propietaris d'edificis antics que en l'actualitat continuessin abocant directament les
esmentades aigües a la via pública mitjançant canalons, seran obligats a suprimir aquesta
forma d'evacuació des del moment en que es practiquessin obres de reparació de la
façana, o de reconstrucció dels seus terrats o àtics.
Art. 52
1) No es podran realitzar noves edificacions, ni tampoc reparació en façanes i els seus
balcons, finestres, miradors i cobertes en els edificis existents sense adoptar les mesures de
seguretat adequades per evitar accidents.
2) Les condicions tècniques i de seguretat de les bastides es regiran per les normes
pertinents contingudes en el CAPÍTOL III del Reglament de Seguretat del Treball aprovat
per Ordre de 22 de maig de 1952, o disposicions que el substitueixin.

Capítol tercer
Normes urbanístiques i d’edificació
Art. 53
En matèria urbanística i d'edificació, regiran les normes del Pla General Municipal, prèvia
l'adaptació prevista en la disposició transitòria primera del Text refós de 9 d'abril de 1976.
En tot el que no estigui previst en elles, regiran les disposicions contingudes en les presents
ordenances.
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Art. 54
1) Estaran subjectes a prèvia llicència les parcel.lacions i reparcel.lacions urbanístiques, els
moviments de terra, obres de nova planta, modificació de l'estructura o aspecte exterior
dels edificis, reparació interior o exterior dels edificis i demés obres menors a que es fa
referència en el present capítol, d'acord amb allò que disposa l'art. 178 del Reial Decret de 9
d'abril de 1976 i Reglament de 7 d'abril de 1966.
2) Els projectes de noves urbanitzacions, parcel.lacions i reparcel.lacions urbanístiques.
obres de nova planta i ampliació o major elevació d'edificis, hauran d’atenir-se als plans i
projectes d'ordenació i urbanització, degudament aprovats, així com els usos vigents en el
sector i a les demés condicions establertes en la Llei del Sol i les que consten en els
Reglaments i Ordenances especials, si existissin.
Art. 55
1) Tota persona interessada en la construcció d'un nou edifici, podrà sol.licitar que se li
precisin les alineacions i rasants que hauran de subjectar-se les obres i se li concretin el
volum i alçades edificables.
2) Si el terreny radiqués en un polígon d'edificació , qualsevol persona podrà sol.licitar que
se l'informi sobre si l'esmentat terreny és edificable o no, si encara que ho fos es troba
subjecte a algun ús especial, i si escau, les característiques d'edificació perímetre edificable
i zona d'urbanització exterior.
Per obtenir l'informació a que es refereix el present paràgraf, l'interessat acompanyarà a la
seva instància un plànol del polígon afectat, en el que es precisarà gràficament la situació
del terreny de que es tracti, determinant-se amb precisió la seva extensió total.
3) Qualsevol interessat podrà sol.licitar que se li informi si un determinat immoble urbà està
afectat per algun projecte de nova urbanització.
Igualment podrà sol.licitar que se l'informi per escrit si determinada finca es troba subjecte o
no a expropiació forçosa.
Art. 56
Romandrà prohibida la concessió de llicències d'edificació :
a) En les lleres dels corrents d'aigua, com en la zona riberenca
que abastin les aigües en les seves inundacions ordinàries.
b) En els terrenys que no tinguin sanejament natural de les seves aigües pluvials.
c) En les zones afectades per línies elèctriques d'alta tensió , no es permetran construccions
d'edificis per habitatges, tallers, fàbriques o magatzems, en tant no s'hagi obtingut el
desviament de la línia.
Art. 57
D'acord amb allò que disposa l'art. 16 de la Llei de 7 d'abril de 1952, sobre ordenació dels
edificis colindants amb carreteres, les noves construccions que es pretenguin realitzar en el
llarg de les esmentades vies, a comptar dels 500 metres des del casc de la població, se
separaran, com a mínim 8 metres de la secció tipus de carretera definida en l'art. 3 de
l'esmentada llei i els propietaris estaran obligats a construir un voral alçat de separació junt
a la carretera i amb front a l'edifici.
Pels edificis amb front a les esmentades vies dins d'aquella distancia de 500 metres, es
retranquejaran les edificacions a una distancia que permeti la construcció de les calçades
laterals a que fa referència l'art. 3 de la Llei de 7 d'abril de 1952.
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Art. 58
Totes les llicències de parcel.lació , reparcel.lació, construcció , reparacions i altres anàlegs
seran atorgades, encara que no s'expressi en elles, llevat el dret de propietat i sens
perjudici de tercers.
Art. 59
Les obres de nova construcció i la modificació d'edificacions existents, hauran d’atenir-se
als plans d'urbanització que es trobin vigents i normes establertes en el que afecti a
alineacions, rasants, alçades i volum d'edificació .
Art. 60
1) En les sol.licituds de llicències de construcció , reedificació, reparació o millores d'edificis,
s'expressarà la finalitat i destí de les obres que hagin d'efectuar-se i aniran acompanyades
dels projectes complerts, per triplicat, firmats per l'interessat i el tècnic que els hagi elaborat.
Els plànols que s'aportin es presentaran doblegats, a la mesura 20 per 30 centímetres.
2) Els plànols que s'acompanyen s'ajustaran a l'escala següent:
a) Emplaçament de l'edifici a escala 1/500, i es precisaran la seva situació en relació a les
vies públiques amb que limiti i immobles colindants.
b) Plantes i façanes amb seccions necessàries per la seva completa intel·ligència, a escala
1:50 o 1:100, segons la major o menor capacitat de l'edifici.
c) Dibuix de la façana o façanes de l'edifici, o de la que correspongui a la restauració a
escala 1:50
d) Els demés plànols que es precisin per donar idees de les accions i plantes interiors a
escala 1:50
e) Perfils del terreny.
f) Plànols de les tanques.
3) En els plànols de modificació de construccions existents, es senyalaran amb tinta
vermella les obres noves, amb groga, les que desapareixen i amb negra les que
subsisteixen, i s'acompanyarà d'una memòria en la que es contindran les declaracions
indispensables per l'adequada comprensió del projecte.
4) No s'exigirà la presentació de plànols, que podran ser substituïts per un simple croquis,
per la construcció de tanques i parets de tancament, excepte que es tracti de murs de
contenció, obres de pintat, estucat i enjablegat de façanes, reparació de portes i finestres i
d'aquelles obres menors que no afectin a l'estructura de l'edifici ni a la dels seus patis
interiors.
Art. 61
Les sol.licituds de llicències de parcel.lació i reparcel.lació de terrenys hauran d'ajustar-se a
allò que disposa els arts. 94 a 102 de la vigent Llei de Règim del Sol i Ordenació Urbana
de 12 de maig de 1956 i Reglament de Reparcel.lacions de 7 d'abril de 1966.
Art. 62
Procedirà l'imposició de contribucions especials als propietaris dels solars i edificacions
quan les obres, instal.lacions o serveis realitzats per l'Ajuntament els beneficis i
especialment o produeixi un augment determinat del valor de les finques.
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Art. 63
Cap llicència podrà considerar-se atorgada per silenci administratiu, excepte disposició
contraria, si la documentació presentada tingués deficiències que no haguessin sigut
corretgides, i en tot cas, si les obres executades no s'atinguessin estrictament als plans
d'urbanització aprovats i als usos establerts.
Art. 64
Les llicències caducaran:
a) Per desistiment exprés del sol.licitant.
b) Per no haver començat les obres en el terminis d'un any a comptar a partir de la data de
la concessió de la llicència, o no acabar-se en els terminis previstos, llevat de les
pròrrogues atorgades per motius justificats, o per haver canviat les qualificacions
urbanístiques
Art. 65
1) Quan els actes d'edificació o ús del sol relacionats en l'art. 178 de la Llei del Sol
s'efectuessin sense llicència o ordre d'execució, o sense ajustar-se a les condicions
assenyalades en els mateixos, l'Alcalde, d'ofici o a instància del Delegat Provincial del
Ministeri de l'Habitatge disposarà la suspensió immediata dels esmentats actes.
2) 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 les obres a la llicència o ordre
d'execució.
3) Transcorregut l'esmentat termini sense haver-se instat l'expressada llicència, o sense
haver-se ajustat les obres a les condicions assenyalades, l'Ajuntament, acordarà l'enderroc
de les obres a càrrec de l'interessat, i procedirà a impedir definitivament els usos a que
donés lloc. D'igual manera procedirà, si la llicència fos denegada per ser el seu atorgament
contrari a les prescripcions del Pla o de les Ordenances.
