Tot seguit es publica a continuació el text íntegre d’aquest Reglament modificat, aprovat
definitivament, en compliment d’allò que determina l’article 70,2 de la Llei 7/1985, de 15 d’abril,
reguladora de les Bases de Règim Local.

REGLAMENT DE MESURES PER FOMENTAR I GARANTIR LA
CONVIVÈNCIA CIUTADANA A L’ESPAI PÚBLIC I REGULADORA DE L’ÚS DE
LA VIA PÚBLICA
Exposició de motius
L’objectiu principal d’aquest reglament és convertir-se en una eina efectiva per fer front a les
noves situacions i circumstancies que poden afectar o alterar la convivència ciutadana al
municipi d’Òrrius i l’ús de la via pública.
El reglament intenta ser una resposta democràtica i equilibrada a aquestes noves situacions
i circumstàncies, basant-se, d’una banda, en el reconeixement del dret de tothom a
comportar-se lliurement en els espais públics i a ésser respectats en la seva llibertat, però
d’altra banda, també, en la necessitat que tothom assumeixi determinats deures de
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El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada el dia 31 de gener de 2019, va
resoldre les al·legacions i va aprovar definitivament el text de l’esmentat Reglament.

Data 8-4-2019

L’edicte d’aprovació inicial ha estat publicat en el BOPB de 6/11/2018 i en el DOGC, núm. 7.741
del mateix dia, en compliment de l'article 49 apartat a) i b) de la Llei 7/ 1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local. Que durant l’esmentat termini de trenta dies hàbils de
exposició pública només s'ha presentat una reclamació per part de la Societat de Caçadors
d’Òrrius (NIF núm. G-59717504) signada pel seu President el senyor Josep Mª Navarro Ruiz.
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El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 25 d’octubre de 2018, va aprovar
inicialment el Reglament municipal de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana
a l’espai públic i reguladora de l’ús de la via pública que ha de regir al municipi d'Òrrius.

A

ANUNCI

convivència i de respecte a la llibertat, la dignitat i els drets reconeguts als altres, així com al
I tot això, a més, essent conscients que, per a l’assoliment d’aquests objectius, no n’hi ha
prou amb l’exercici, per part de l’autoritat municipal, de la potestat sancionadora, que en

B

manteniment de l’espai públic en condicions adequades.

ocasions també és necessària, sinó que cal, també, que l’Ajuntament dugui a terme les
corresponents activitats de foment i de prestació social necessàries per promoure els valors
de convivència i el civisme al municipi i per atendre convenientment aquelles persones que

primer en donar compliment al reglament.
TÍTOL PRELIMINAR
Disposicions de caràcter general

Pàg. 2-77

En aquest sentit, doncs, i com no podria ser d’una altra manera, l’Ajuntament ha de ser el
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A

ho puguin necessitar.

1. Aquest reglament té per objecte preservar l’espai públic com a lloc de convivència i
civisme, on totes les persones hi puguin desenvolupar en llibertat les seves activitats de lliure
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Article 1.- Finalitats i fonaments legals del reglament

diverses existents a Òrrius, i regular l’activitat de les persones físiques i jurídiques que es
desenvolupen principalment a la via pública i a altres espais i serveis de domini públic, o que
transcendeixen l’àmbit estrictament privat, mitjançant d’una banda, el foment i la promoció
de la convivència i el civisme a l’espai públic, i d’altra, la modulació o limitació de determinats
tipus de comportaments per tal d’aconseguir el benestar col·lectiu i possibilitar la convivència
ciutadana.
2. La regulació d’aquest reglament es fa d’acord amb el que disposen les normatives de
caràcter general, i en especial, la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local; la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració
local; el Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
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pluralitat d’expressions culturals, polítiques, lingüístiques i religioses i de formes de vida

Data 8-4-2019

circulació, oci, trobada i esbarjo, amb ple respecte a la dignitat i als drets dels altres i a la

municipal i de règim local de Catalunya; el Decret 336/1998, d’17 d’octubre, pel qual s’aprova
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya.

B

el Reglament de patrimoni dels ens locals, i el Decret 179/1995, d’13 de juny, pel qual

Article 2.- Àmbit d’aplicació objectiva i subjectiva

2. Particularment, el reglament és d’aplicació a tots els espais públics de la municipi, com
ara els carrers, les vies de circulació, les voreres, les places, les avingudes, els passeigs, els
passatges, els parcs, jardins i altres espais o zones verdes , els ponts, els túnels i els passos
subterranis, els aparcaments, les fonts i els estanys, els edificis públics i els altres espais
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1. Aquest reglament s’aplica a tot el terme municipal d’Òrrius.

A

a) Àmbits d’aplicació objectiva:

vehicles o elements que estiguin destinats a un ús o a un servei públic de titularitat municipal
o d’una administració diferent a la municipal o de qualsevol altra entitat o empresa, pública
o privada, com ara els vehicles de transport, les marquesines, les parades d’autobusos o
d’autocar, les tanques, els senyals de trànsit, els contenidors, i tots els altres elements de
naturalesa similar.
4. El reglament s’aplicarà també als espais, les construccions, les instal·lacions i els béns
de titularitat privada quan s’hi realitzin conductes o activitats que afectin o puguin afectar
negativament la convivència i el civisme als espais, instal·lacions i elements assenyalats en
els apartats anteriors, o quan el descuit o la manca d’un adequat manteniment dels mateixos
per part dels seus propietaris o propietàries, arrendataris o arrendatàries, usuaris o usuàries
pugui comportar igualment conseqüències negatives per a la convivència o el civisme a
l’espai públic.
b) Àmbit d’aplicació subjectiva:
1. Aquest reglament s’aplica a totes les persones que són al municipi d’Òrrius sigui quina

CVE 2019012003

3. Així mateix, el reglament s’aplica a aquells altres espais, construccions, instal·lacions,
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en aquells.
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instal·lacions, el mobiliari urbà i la resta de béns i elements de domini públic municipal situats

Pàg. 3-77

destinats a l’ús o al servei públic de titularitat municipal, així com a les construccions,

sigui la seva situació jurídica administrativa concreta, pel fet de ser usuaris de la via pública,
2. Aquest reglament és aplicable a les conductes realitzades pels menors d’edat, en els
termes i amb les conseqüències previstes en el seu article 82 (Promoció de la mediació) i a
la resta de l’ordenament jurídic. En els supòsits en què així es prevegi expressament, els

B

dels espais, béns i serveis públics.

pares o mares, tutors o tutores, vetlladors o vetlladores, també podran ser considerats
responsables de les infraccions comeses pels menors quan concorri, per part d’aquells, dol,

El desconeixement d’aquest reglament de convivència ciutadana no eximeix del compliment
de les seves disposicions.
TÍTOL - I
PRINCIPIS GENERALS DE CONVIVÈNCIA I CIVISME I
MESURES PER FOMENTAR LA CONVIVÈNCIA
Capítol - I
Principis generals de convivència ciutadana i civisme
Article 3.- Principi de llibertat individual i deures generals de convivència i civisme
3.1. Totes les persones a les quals es refereix l’article anterior tenen dret a comportar-se
lliurement als espais públics del municipi i a ésser respectats en la seva llibertat.
3.2. Els deures generals de convivència, son:
a) Totes les persones que són al municipi han de respectar les normes de conducta
previstes en el present reglament, com a pressupost bàsic de convivència a l’espai públic.
b) Ningú no pot, amb el seu comportament, menyscabar els drets de les altres persones, ni
atemptar contra la seva dignitat o la seva llibertat d’acció.
c) És un deure bàsic de convivència ciutadana tractar amb respecte, atenció, consideració
i solidaritat especials aquelles persones que, per les seves circumstàncies personals,
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col·lectiva.