4) Si l'Ajuntament no procedís a l'enderroc en el termini d'un mes comptat des de l'expiració
del termini al que es refereix el número precedent o des que la llicència fos denegada pels
motius expressats, l'Alcalde disposarà directament l'esmentat enderroc, a càrrec, igualment,
de l'interessat.
Art. 66
En la cimentació d'edificis destinats a habitatges, haurà d'assegurar-se l'aïllament del
terreny per impedir que l'humitat del sòl ocasioni perjudicis a les condicions sanitaries de
l'immoble.
Els pisos inferiors hauran d'aïllar-se del terreny, bé per càmera d'aire o per capa
impermeable d'espessor mínim de 30 centímetres.
Art. 67
Tot edifici haurà de reunir les condicions de solidesa que la seva estètica requereixi, sota la
responsabilitat del Director Facultatiu de l'obra i del constructor.
Art. 68
1) Les construccions hauran d'ajustar-se bàsicament a les condicions estètiques del sector.
2) Quan regeixi un model especial com obligatori per raons urbanístiques o estètiques,
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hauran d'adaptar-se les construccions al model aprovat.
3) Podrà denegar-se la llicència d'edificació o de reparació als projectes que constitueixin
una ofensa al bon gust o resultin impropis al lloc d'emplaçament.

Art. 69
1) Quan es tracti d'enderrocar un edifici de caràcter artístic, històric o monumental,
l'Ajuntament podrà suspendre la concessió de la llicència sol.licitada, pel termini de tres
mesos, dins de quin termini podrà iniciar l'expropiació de l'immoble, previs els informes
necessaris, d'acord amb allò que disposa l'art. 76 i concordants de la Llei d'Expropiació
Forçosa de 16 de desembre de 1954. Transcorregut aquest termini sense iniciar-se
l'esmentat expedient, haurà d'atorgar-se la llicència sol.licitada, si no està en catàleg
oficialment aprovat per l'organisme competent.
2) Si pel propietari de l'immoble en el que concorreguessin alguna o totes aquelles
circumstàncies, es sol.licitarà llicència per reformar aquest i l'Ajuntament entengués que ha
d'oposar-se a la concessió per raons degudament motivades, es suspendrà la tramitació
de la llicència per un període no superior a tres mesos, durant els quals la corporació
municipal sol.licitarà els informes necessaris, fins i tot de la Direcció General de Belles Arts
i podrà denegar l'execució de les obres quan els informes tècnics obtinguts resultin oposats
a aquells.
En aquest segon supòsit, l'Ajuntament podrà iniciar al seu lliure arbitri, l'expedient
d'expropiació forçosa del total de l'immoble, o només de la façana del mateix.
Les expropiacions de que es tracti, es regiran, a més de per les normes aquí establertes,
pels articles 76 de l'Expropiació
Forçosa, 92 del seu reglament i disposicions
reglamentaries.
Art. 70
Les alçades reguladores de les edificacions, s'ajustaran al que disposen les normes del Pla
General d'Ordenació aprovat definitivament per la Comissió Provincial d'Urbanisme, i en el
seu defecte, per les disposicions contingudes en el Pla Provincial i legislació vigent.
Art. 71
1) Les condicions higièniques mínimes dels habitatges s'ajustaran a allò que disposa l'Ordre
Ministerial de 29 de febrer de 1944, dictada pel Ministeri de la Governació .
2) Es consideraran subsidiàriament d'aplicació com condicions mínimes, les normes
constructives referents a fonaments, murs materials empleats en la construcció , bòvedes,
cobertes i sortides de fums contingudes en les Ordenances per Habitatges de Renda
Limitada, i aprovades per Ordre de 12 de juliol de 1955.
3) La superfície mínima de les habitacions destinades a dormitoris serà de vuit metres
quadrats. La capacitat mínima serà calculada a raó de quinze metres cúbics per individu.
Art. 72
Els habitatges construïts a l'empara de lleis especials protectores, es subjectaran a les
condicions d'edificació previstes en les lleis, reglaments respectius i en el seu defecte, al
que està previst en les presents ordenances.
Art. 73
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1) Quan es trobi degudament aprovat i en vigor un pla que senyali les alineacions d'un
carrer o plaça, tots els edificis de nova construcció o que es reconstrueixin, hauran de
subjectar-se a les línies establertes.
2) No serà obligatori el que està disposat en el paràgraf anterior, si les obres que s'executin
en un edifici existent amb anterioritat a l'aprovació del pla, es limitin a reparar danys
parcials de la construcció . No podran modificar-se alçades si l'edifici no està alineat a la
línia oficial.
3) En defecte d'alineacions establertes per un Pla o projecte vigent, els edificis de nova
construcció hauran de quedar alineats d'acord amb el traçat requerit per la pròpia via
urbana i senyalat prèviament per l'Autoritat Municipal.
4) Els edificis o grups d'edificis que es projectin construir en tipus aïllats o separats de les
edificacions colindants, situats en zones en que predomini aquest tipus d'edificació , o en els
que fos permès pels usos establerts, no estaran subjectes en les seves façanes a aixecarse en l'alineació aprovada, però haurà de construir-se una tanca en l'esmentat límit, en les
condicions indispensables d'estètica urbana. La faixa no edificable podrà destinar-se a jardí
o pati o haurà, en tot cas, ser mantinguda dins les normes de neteja més estrictes.
Art. 74
En referència als vols i sortints en noves edificacions, s’estarà al que disposen les
ordenances vigents o que en el futur s'aprovin.
Art. 75
Els sortints i vols de façana, admesos d'acord amb el que es disposa en l'article anterior, no
podran construir-se en una alçaria inferior a 3,50 metres, mesurada sobre el punt més alt de
la rasant de la vorera.
Art. 76
Els que construeixin edificis destinats a habitatges, locals de negoci o quadres, estables o
edifiquin nous habitatges en edificis ja existents, vindran obligats a dotar cada un dels locals
separats, amb aigua potable.
Art. 77
Igualment, els que construeixin edificis amb iguals destins que els expressats en l'article
anterior, i també per magatzems, dipòsits, fàbriques i estables, en terrenys situats a menor
distancia de 100 metres d'una xarxa de clavegueram, compliran el que disposa l'article 179
de les presents ordenances.
En tot cas els conductors o desaigües que es dirigeixin al clavegueram, estaran provistos de
sifons o tanques hidràuliques.
Art. 78
La conservació en bon estat de l'ús dels ramals i tuberies a que es refereixen els articles
anteriors, seran a càrrec dels propietaris de l'immoble.
Art. 79
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Els enderrocs i apuntalaments que es realitzin a iniciativa particular, requeriran l'oportuna
llicència en la que es determinaran les condicions a que s'hagin d’atenir-se les obres, i
s’exigirà el nomenament de tècnic responsable.
Art. 80
En les instal.lacions de bastides, tanques, etc. a més de les prevencions establertes en els
articles 23 i 52 d'aquestes ordenances, es tindrà en compte el següent:
a) Tota casa o solar en que es practiquin obres de nova construcció hauran de tancar-se
amb una barrera de canya, taulons o totxos, segons la importància de les obres, pintada

blanquejada pel seu exterior, proporcionada en la seva alçada a la del carrer o vorera i
ajustada a les prevencions que l'administració assenyali.
b) En les obres de reparació, com en les d'estucat de façana, serà igualment exigible la
col.locació de tanques.
c) Quan per l'estretor del carrer o per necessitats de circulació sigui difícil col.locar la tanca,
es cobrirà la part on poguessin caure materials amb una tanca elevadora.
Art. 81
L'Autoritat municipal i els seus delegats, i els tècnics al servei de l'Ajuntament, podran anar
al lloc on s'efectuïn les obres de construcció o de reparació per comprovar si les mateixes
es subjecten als plànols aprovats i demés condicions establertes.
Art. 82
No es permetrà que les obres iniciades quedin sense concloure de tal manera que l'aspecte
exterior resulti antiestètic. Si això esdevingués, l'Autoritat Municipal dictarà les disposicions
oportunes per posar-hi remei.