Pàg. 4-77

local, tot això amb la finalitat d’aconseguir una millor qualitat de vida, tant individual com
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que afecten la via, els espais, els béns i els serveis públics, la ciutadania i l’interès general
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tal de mantenir la neteja, salubritat, seguretat i ornat del municipi i, en general, a les qüestions
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3. Les persones titulars i usuàries d’espais privats, pel que fa al comportament necessari per

A

culpa o negligència tot incloent-hi la simple inobservança.

socials o de qualsevol altra índole, més ho necessitin.
les instal·lacions i el mobiliari urbà i la resta d’elements que hi estan ubicats, d’acord amb
la seva pròpia naturalesa, destinació i finalitat i respectant en tot cas el dret que també
tenen els altres d’usar-los i de gaudir-ne.

B

d) Tothom té l’obligació d’utilitzar correctament els espais públics de la municipi i els serveis,

e) Tots els propietaris o ocupants d’immobles, edificis, construccions, instal·lacions, vehicles
o altres béns de titularitat privada estan obligats a evitar que, des dels mateixos, puguin

f) Totes les persones que es trobin a Òrrius tenen el deure de col·laborar amb les autoritats
municipals o qui elles deleguin en l’eradicació de les conductes que alterin, pertorbin o
lesionin la convivència ciutadana.
Capítol II
Mesures per fomentar la convivència
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persones.
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A

produir-se conductes o activitats que causin molèsties innecessàries a les altres

civisme i de millorar en conseqüència la qualitat de vida a l’espai públic:
a) Durà a terme les campanyes informatives de comunicació que siguin necessàries,
amb la intensitat i durada oportuna i utilitzant els mitjans adequats per arribar a les
comunitats o col·lectius específics, sobre la necessitat de garantir i fomentar la
convivència i de respectar els drets dels altres i de l’espai públic mateix. Aquestes
campanyes es podran dur a terme també des de les oficines municipals i punts
d’atenció ciutadana, i/o a través d’informadors cívics que reparteixin o difonguin el
material o la informació corresponent en diferents punts del municipi.
b) Desenvoluparà les polítiques actives necessàries per garantir la convivència,
fomentar els acords i evitar l’exercici de la ciutadania irresponsable. A aquest efecte,
l’Ajuntament podrà realitzar tasques de mediació en els conflictes que puguin
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la municipi s’adeqüin als estàndards mínims de convivència amb l’objectiu de garantir el
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siguin necessàries a fi d’aconseguir que les conductes i actituds de les persones que són a

B

1. L’Ajuntament durà a terme les polítiques de foment de la convivència i del civisme que
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Article 4.- Foment de la convivència ciutadana i del civisme

generar-se degut als diferents usos que es duguin a terme en un mateix espai
públic.

la celebració de conferències i taules rodones; en la convocatòria de premis i
concursos literaris, periodístics o fotogràfics; i en totes les altres iniciatives que es
considerin convenients i que girin entorn de qüestions relacionades amb la
convivència i el civisme a Òrrius.
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realització de campanyes divulgatives, publicitàries, informatives o documentals; en

A

c) Desenvoluparà polítiques de foment de la convivència i el civisme consistents en la

amable i acollidora, especialment amb aquelles persones que més ho necessitin.
e) Realitzarà i/o impulsarà mesures concretes de foment de la convivència i el civisme
especialment destinades a infants, adolescents i joves de la municipi, mitjançant el
desenvolupament de programes específics en els centres docents, públics o privats,
on s’imparteixen ensenyaments del règim general del sistema educatiu.
f) Promourà el respecte a la diversitat cultural i religiosa, a fi d’evitar actituds contràries
a la dignitat personal i comportaments discriminatoris, especialment de naturalesa
xenòfoba, racista, sexista o homòfoba.
g) Impulsarà la subscripció d’acords de col·laboració amb entitats i associacions
ciutadanes, culturals, socials, empresarials, turístiques, esportives o de qualsevol altra
índole per tal de fomentar entre els seus membres llur col·laboració activa amb les
campanyes i iniciatives diverses a favor de la convivència i el civisme al municipi, així
com per donar a conèixer i fomentar el respecte a les seves normes bàsiques.