Art. 83
Serà obligació dels propietaris dels immobles edificats, netejar, pintar, estocar, i conservar
en general en bon estat les façanes de les seves cases, així com les parets mitjaneres
visibles des de la via pública. Igual obligació podrà exigir-se respecte de la renovació de
goteres o tuberies de desaigua.
Aquesta obligació afectarà igualment als vestíbuls, entrades d'escala que constitueixin
espais visibles des de la via pública.
L'incompliment de les ordres rebudes respecte de les obligacions al·ludides en aquest
precepte, podrà motivar que l'Ajuntament acordi executar les obres pel personal al servei
de l'Ajuntament, per compte del propietari, al que s'exigirà el pagament de les mateixes per
via d'apressament administratiu.
Art. 84
1) Acabades les obres de construcció o reparació d'un edifici, el propietari ho posarà en
coneixement de l'Alcaldia i acompanyarà certificat emès pel facultatiu o constructor, en el
que es declari haver estat realitzades d'acord amb el projecte aprovat, o si s’escau
especificant les millores o modificacions introduïdes, a la que s'atorgarà llicència per la
primera ocupació de l'edifici.
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2) Inspeccionades les obres pel tècnic que es designi, s'expedirà un document acreditatiu
de que s'han executat d'acord a les condicions de la llicència, previ pagament de la taxa
corresponent.
No s'autoritzarà per l'Autoritat Municipal l'ocupació de l'immoble ni el trasllat al mateix de
mobles i efectes, en tant no s'hagi expedit el document a que fa referència el paràgraf
anterior.
Art. 85
Als efectes d'edificació forçosa i Registre Municipal de Solars, s'actuarà d'acord amb el que
disposa la Llei de 12 de maig de 1956 de Règim Legal del Sòl i Ordenació Urbana,
Reglament de 5 de març de 1964 i legislació concordant.
Art. 85 bis
D'acord amb el que disposa la circular del Govern Civil de la Província núm. 115, publicada
en el Butlletí Oficial de la Província de 13 d'agost de 1975, la col.locació de grues per a la
construcció d'obres precisarà de llicència municipal independent la llicència pròpia de les
obres que hagin d'efectuar-se.En tot cas, en la sol.licitud d'instal.lació de la grua hauran
d'especificar-se els següents extrems:
a) Plànol d'ubicació de la grua, amb les àrees d'escombrat de la ploma signat per
l'Arquitecte autor del projecte o el Director de les obres.
b) Pòlissa d'assegurança amb cobertura total de qualsevol tipus d'accident que pugui
produir el funcionament de la grua i la seva estada en l'obra i de responsabilitat civil.
c) Certificació de la casa instal.ladora, acreditativa del perfecte estat de muntatge i
funcionament de la grua. Podran concedir-se ambdues llicències conjuntament si en el
projecte tècnic que s'aporti per a la realització de l'obra s'incloés la documentació
corresponent a la llicència de la grua.
Seran condicions imprescindibles per l'atorgament de la llicència de la grua, que el carro del
que penja el ganxo de la mateixa no sobrepassi l'àrea del solar de l'obra. Si l'àrea de
funcionament del braç rebasses l'espai acotat per la tanca de les obres, haurà de fer-se
constar en la llicència, amb les prevencions del cas, havent-se de tenir especial cura amb
els possibles contactes amb línies de conducció d'electricitat. En tot cas la concessió o
denegació de la llicència d'instal.lació de la grua, serà facultat discrecional de la
Corporació .
Capítol quatre
Policia industrial
Art. 86
1. La construcció d'edificis destinats a indústria, l'obertura d'establiments industrials i
comercials i l’ampliació de les existents, estaran subjectes a prèvia llicència.
2. La intervenció municipal tindrà per finalitat el vetllar perquè els locals i instal.lacions
reuneixin les necessàries condicions que assegurin la tranquilitat, seguretat i salubritat dels
ocupants en les esmentades activitats i les del veïnatge en general.
3. Les màquines, aparells i instal.lacions mecàniques, així com els establiments industrials i
comercials a que fa referència el núm. 9 de l'article 440 de la Llei de Règim Local, estaran
subjectes a les finalitats de previsió assenyalades en el paràgraf anterior, a inspeccions
periòdiques que efectuaran els tècnics municipals, que a tals efectes es designin.
4. No es podrà iniciar l'activitat industrial o comercial, fins que no s'hagi expedit la llicència
sol.licitada i estigui en poder del titular de la mateixa el document justificatiu de la seva
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concessió. La presentació de la sol.licitud no implica autorització o concessió provisional
d'obertura, funcionament o iniciació d'activitats.
Art. 87
Quan d'acord amb el projecte de construcció de l'edifici es destinés especialment a una
determinada activitat industrial no es concedirà el permís d'obres si l'atorgament de la
llicència d'obertura no fos procedent.
Art. 88
1. En edificis destinats a habitatges, només es concedirà llicència per aquelles activitats
industrials de tipus familiar que utilitzin màquines o aparells moguts a ma o activats per
motors elèctrics fins a 4 CV i motors d'explosió fins a 2 CV i resultin inoqües.
2. No s'entendrà condicionada aquesta limitació de força quan es tracti d'instal.lació
d'ascensors, muntacàrregues, calefacció, condicionament d'aire i per altres finalitats
semblants, però tot i això, hauran de prendre’s les precaucions necessàries per reduir al
mínim els sorolls i les vibracions.
3. En el cas previst en el paràgraf primer, haurà, tot i això, de denegar-se la llicència per
l'instal.lació en zona urbana de les activitats de que es tracti, sempre que es tracti
d'industries perilloses o quan causin molèsties degut al despreniment de gasos, pols, olors o
produeixin sorolls o vibracions excessives.
4. En els supòsits del paràgraf anterior, les instal.lacions, encara que ho fossin de petites
industries, hauran d'establir-se en edificis destinats a habitatges i es sotmetran a les
condicions i mesures correctores que pel cas es determinin.
Art. 89
Als efectes de la qualificació en molestes, insalubres, nocives i perilloses, de les activitats
aquí regulades, es tindrà imprescindiblement en compte l'Annex núm. 1 del Reglament
aprovat per Decret de la Presidència del Govern de 30 de novembre de 1961, o les
disposicions que el substitueixin.
Art. 90
1. Dins el casc urbà , o de la zona d'extensió, únicament podrà concedir-se llicència per
activitats considerades com a molestes d'acord amb les mesures que s'estableixin.
2. No obstant això , quan es tracti d'activitats propies de la gran i mitjana industria, encara
que els seus efectes siguin merament molestos, podrà prohibir-se la seva instal.lació en la
zona del casc urbà i s'aplicarà el que disposa l'article 92.
3. Es considerarà a aquests efectes com activitats propies de la mitjana industria aquelles
que ocupin menys de cinquanta productors, i de gran industria les que excedeixin d'aquesta
darrera xifra.
Art. 91
1. Els edificis destinats a instal.lacions industrials causants de vibracions i sorolls molestos
que excedeixin de les mitjanament tolerables per les edificacions colindants, hauran de
construir-se de forma tal, que les parets de separació amb les propietats colindants deixin
un espai lliure, mitjà , de quinze centímetres, excepte a la façana que es disposarà
l'aïllament per juntes de dilatació .
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2. Les parts separades dels edificis colindants estaran protegides en les parts superiors amb
tanca i protecció de material adequat, que eviti la introducció de runa i aigua de pluja en
l'espai intermig.
Art. 92
Si Ordenances reguladores d'ordenació urbana determinessin els usos dels terrenys, no
podran concedir-se llicències per a la construcció d'edificis destinats a la mitjana i gran
industria sinó en les zones a l'efecte destinades segons les normes d'ordenació de la
Província.
Art. 93
De no existir altres normes aplicables, les industries fabrils considerades com perilloses
,insalubres o nocives, hauran de supeditar-se en quant al seu emplaçament al que disposa
en les Ordenances Municipals i en els plans d'urbanització; i en el seu defecte assenyalarà
el lloc adequat la Comissió Provincial de Serveis Tècnics, tot tenint en compte, que, com a
regla general, només podran emplaçar-se a una distancia de 2.000 metres a comptar del
nucli més proper de població agrupada.
Art. 94
Per l'atorgament per l'Alcaldia de les llicències de petites industries de tipus familiar, en
edificis en els que hi hagi habitatges, haurà de citar-se prèviament als veïns directament
afectats, que seran escoltats en l'expedient si compareixen en el mateix, i sol.licitar informe
tècnic en el que es precisi que l'activitat que es tracta de posar en explotació no és insalubre
ni perillosa i es determini, si escau, les necessàries mesures correctores per evitar les
molèsties que puguin causar els sorolls, vibracions i fums que puguin derivar de l'explotació.

Art. 95
Llevat el cas del que es disposa en l'article anterior, la tramitació de llicències per a la
construcció d'edificis fabrils destinats a la mitjana o gran industria o en general de llicències
per l'explotació d'activitats molestes per raó de fums, gasos, pols, olors, sorolls i vibracions
excessives com d'aquelles activitats qualificades com d'insalubres, nocives o perilloses,
s'estaran al procediment establert en el capítol primer del títol II del Reglament de 30 de
novembre de 1961.
Art. 96
1. Els motors d'explosió s'instal.laran a una distància menor d'un metre de tota paret de
façana a la via pública i mitjaneres.
2. En la cimentació i sustentació dels esmentats motors, es prendran les mesures
necessàries per evitar vibracions sensibles i sorolls excessius.
3. La distancia establerta en el paràgraf primer, s'observarà igualment tractant-se de la
instal.lació de motors elèctrics, llevat que la seva potència excedeixi de 3 CV, per encara en
aquest cas, hauran d'estar allunyats prudentment de les parets mitgeres o dels envans de
divisió d'altres locals destinats a habitatges.
Art. 97
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Les transmissions de moviments recolzats en l'entramat dels penjats de la coberta, només
es permetrà quan a les plantes superiors no existeixin habitatges. Tampoc podran recolzarse en parets mitgeres..
Art. 98
Les instal.lacions elèctriques per suministre de força, així com d'enllumenat, en tota classe
d'activitats fabrils o en els locals destinats a magatzems, dipòsits i espectacles, es
protegiran les canonades de tipus "bergman" o altre similar i s'ajustaran a les demés
condicions d'aïllament i seguretat necessaris.
Art. 99
En totes les industries fabrils, magatzems i dipòsit de substàncies combustibles s'instal.laran
aparells extintors d'incendis en proporció d'un per cada tres-cents metres quadrats o fracció
.
Art. 100
Les parets o sostres de fàbriques i magatzems de materials fàcilment combustibles, hauran
de ser construïts amb materials incombustibles. Les seves portes d'accés, si no fossin
metàliques, hauran de revestir-se de planxes metàl·liques per ambdos costats i les finestres
seran protegides amb teles metàl·liques així com les portes.
Art. 101
1. Els laboratoris i magatzem pirotàcnics, només podran instal.lar-se en les zones que
s'indiquin, allunyats convenientment de tota edificació i de vies urbanes de circulació
intensa.
2. Les botigues destinades a la venda de productes diversos només podran tenir en dipòsit
fins a deu quilos d'articles pirotècnics de la varietat coneguda com a pirotècnia infantil, que
conservaran en armaris o dipòsits construïts amb material incombustible.

Art. 102
Les pedres detonants i els nomenats cartutxos japonesos, no es consideraran compresos
en el límit establert en l'article anterior.
Art. 103
Serà precís obtenir llicència de l'Alcaldia per el dispar de castells de focs artificials, sempre
que el pes brut total dels artefactes sigui de deu o més kilos, i igualment es requerirà
llicència per el dispar de traques, qualsevol que fos el pes del material pirotècnic empleat.
Art. 104
1. Serà necessària llicència per l'obertura de forns de pa i pastisseria, així com els
despatxos de pa i s'acompanyarà a la instància de sol.licitud, plànol de l'instal.lació i una
memòria en la que es precisi la capacitat de producció , el sistema emprat per la calefacció
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dels forns i altres condicions estipulades per la legislació vigent.
2. Els forns només podran instal.lar-se en locals de planta baixa dels edificis amb ventilació
directa al carrer o patis centrals.
3. Les superficies exteriors dels forns i les xemeneies, es construiran de forma que no
transmiteixin calor a la façana, sostres i parets mitgeres. Estaran revestits de material aïllant
i separats de les parets per un espai mínim de cinquanta centímetres i dels sostres per una
distància no inferior a un metre o cinquanta centímetres.
Art. 105
1. El que es disposa en l'article anterior en quant als documents que hauran d'acompanyar a
la sol·licitud de llicència, s'aplicarà igualment per la instal·lació de forges, forns de fundició
de metalls, forns i multes per l'obtenció de lloses porcellanes i similars; forns pre la
producció de vidres i cristall i de ceràmica.
2. En quant a les activitats a que fa referència l'apartat anterior siguin propies d'una gran o
mitjana industria, es sol.licitarà per l'Alcaldia informe tècnic, en el qual es determini si
l'emplaçament de la indústria es l'adequat, i es precisaran les condicions tècnicques de la
instal.lació , en garantia de la seguretat pública, i es tramitarà l'expedient d'acord amb l'art.
94 de aquestes ordenances.
3. A la petita industria s'aplicarà als forns que hagin de romandre instal.lats dins d'edificis els
requisits que en quant a materials, empalaçament i distància de parets i sostres es fixen en
l'article anterior.
4. Els forns per cocció de totxos, ceràmica i altres objectes de fang, hauran de situar-se fora
del casc urbà, i en tot cas, separats més de cinquanta metres de tota edificació , excepte
que es tracti d'instal·lacions complementaries de l'activitat industrial.
Art. 106
1. Les autoritats municipals podran ordenar visites d'inspecció
per verificar si el
funcionament de les activitats a que es refereix aquest capítol, reuneixen les degudes
condicions de seguretat i salubritat exigides en la llicència. En cas contrari, l'Alcalde
requerirà al propietari, administrador o gerent per que en el termini en que se li senyali,
corretgeixi les deficiencies comprovades. Si transcorregut el termini assenyalat no ha
procedit a fer-ho, l'Alcalde podrà sancionar-lo mitjançant multa i retirada temporal o
definitiva de la llicència.
2. L'anul·lació de llicències atorgades, previstes pels pressupostos a que es refereix l'art. 16
del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals de 17 de juny de 1955, requerirà
indemnització pels danys i perjudicis ocasionats.

Art. 107
Els edificis i locals destinats a fàbriques, tallers o laboratoris o a dipòsits de productes
considerats molestos, insalubres, nocius i perillosos per la societat, A més de reunir les
condicions tècniques apropiades a l'activitat a que es destinin, cumpliran les exigides per la
legislació vigent en matèria sanitària, d'higiene i de seguretat del treball.
Capítol cinquè
Policia d’espectacles
Art. 108
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1. La construcció , reforma o habilitació d'edificis destinats a espectacles públics ,
requeriran la presentació d'una instància adreçada a l'Alcaldia, subscrita pel propietari de
l'edifici, a la que s'acompanyarà una memòria explicativa de la construcció o de les
reformes que es projectin, amb indicació del seu destí , extensió superficial de l'edifici,
emplaçament en la via urbana de que es tracti i materials que hagin de emplear-se en les
obres. Igualment hauran d'adjuntar-se el plànol d'aquesta darrera, amb gràfics d'alçada ,
plantes i seccions i de la distribució de les localitats que hagin d'emplear-se en la sala
d'espectacles i es precisaran la distància entre les fileres dels seients.
2. En els plànols i gràfics es precisarà l'emplaçament i les dimensions de les portes d'accés
al local i dels forats de ventilació , vestibuls, escales i passadissos exteiors.
3. Quan es projecti la construcció d'un escenari s'indicaran les dimensions del mateix,
material i espessor de les parets i les entrades de que disposi, una de les quals, al menys,
serà independent de les que donguin accés a la sala destinada a l'espectacle.
4. Si el local hagués de dedicar-se a projeccions cinematogràfiques, s'indicarà en els
plànols l'emplaçament de la cabina de projecció i de les entrades d'aquesta, que seran
exclusives per la cabina.
5. Tots els plànols que es presentin es formaran a escala i aniran signats pel tècnic director
de les obres i el propietari de l'immoble.
6. Els documents que s'acompanyin ho faran per duplicat.
Art. 109
1. Rebuts per l'Alcaldia els documents a que fa referència l'article anterior, els enviaran al
Governador Civil de la província de Barcelona en compliment de l'article 115 del Reglament
de Policia d'Espectacles de 3 de maig de 1935, al que correspon l'autorització de les obres.