2. Per tal de garantir la màxima eficàcia de les actuacions que s’impulsin o es realitzin des
de l’Ajuntament per promocionar i fomentar la convivència i el civisme a la municipi, i sempre
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també altres actituds de solidaritat que contribueixin a que la municipi sigui més
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que hagin patit accidents, o que es trobin en circumstàncies similars. Es fomentaran
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per tal que prestin ajuda a les persones que la necessitin per transitar o orientar-se,

Pàg. 6-77

d) Estimularà el comportament solidari dels ciutadans i les ciutadanes als espais públics

que es consideri necessari en atenció a les persones destinatàries i a la seva pròpia finalitat,
culturals, socials, religioses o de qualsevol altra índole de les persones a les quals vagin
destinades a fi que puguin comprendre adequadament els missatges i assumir com a propis

B

les esmentades actuacions municipals podran adaptar-se a les circumstàncies lingüístiques,

els valors de convivència i civisme.

2. Es potenciarà especialment la col·laboració de l’Ajuntament amb les associacions de
veïns i veïnes i les altres associacions i entitats ciutadanes que pel seu objecte o finalitat,
tradició, arrelament a la municipi, experiència, coneixements o altres circumstàncies, que
més puguin contribuir al foment de la convivència i el civisme.
TÍTOL II
DE LES VIES I DELS ESPAIS PÚBLICS
Capítol I
Ús de les vies i dels espais públics
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municipals sobre la promoció i el manteniment del civisme i la convivència a la municipi.
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o associacions que vulguin col·laborar en la realització de les actuacions i les iniciatives
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1. L’Ajuntament impulsarà diverses fórmules de participació adreçades a aquelles persones

A

Article 5.- Voluntariat i associacionisme

per part de la ciutadania, segons la naturalesa respectiva dels béns i sota el principi de
respecte a les altres persones i als béns públics i privats.
2. Les activitats que es desenvolupen a la via pública no poden limitar el dret dels altres als
usos generals, llevat que es disposi de llicència o concessió per a l’ús comú especial o per
a l’ús privatiu.
3. Correspon a l’alcalde o a qui delegui, harmonitzar els usos i les activitats que es
desenvolupen a la via pública d’acord amb l’interès general.
4. L’ús dels béns de domini públic pot adoptar les modalitats següents:
a) Ús comú general.
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1. Les vies, els espais públics, les instal·lacions i el mobiliari urbà són destinats a l’ús general
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Article 6.- Principis generals sobre la utilització de les vies i els espais públics

b) Ús comú especial.

B

c) Ús privatiu.

Capítol II

Article 8.- Manteniment de les vies i espais d’ús públic
1. És competència de l’Administració municipal l’execució dels treballs i les obres
necessaris per a la conservació perfecta dels elements estructurals i ornamentals de les vies
i espais públics. L’administració ha de vetllar pel manteniment, neteja i serveis d’estada i
convivència pacífica per a totes les edats dels parcs i espais públics.
2. En conseqüència, ningú no pot, encara que sigui per millorar l’estat de conservació de les
vies i espais públics, executar treballs de reparació d’aquests elements sense la llicència
municipal prèvia. Aquesta llicència no genera exaccions fiscals.
3. Correspon als propietaris de finques l’execució de les obres de conservació, reparació i
fins i tot de construcció de voreres i de guals, en les zones i els llocs amb les característiques,
forma i manera determinades per la llicència d’ obres atorgada.
4. Les empreses i els particulars als quals s’ordeni o hagin sol·licitat l’execució d’obres a la
via pública estan obligats a efectuar la reposició de paviments, voreres, guals, arbres i
plantacions afectades, en la forma, manera i condicions determinades en els preceptes que
regulen els tasts i les canalitzacions i altres disposicions aplicables.
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Pàg. 8-77

les disposicions generals i les normes de policia que el reglamentin.
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qualificació específica, utilitzant el bé d’acord amb la seva naturalesa, els actes d’afectació,
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L’ús comú general és el que pot exercir lliurement la ciutadania sense que es requereixi una
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Article 7.- Ús comú general.