2. Fins que no recaigui aquesta aprovació , no atorgaran la llicència municipal corresponent,
ni podran començar les obres de construcci_ó o de reforma de l'edifici o local.
Art. 110
1. Un cop concloses les obres, el propietari ho comunicarà a l'Alcaldia, i sol.licitarà de la
mateixa l'autorització
corresponent d'obertura del local, acompanyat de certificació
expedida per l'Arquitecte, responent de la solidesa i seguretat de l'edifici i de les obres i
instal.lacions s'ajustarà als plànols aprovats i altre certificació acreditativa de que els
extintors d'incendis de marca provada han esta recentment carregats i es troben en
disposició de funcionar.
2. L'Alcaldia disposarà que es procedeixi a un reconeixement de les obres, i a l'efecte
designarà l'arquitecte que hagi d'efectuar-ho, el qual informarà si les obres realitzades
compleixen les condicions de seguretat i salubretat, així com les relatives a serveis contra
incendis i d'enllumenat principal i supletori de la sala, portes i escales.
3. L'autorització d'obertura només es concedirà , si les obres compleixen les condicions a
que es refereix el paràgraf anterior.
Art. 111
Les portes accessories que faciliten la sortida del públic al final de la representació , i en cas
de necessitat, estaran il.luminades durant la duració de l'espectacle amb llums vermelles,
amb indicació de "Sortida d'Urgencia" i romandran tancades només amb passadors
interiors de forma que puguin obrir- se ràpidament des de l'interior en cas necessari.
Art. 112
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Totes les sales d'espectacles hauran d'estar provistes d'aparells extintors en numero
necesari, quina càrrega es renovarà periòdicament.
Art. 113
1. D'acord amb el paràgraf 3 de l'article 165 del Reglament d'Organització , funcionament i
règim jurídic de les Corporacions Locals, la llicència que l'Alcalde atorgui per a la celebració
d'espectacle públics a l'aire lliure, requerirà la prèvia autorització del Govern Civil.
2. No serà indispensable sol·licitar aquesta darrera quan es tracti de l'actuació de grups o
companyies de teatre ambulants, quan l'actuació no excedeixi de dos dies.
3. No podrà celebrar-se cap espectacle públic, tant en local tancat com a l'aire lliure, sense
posar-ho en coneixement de l'Alcaldia amb vint-i-quatre hores, com a mínim, d'antelació , el
rètol o programa.
Art. 114
1. Si per qualsevol causa l'empresa es veiés obligada a substituir l'obra anunciada, cambiar
els actors o variar l'ordre del que s’ha anunciat, o variar l'ordre de l'espectacle, ho posarà
en coneixement de l'Alcaldia i ho anunciarà ostentiblement en el local on es celebres
l'espectacle, estant l'empresa obligada a tornar l'import de les localitats adquirides a
aquelles persones que no estiguessin conformes amb la variació .
2. Les mateixes prevencions s'observaran quan, per qualsevol circumstància, s'hagues
d'ajornar la funció pel dia assenyalat.
Art. 115
Si un cop començat l'espectacle, hagues de suspendres per causes totalment alienes a
l'empresa, no podrà exigir-se de la mateixa la devolució de l'import de les entrades i
localitats.
Art. 116
L'Alcalde podrà multar a l'empresa en el cas de que aquesta comences la representació
amb notable retard respecte l'hora anunciada.
Art. 117
Roman prohibida la venda de localitats en número que excedeixi de l'aforament del local, i
en conseqüència l'estància en aquest d'espectadors, que per no disposar de seients lliures,
hagin de romandre drets.
Art. 118
1. Es prohibeix la celebració d'espectacles immorals, els que ofenguin els sentiments
religiosos i els que ridiculitzin a autoritats i institucions públiques.
2. Quan les autoritats superiors, en l'exercici de les facultats que li siguin assignades,
hagues autoritzat la representació d'una obra teatral o cinematogràfica, no podrà l'autoritat
local suspendre-la, amb el pretexte de concurrència d'alguna de les causes enunciades en
el paràgraf anterior, llevat del cas de que tractant-se d'obres teatrals d'immoralitat de
l'espectacle, resulti de la forma de la seva representació davant del públic.
Art. 119
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El treball de menors en els espectacles restarà sotmès a les disposicions generals.
Art. 120
1. Les hores d'acabament dels espectacles s'ajustaran a les normes generals que es
determinin.
2. En el seu defecte, hauran d'acabar a la una de la matinada, excepte els dies d'estrena,
debut de primeres parts, funcions de benefici i les que es celebrin en les grans festivitats en
quins casos el tancament podrà diferir-se fins dos quarts de tres,
Art. 121
Queda prohibit en els locals en que es celebrin espectacles:
1. Entrar amb gossos o altres animals
2. Fumar a la sala
3. Romandre a la sala amb nadons que amb els seus crits o inconveniencies torbin el silenci
o molestin al públic.
4. Produir aldarulls, i en general, perturbar l'ordre. No impideix això , les manifestacions de
desagrad contra una obra representada, de tal manera que es mantingui dins els límits de la
discreció .
5. Col·locar a les baranes o passamans abrics, mocadors, binocles o altres objectes quina
caiguda pugui ocassionar molèsties.
Art. 122
1.Les barraques o pavellons per instal.lacios temporals de circ, teatres, cinemes, diversions
pròpies de les fires i envelats per balls, es col.locaran en els llocs tradicionals i requeriran
l'autorització de l'Alcaldia.
2. Tota alteració dels emplaçaments habituals, requeriran acord previ de la Corporació .
3. Si els pavellons o barraques fossin varies simultaniament, es separan entre si, deixant
almenys una distancia de dos metres.
4. Romanen prohibides les cobertes de lona o altres teixits impregnats de brea o altre
material inflamable.
Art. 123
1. No es permetran les projeccions cinematogràfiques de películes que no estiguin
degudament censurades, sent suficient a aquest efectes l'exhibició de la fulla de censura.
2. Quan la fulla de censura expressi que determinada pelicula està autoritzada només per
persones majors, l'Autoritat municipal vetllarà pel seu compliment i podrà multar l'empresa
i als pares que haguessin infringit la prohibició al permetre l'estada en el local de persones
d'edat menor a l'autorització per les disposicions vigents.
3. En el cas del paràgraf anterior, l'empresa ve obligada a disposar en lloc visible de la
taquilla un cartell indicador de "Autoritzat per mes grans de qatorze anys" o bé "autoritzat
per més grans de divuit anys".

Art. 124
No es permetran projeccions cinematogràfiques en cafes ni en altres locals que no tinguin
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els requisits pertinents exigits pel Reglament de Policia d'Espectacles.
Art. 125
1. Serà necessaria autorització de l'Alcalde per que els locals dels establiments dedicats a
l'industria de cafeteria o similars, puguin fer-se representacions d'espectacles públics a quin
efecte s'instruirà l'expedient a que fa referència l'art. 49 del Reglament d'Espectacles
públics.
2. Es denegarà l'autorització per la celebració dels esmentats espectacles en els indicats
locals i en els qualificats de "dancigs", "cabarets" i altres quan raons justificades de moral o
tranquilitat pública o aconsellin.
Art. 126
1. La celebració de balls públics seran posat en coneixement de l'Alcaldia amb vint-i-quatre
hores d'antel.lació .
2. No es requerirà aquest avis quan es tracti de balls familiars, ni aquells que per costum
vinguin celebrant-se periodicament en locals de societats privades o en sales o cafes i altres
establiments públics.
3. No es permetrà l'entrada i permanencia de menors de 18 anys en els locals públics de
balls, sales de festa, discoteques, establiments de begudes amenitzats de música o
qualsevol altre atracció , ni en aquells altres llocs en que pugui patir detriment la moralitat
juvenil. Els amos o empresaris d'aquest establiments seran responsables de les infraccions
d'aquesta prohibició i seran de les sancions a que fa referència l'Ordre Ministerial de
Governació de 9 de setembre de 1966.
Art. 127
1. Pels espectacles taurins, s'estarà a allo que disposa el Reglament de 13 de maig de
1962 i disposicions que es dictessin.
2. Roman totalment prohibit fer corre braus o vaquetes lligats o en llibertat, pels carrers i
places de la vila.
Art. 128
L'autorització pel funcionament de piscines públiques resta sotmesa a les disposicions
contingudes en el Reglament especial de 31 de maig de 1960.
Art. 129
Tots els locals públics podran ser suspesos per l'Alcaldia per greus causes d'alteració de
l'ordre públic.
Art. 130
Tot el que es disposa en aquest CAPÍTOL, estarà subordinat al vigent Reglament
d'Espectacles, tenint per tant, caràcter supletori la present Ordenança.
Capítol sisè
Policia d’establiments destinats a l’abastament públic
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Art. 131
1. Serà indispensable l'obtenció de llicència municipal per l'obertura d'establiments dedicats
al dipòsit, magatzematge o venda de queviures destinats a l'abastament públic.
2. Es requerirà igualment llicència municipal en els casos de traspas d'establiments.
Art. 132
1. L'Alcaldia podrà ordenar la inspecció dels establiments de que es tracta, per comprovar
si en els mateixos es compleixen les normes contingudes en aquestes ordenances o en les
disposicions generals sanitàries.
2. Sense perjudici de les inspeccions que ordenes l'Alcaldia, els inspectors farmacèutics i
veterinaris podran practicar les gestions assignades per la Junta Provincial de Sanitat, a
quina finalitat estaran facultats per extreure reglamentariament mostres dels productes
sospitosos d'alteració o frau.
3. La sol·licitud d'obertura o traspàs d'establiments d'abastament públic es farà amb el nom
que figuri en la classificació que estableix el Reglament municipal per aquestes activitats.
4. Els establiments destinats a l'abastament públic, estaran ubicats a la planta baixa i en
comunicació directa al carrer. Només en edificis especials que disposin d'escales amplies i
còmodes i independents dels habitatges i amb sobrada cubicació i ventilació podran ser
autoritzats a l'interior o en els pisos.
5. Els establiments dedicats a l'abastament públic no podran romandre tancats a les hores
de venda sense causa justificada i sempre amb el permís de l'Alcaldia. El tancament de
l'establiment per temps superior a un any, serà considerat com nova instal.lació als efectes
de reobertura i perderà els drets adquirits.
Art. 133
Quan els locals en els que s'exercexin les activitats a que fa referència aquest capítol,
existissin alhora habitatges, hauran les habitacions d'aquests mantenir-se aillades per la
part del local dedicat a la venda i magtzematge dels articles destinats al consum púalic.
Art. 134
1. Els propis establiments hauran de mantenir-se en adequat estat de neteja, a quins
efectes s'efectuaran en els mateixos les operacions d'escombrats i neteja, al menys, un cop
al dia,i es sotmetran periodicament a desinfecció per mitjà de substancies adequades.
2. Els propietaris dels establiments indicats, mantindran perfectament net el carrer i la vorera
que limiti amb els seus locals, i no podran abocar a la via pública els residus de mercaderies
i despulles ni efectuar en la mateixa el rentat d'espècies ni el dels atuells de l'establiment.
Art. 135
Sense perjudici de les disposicions específiques establertes segons la naturalesa del
comerç d'alimentació en quant el revestiment de parets i sostres dels establiments
respectius, roman prohibit l'us de pintures a base de materials de cesura, sulfat de plom o
altres productes que continguin pigments.
Art. 136
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No podran encarregar-se de la venda d'articles alimentaris, persones que pateixin
enfermetats contagioses o deformitats repulsives.

Art. 137
1. Les persones empleades en els establiments a que aquest CAPÍTOL afecta, es
presentaran degudament netes.
2. El personal dedicat a la venda de carns, peix, llet, pà , xurros i bars, usaran bates o
jaquetes blanques en correcte estat de neteja.
Art. 138
1. Els establiments dedicats a la venda de carns o peix o similars. hauran de disposar
d'instal.lació frigorífica adequada per la conservació dels seus productes.
2. Roman rigurosament prohibit per l'expresada finalitat l'us de bisulfit de sosa (nevelina) o
d'altres substàncies químiques.
Art. 139
1. Els instruments de pesar i mesurar seran degudament autoritats pel seu us pel fidel
contrats de peses i mesures.
2. Sense perjudici de l'inspecció tècnica dels esmentats instruments a càrrec dels
funcionaris de l'Estat, a qui correspon aquesta competencisa, podrà l'Alcaldia disposar les
inspeccions que consideri necessàries i sancionar les faltes observades.
3. Roman prohibit l'us de balances de mà .
Art. 140
Seran sancionats amb multes i decomis de gèneres els següents actes:
1. L'exposició o venda d'articles alimentaris adulterats o en mal estat de conservació .
2. L'ús de substàncies nocives destinades a la conservació o preparació d'articles
alimentaris.
Art. 141
Serà igualment sancionat:
1. Variar el nom, classe, naturalesa, origen o qualitat de les mercaderies exposades, quan
amb això pugui produir-se engany o confussió.
2. Enbolicar substancies alimentaries en papers usats.
Art. 142
Els preus estaran exposats al públic en tots els articles de menjar. Sempre referits al
quilogram, al litre, unitat o dotzena.
Art. 143
L'Alcaldia no podrà imposar rebaixes en el preu habitual de les mercaderies sense comptar
amb l'autorització del Governador Civil.
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Art. 144
Els establiments dedicats a la venda de fruites i verdures, llet, peix, carniceries i
cansalederies, hauran de tenir paviments totalment units, sense juntures, a fi de que el terra
resulti lo mes continu o impermeable possible i permeti una perfecta neteja.

Art. 145
1. Les fleques, lleteries i establiments de fruites i verdures, hauran de tenir les parets
revestides de rajola blanca fins l'alçada mínima de un metre vuitanta sobre el nivell del terra,
i la resta dee la paret, igual que el sostre de local, estucat o pintat al oli de color clar.
2. Els revestiment de rajoles seran com a mínim de tres metres en les carniceries,
cansaladeries i peixateries i establiments dedicats a la venda de polleria i caça La resta de
la paret i sostres, s'ajustaran a les mateixes condicions del paràgraf anterior.
Art. 146
Els locals destinats a la venda d'articles alimentaris hauran de estar suficientment airejats i
disposaran d'enllumenat de potencia adequada a les dimensions del local que asseguri la
perfecta visibilitat dels productes destinats a la venda.
Art. 147
La venda de carns fresques, refrigerades o congelades, així com de peixos frescos i
congelats, hauran de realitzar-se exclussivament en establiments de carnisseria i peixateria
respectivament, restant excluides les carns i els peixos congelats empaquetats, per quina
venda no es necessari trocejat ni manipulació alguna; en aquest cas procedirà la venda en
establiments de colonials i ultramarins, sempre que disposin de mostrador de congelació ,
on estaran dipositats aquest productes empaquetats.
Art. 148
La venda de carn cavallar i d'altres equins no podrà realitzar-se en establiments en els que
s'expedexin carns d'altres especies.
Art. 149
Els animals enters, mitjos canals, quarts, troços de carn, únicament podran estar en
càmares frigorífiques.
Art. 150
Roman terminantment prohibit el sacrifici d'aus en els establiments de venda de les
mateixes si no procedeixen de l'escorxador autoritzat per la Direcció Genreral de Sanitat
segons disposa l'ordre del Ministeri de Governació de 15 de juny de 1965.
Art. 151
Les taules o mostradors de carniceries, cansaladeries, peixeteries, lleteries i botigues de
venda d'aus de cacera, seran de marbre o substancies plàstiques, sense presentar
concavitats en la superfície, per permetre la seva perfecta neteja idesinfecció .
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Art. 152
Quan fa referència a producció de llet i productes làctics, transport, magatzament i venda,
es regiran per allò que disposa el Decret de Presidència de 6 de novembre de 1969.
Art. 153
Serà sancionada la venda dels productes que es mencionen en les circumstancies que
s'exposen:
1. De pastes alimentàries a les que s'ha afegit colorants o altres productes prohibits.
2. De pa, quan tingui excés d'humitat o hagin esta addicionats altres productes per adulterar
el seu pes o qualitat.
3. De vinagres, que no siguin procedents de vi als que s'hagi afegit àcid mineral o orgànic.
4. Els vins aigualits als que hagin estat tractats o adicionats amb materies no autoritzades.
5. De licors, quan contingui alcohol metílic o altre producte tòxic.
6. De begudes en general, que puguin estar adulterades, falsificades o adicionades amb
substancies perjudicials per la salut pública.