B

Secció 1ª. Definició i supòsits

A

Ús comú general

Secció 2a.
Comportament i normes de conducta a l’espai públic

agressions o altres conductes vexatòries.
2. Resten especialment prohibides les conductes anteriorment descrites quan tinguin com a
objecte o s’adrecin contra persones grans, menors i persones amb discapacitats.
3. En concret, es prohibeixen les actituds d’assetjament entre menors en l’espai públic.
Estaran especialment perseguides les conductes d’agressió o assetjament a menors
realitzades per grups de persones que actuïn a l’espai urbà.
4. La ciutadania té el dret a comportar-se lliurament a la via pública i als espais públics del
municipi i a ésser respectada en la seva llibertat. Aquest dret és limitat per les disposicions
sobre l’ús dels béns públics i pel deure de respectar les altres persones i els béns privats.
5. Qui a la via pública doni mostres evidents de no estar en la plena possessió de les seves
facultats fins al punt de posar en perill la seva seguretat personal i la d’altres persones ha de
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o de paraula, mitjançant insults, burles, molèsties intencionades, coacció psíquica o física,

Pàg. 9-77

o homòfob, o de qualsevol altra condició o circumstància personal o social, de fet, per escrit
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així com qualsevol comportament discriminatori, sigui de contingut xenòfob, racista, sexista
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1. Resta prohibida a l’espai públic tota conducta de menyspreu a la dignitat de les persones,

A

Article 9.- Comportament general

l’atenció apropiada.
6. És convenient facilitar el trànsit per les vies públiques als nens i persones grans, ajudantlos a travessar les calçades pels passos de vianants establerts a l’efecte. Cal adoptar una
prevenció igual en relació amb les persones discapacitades.
7. En especial, els pares encarregats de menors han de procurar que els seus fills i els
sotmesos a custòdia no vagin sols per la via pública si són menors de vuit anys.
8. Les autoritats tindran cura de la vigilància dels menors en edat escolar fora del recinte
escolar en horari lectiu. Els menors que es trobin en aquesta situació seran lliurats a la
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ser recollit i traslladat a l’establiment més adient pels agents de l’autoritat, per tal de rebre

direcció del centre o als seus pares i mares.
organitzades, representin actituds coactives o d’assetjament o obstaculitzin i impedeixin de
manera intencionada el lliure trànsit dels ciutadans i ciutadanes pels espais públics.

B

9. Es prohibeixen aquelles conductes que sota l’aparença de mendicitat o sota formes

10. Resta igualment prohibit l’oferiment de qualsevol bé o servei a persones que es trobin

11. Resta prohibit oferir, sol·licitar, negociar o acceptar, directament o indirectament, serveis
sexuals retribuïts a l’espai lliure d’ús públic. Igualment resta prohibit mantenir relacions
sexuals a l’espai lliure d’ús públic.
12. Resta prohibit fer-ne ús privat de les vies i espais públic i dels seus elements estructurals
i ornamentals de manera que impedeixi dificulti a seva utilització gaudiment a la resta
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o a la via pública així com l’oferiment de qualsevol objecte.

Pàg. 10-77

d’altres comportaments, la neteja dels parabrises dels automòbils detinguts en els semàfors

A

en l’interior de vehicles privats o públics. Es consideraran inclosos en aquest supòsit, entre

Queden excloses d’aquesta prohibició les concentracions legalment autoritzades.