7. La venda de qualsevol producte alimenatari en males condicions adulterat o falsificat.
8. Roman totalment prohibida la venda ambulant d'articles alimentaris considerats
d'abastament públic com carns, productes càrnics, llet, productes làctics, peixos, etc.
Capítol setè
Policia d’establiments d’hosteleria i similars
Art. 154
1. L'obertura d'hotels, fondes, pensions, cases de viatgers i similars, requeriran l'obtenció
de llicència municipal, prèvia inspecció dels locals per comprovar les seves condicions
higiènico-sanitaries i el bon estat del local i dels seus serveis.
2. Quan l'obertura dels esmentats establiments requerexi autorització superior, no podrà
concedir-se llicència municipal sense que el interessat acrediti haver obtingut aquella.
Art. 155
1. Els establiments indicats hauran de portar un llibre de registre de viatgers o pensionistes i
comunicar a l'Autoritat els registres d'entrades i sortides.
2. En cada una de les habitacions destinades a viatgers, cal que hi hagi un rètol en el que
s’expressi el preu de l'habitació , el de la pensió i el dels principals serveis i la categoria de
l'establiment.
Art. 156
S'evitarà que el numero d'hostes excedexi de la cubicació de les habitacions, que no serà
inferior, en cada una, de vint metres cúbics per ocupant.
Art. 157
Les habitacions de viatgers no podran ser empaperades, sinó estucades o pintades a l'oli o
al menys blanquejades.
Art. 158
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Les habitacions de viatgers, cuines, waters i altres dependències, es pintaran o
blanquejaran al menys un cop a l'any i es mantindran en perfecte estat de neteja.
Art. 159
No es consentiran habitacions de viatgers desprovistes de ventilació .
Art. 160
Les instal·lacions elèctriques disposaran en tubs "bergman" o altres semblants.
Art. 161
Els wàters estaran ben ventilats i nets i dotats de sistemes inodors.
Capítol vuitè
Policia de mercats
Mercat municipal públic d’abastament
Art. 162
1. Les disposicions dels present Reglament en matèria d'abastaments, regiran com
supletoris de la legislació vigent i reglament aprovat pel Govern Civil de la Província de 9
d'abril de 1969.
2. Correspon a l'Ajuntament:
a) Determinar els llocs de venda que hagin d'existir en el mercat públic a la menuda
d'abastaments.
b) Senyalar l'emplaçament i extensió que correspongui a cada lloc i concessionari.
c) Fixar la branca comercial a que s'hagi de limitar en la seva activitat.
d) Autoritzar, quan escaigui, l'establiment de llocs de venda directa d'acord amb el que
disposa la Comissió General d'Abastaments i Transports, segons circular publicada en el
Butlletí Oficial de l'Estat núm. 16 de 19 de gener de 1965, regulant la venda directa de
determinats productes naturals d'acord amb la llei de 24 de juny de 1941, Decret de 10
d'octubre de 1958 i acords adoptats per la Comissió Delegada del Govern per assumptes
econòmics de 19 de novembre de 1964.
Art. 163
Els models de llocs i parades es fixaran per l'administració municipal, i els concessionaris
hauran de ajustar a aquells les seves respectives instal·lacions.
Art. 164
Els concessionaris de llocs en el mercat, a més del pagament de l'import de la concessió ,
vindran obligats a satisfer mensualment el cànon o renda que l'Ajuntament tingui establert o
que posteriorment acordi pel gaudiment del lloc, mes les despeses que al concessionari
correspongui per consum d'aigua, enllumenat i altres serveis.
Art. 165
1. Les vacants de llocs en el mercat, s'adjudicaran mitjançant concurs el qual s'anunciarà
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en el taulell d'edictes de la Casa Consistorial i en el local del propi mercat, i ademés pels
media habituals de la població .
2. D'acord amb l'article 115.4 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals, la
concessió que s'atorgui com resultat del concurs serà per un termini màxim de cinquanta
anys, sense perjudici de les facultats que a l'Administració Municipal li estaran reservades
d'acord amb l'article 171 de la present Ordenança.
3. Els que concorrin al concurs hauran de manifestar-ho per compareixença personal a la
Secretaria, o mitjançant instància, i presentar el document d'identitat, tot el qual hauran de
verificar-ho, del mes tard, fins el dia feiner anterior a la celebració de l'acta i precisament
durant les hores d'oficina. Hauran, endemés dins el termini indicat, constituir una garantia en
metàl·lic a la caixa municipal per import de la meitat del tipus de concurs. Sense el
compliment de les formalitats indicades no podran prendre part de la licitació .
4. El concurs serà presidit per l'Alcalde o Regidor en qui deleguii a l'acte assistiran el
Secretari de la Corporació . Es donarà per acabat l'acte sense efectuar adjudicació
provisional, passant l'expedient als serveis competents perque informin sobre el major o
menor avantatge de les proposicions presentades, efectuant-se l'adjudicació definitiva per
l'Ajuntament.
Art. 166
1. Estaran incapacitats per concurrir al concurs les persones a que fa referència l'article 4
del Reglament de Contractació de les Corporacions Locals, i ademés, que haguessin estat
sancionats dos o mes vegades en l'any anterior a la convocatoria per fraus, o en general per
infraccions en matèria d'abastaments públics.
2. Es consideraran incompatibles per pendre part en el conurs les persones a que fa
referència l'article 5 de l'esmentat reglament.
Art. 167
L'adjudicatari haurà d'ingressar a la caixa municipal l'import de l'adjudicació dins les
quaranta-vuit hores següents a la data en que se li notifiqui l'adjudicació definitiva. Si el
darrer dia fos festiu, es prorrogarà el termini fins el primer dia feiner següent. La mancança
d'aquest ingrés, donarà lloc a que l'adjudicació quedi de ple dret sense efecte, amb les
consequencies previstes en l'article 97 del senyalat Reglament de Contractació .
Art. 168
Tot el que es disposa en aquesta Ordenança amb referència a la tramitació del concurs y
als efetctes següents resultants a l'adjudicació regiran com supletòries les normes
aplicables contingudes en l'esmentat Reglament de Contractació de les Corporacions
Locals.
Art. 169
1. L'administració municipal un cop acordada l'adjudicació definitiva i fet efectiu el preu
d'adjudicació , procedirà a posar a l'interessat en possessió del lloc concedit i li senyalarà
un termini dins el qual haurà de procedir a l'instal·lació i subsegüent obertura del mateix.
2. A partir de la data d'obertura, el concessionari haurà d'anar, per si mateix o per les
persones en qui delegui, al lloc concedit tots els dies en que el mercat estigui obert al públic
i procurar-se posar a la venda, en les quantitats que estimi corrents, les mercaderies propies
de la branca del comerç que el lloc tingui assignada.
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Art. 170
Procedirà també la declaració de caducitat de la concessió :
a) Per manca de pagament de dos mensualitats consecutives del lloguer del lloc o de les
despeses de lloguer del lloc, o de les despeses de consum d'aigua i electricitat o dels
serveis comuns.
b) Per venda d'articles en males condicions, frau en el pes o qualitat de les mercaderies,
abusos en el preu de venda dels mateixos; venda d'articles no autoritzats; manca de
netedad; haver provocat baralles o escàndols. Per que procedeixi aquest motiu de caducitat,
el concessionari, haurà d'haver estat sancionat prèviament almenys tres cops pel mateix
fet, dins el termini d'un any.
c) Haver traspassat el lloc, sense sol.licitar preevia llicència municipal.
Art. 171
Els concessionaris podran traspassar els llocs que tinguin concedits prèvia llicència
municipal en tot cas.

Art. 172
Seran d'aplicació a aquests llocs les normes contingudes en els articles 129, 131, 133 al
137, 139, 140, 145 al 150 d'aquestes Ordenances.
Art. 173
Els venedors hauran d'exposar a la vista del públic totes les existencies de que disposin, per
ser destinades a la venda d'aquell dia, sense poder ocultar part d'aquelles.
Art. 174
No podran sacrificar-se en els llocs del Mercat, els animals destinats a la seva venda, ni
verificar en aquells, les operacions de desplomament d'aus o el despellament de conills o
d'altres animals similars.
Art. 175
Si en el mercat es disposes de frigorifics o el concessionari tingues alguna instal.lació
d'aquest tipus, les carns i peixos sobrants del dia hauran de conservar-se en alguna
d'aquestes instal.lacions.
Art. 176
Si en qualsevol temps, l'Ajuntament decidis el traspas del mercat a un nou emplaçament, no
tindran dret els concessionaris del lloc a exigir cap indemnització per les despeses de
trasllad, ni pel cost de les noves instal·lacions.
Secció 2
Mercat i fires d’animals
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Art. 177
1. Les fires i mercats que es celebrin s'empraran precissament els terrenys a l'efecte
previstos per l'Ajuntament, ocupar en les mateixos el recinte que al'efecte es senyali i
adoptar les mesures de seguretat adequades per evitar danys a persones o coses.
2. Podrà ser expulsada del mercat oficial tota persona que, per la seva conducta alteri
l'ordre i tranquil·litat del lloc.
Capítol novè
Policia sanitària municipal
Art. 178
1. Els propietaris d'edificacions, emplaçades en zones en les que existeixin conduccions
d'aigua potable destinades al públic abastament en la localitat, a menor distancia de cent
metres del terreny, estaran obligats a construir pel seu compte els brancals corresponents
pel servei de les persones que ocupin l'immoble.
2. Els brancals hauran de contruir-se a basa de materials impermeables i matenir-se en bon
estat de conservació que impedeixi en tot moment les infiltracions amb les perdues de
cabdal.
3. L'instal·lació dels brancals en el subsòl de la via publica, s'acomodara en quan al seu
assentament, traçat, profunditat i dimensions dels conductes a les regles que l'administració
municipal tingui establertes pel sector, o en el seu defecte en les que per cada cas es
disposin.

Art. 179
1. Els propietaris d'edificis situats en carrers dotats de xarxa de clavegueram o en les que
aquest passi a menor distancia de cent metres el terreny, hauran de construir al seu carrec
els desaigües necessaris per l’evacuació de les aigües brutes procedents de l'immoble i de
les pluvials que en el matexi es recullin.
2. Les dimensions mínimes dels desaigües d'evaquació , seran les que l'Ajuntament tingui
previstes pel sector i en el seu defecte de 0,30 de diàmetre i seran de material impermeable,
assentats sobre terreny ferm i construïts a la profunditat convenient per la perfecta conexió
amb la xarxa de clavegueram.
3. Si els propietaris dels immobles afectats no portessin a terme, per la seva iniciativa la
construcció de les connexions de que es tracta, i despres de requerits a aquests efectes per
l'Administració municipals, deixessin transcorre tres mesos sense efectuar-ho, quin termini
podrà ser ampliat per l'Alcaldia a instància dels interessats, quan concorreguessin fundats
motius per la concessió de l'esmentada pròrroga, podrà la Corporació Municipal acordar
que les obres que s'executin per les Brigades Municipals per compte dels obligats, i un cop
acabades, es procediran a la seva taxació , comunicant-ho als interessats als efectes de
reclamació , procedient-se per part de la Comissió Municipal de Govern o del Ple, si no
existis aquesta, a fixar l'import definitiu de les obres quin pagament serà exigible fins i tot per
la via de constreyiment.
Art. 180
Roman prohibit abocar a les clavagueres tota classe de materies o substancies que puguin
impedir el normal funcionament de les conduccions.
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Art. 181
Roman igualment prohibit, l'abocament a lleres públiques o canals de reg d'aigües residuals,
quina composició química o contaminació bacteriològica pugui impurificar les aigües amb
danys de la sanitat pública.
Art. 182
En els llocs on no existeixi xarxa de clavegueram o es tractes de finques allunyades de la
mateixa a distancia superior a l'establerta en l'article 178, hauran de recollir-se les aigües
negres en pous sèptics, i el líquids flotants d'aquests, hauran de ser depurat abans de
barrejar-se a les aigües corrents per les disposicions sanitàries.
Art. 183
En els habitatges situats en zones rurals, serà permesa l'existencia de pous negres en els
que siguin recollides les letrines, però s’exigirà , indispensablement, que romangui
assegurada la impermeabilitat dels seus fons i parets, que disposin els pous de xemeneia
de ventilació i que estiguin degudament allunyats de llera, mines i conduccions d'aigües
potables o de pous o d'aigües subterrànees destinades igualment al consum.
Art. 184
Si existis alguna zona urbana sense clavagueram, en la que encara hi haguessin pous
negres, es substituiran aquestos per foses sèptiques.

Art. 185
L'extracció de materies dels pous negres que puguin existir en zona urbana, s'efecturarà
de nit i per procediments mecànics.
Art. 186
Roman rigurosament prohibit abocar en les vies públiques tota classe d'aigües residuals, ja
siguin aquestes procedents de letrines, cuines, safretxos, rentadors, banys, piscines, etc.
Art. 187
Es prohibeix igualment utilitzar les aigües residuals procedents dels pous negres i sèptics
per el reg directa de terrenys on es conrreuin preoductes de la terra, llegums, fruites i
verdures destinades al seu consum en cru.
Art. 188
Les escombraries seran recollides pel servei a domicili que presta diariament l'Ajuntament.
Seran lliurades mitjançant bosses de plàstic o altre material semblant, tancades i a
disposició dels empleats municipals encarregats del servei.
Art. 189
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En els habitatges rurals que disposin com annex de quadres per estables, hauran aquests
de situar-se a prudent distancia de les primeres i disposar d'entrades independents.
Art. 190
1. Les construccions que es dediquin a quades i estables hauran de tenir el paviment
impermeable, al menys en la part destinada a rebre orins, i amb pendents cap als absorvers,
que recolliran els liquids amb sifó intermedi, i seran conduïts per tuberies o conductes
tancats i impermeables al pou destinat a recollir els esmentats residus, o be femers.
2. Les quadres i estables tindran una alçada mínima de 2,5 metres i una cubicació de 20
metres cúbics per animal major i estar dotats de ventilació suficient.
3. Al menys un cop al dia, es procedirà a reocllir els fems i conduir-los cap els femers
estrablerts.
Art. 191
Els femers situats ho estaran en zona rural i distants dels habitatges, i hauran de construirse en llocs on ho hagi risc de contaminació d'aigües superficials i subterranees, i les seves
parets i terra hauran de ser impermeables.
Art. 192
1. Les quadres destinades a estabulació dels ramats vacu, equi, porquí , llanar i cabrio , no
podran estar situades en les zones del casc de la població.
2. S'exceptua de la regla anterior, les quadres d'animals equins, quan el numero d'aquests
no excedeixi de tres, i el ramat llanar i cabrio en el mateix numero i sempre que els
productes d'aquests animals únicament es destinin al consum familiar dels seus propietaris
i que les quadres o corrals estiguin situats en patis interiors i a distància mínima de cinc
metres dels habitatges.
3. Les autoritzacions a que fa referència el paràgraf anterior requeriran l'obtenció de la
corresponent llicència.
Art. 193
Serà permès, amb obligació d'obtenir llicència prèvia, l'existència de galliners, conillers,
colomars en zones urbanes, sempre que es compleixin les següents condicions:
a) Que es tracti d'animals destinats exclusivament al consum familiar, o que tractant-se de
cria de coloms missatgers, estigui degudament autoritzat a aquests efectes pel propietari de
les mateixes.
b) Que les corrals o gàbies es trobin en patis oberts o en terrats i a una distancia no menor,
en el primer cas, de cinc metres dels habitatges, i es compleixin les demés exigencies
sanitaries i higièniques pertinents.
Art. 194
L'explotació industrials de cria d'aus, conills i altres animals similars, requerirà l'obtenció
de llicència municipal en la que es determinaran les condicions i requisits als que hauran
d'atenirs-se les instal·lacions.
Disposicions finals
Primera
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Les presents Ordenances estaran en vigor, d'acord al paràgraf 2 de l'article 7 del Reglament
de Serveis de les Corporacions Locals a partir dels vint dies següents als de la seva
aprovació definitiva.
Segona
Sense perjudici de les mesures sancionadores disposades en aquestes
Ordenances en aquells suposits en les mateixes regulats, podrà l'Autoritat Municipal
impossar multes als infractors en la quantia prevista en l'article III de la Llei de Règim Local
en l'article 215 de la Llei sobre Règim del Sol i Ordenació Urbana, o en les demés
disposicions aplicables segons el tipus d'infracció.
La Garriga, 10 de gener de 1977
Diligència. Per fer constar que aquestes ordenances varen ser aprovades provisionalment
pel Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 5 d’abril de 1977.
Modificada el dia 3 d’octubre de 2000.
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