Article 10.- Arbrat públic, parcs i jardins
1. S’ha de respectar l’arbrat i les plantacions de tot tipus de la municipi i les instal·lacions
complementàries en els parcs i jardins públics, com ara estàtues, reixats, proteccions, fanals,
pilars, tanques i altres elements destinats al seu embelliment i utilitat, abstenint-se de
qualsevol acte que els pugui justificar, enlletgir o embrutar.
2. Es prohibeix esporgar els arbres, trencar les branques i fulles, gravar o raspar la seva
escorça, abocar qualsevol tipus de líquid, encara que no siguin perjudicials, en les proximitats
dels arbres i en les rases i forats, lligar bicicletes, motocicletes o qualsevol altre objecte que
pugui deteriorar-los, així com també abocar-hi escombraries, runes i residus. Les tasques de
manteniment de l’arbrat queden reservades a la brigada municipal o a les empreses que es
contractin al respecte.
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causin molèsties i alterin l’ordre públic i/o la convivència ciutadana limitant el dret al descans.
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13. Resta prohibida la concentració i ocupació de vies i espais públics per persones que
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d’usuaris.

en les condicions determinades en aquest reglament.
4. Els propietaris d’immobles o els veïns poden sol·licitar l’autorització per cultivar flors i
plantes ornamentals o jardí en els escocells dels arbres; aquesta autorització se’ls pot

B

3. De totes maneres, es pot utilitzar l’arbre com a suport d’instal·lacions i ornaments elèctrics

concedir amb caràcter totalment discrecional i amb un informe favorable previ del Servei
tècnic municipal.

e) Caçar o matar ocells o altres animals protegits en zones no permeses per la llei de
caça. Per salubritat o seguretat pública, l’Ajuntament, de manera excepcional, podrà
autoritzar l’execució d’aquestes accions ja sigui al personal municipal o a altres
organismes.
f) Llençar papers o brossa orgànica i embrutar jardins, parterres i parcs de qualsevol
altra manera.
g) Jugar a pilota i practicar exercicis físics fora dels espais o recintes destinats a aquesta
finalitat si es provoquen molèsties als ciutadans o es deterioren arbres o qualsevol
altra plantació.
h) Encendre o mantenir foc si no és amb permís especial.
i) Banyar-se o pescar dins dels estanys o a les piscines municipals fora de l’horari.
j) Donar beguda o netejar els animals en les fonts o estanys i llençar-los a nedar.
k) Donar menjar als animals que, per les circumstàncies que sigui, estiguin abandonats
o de fauna autòctona que estiguin en llibertat o circulin per l’espai públic.
l) Deixar escombraries i altres residus en llocs no destinats a aquests efectes.
Article 11.- Neteja
1. Els serveis municipals són responsables de mantenir els espais públics del terme
municipal en condicions de neteja i salubritat. Amb aquesta finalitat, l’Ajuntament prestarà el
servei públic corresponent amb la intensitat necessària i exercirà les facultats de vigilància i
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d) Collir flors, plantes o fruits dins el nucli urbà.

Pàg. 11-77

c) Perjudicar l’arbrat i les plantacions de qualsevol altra manera.

CVE 2019012003

b) Pujar als arbres.

Data 8-4-2019

exceptuant les zones de gespa expressament autoritzades per ser trepitjades.
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a) Danyar les plantes i les flors, passar per damunt de talussos, parterres i plantacions,

A

5. Prohibicions:

de policia que s’esmenten en aquest reglament i en la legislació aplicable.
prevenir l’embrutiment del municipi en general i els espais públics en particular.

B

2. Totes les persones que romanen al terme municipal d’Òrrius tenen l’obligació d’evitar i

3. Es prohibeixen totes les actuacions que puguin embrutar o deslluir, per qualsevol mètode,
la via o espais públics o que siguin contràries a la neteja, a l’estètica, a la integritat física i al

4. Es prohibeix la col·locació de propaganda fora dels llocs autoritzats, incús en campanyes
electorals.
5. Prohibicions:
5.1. En general, es prohibeix llençar o abandonar a la via pública tota mena de
productes, sigui quin sigui l’estat físic, o dur a terme actuacions que tinguin l’efecte
d’embrutar, deslluir, degradar o contaminar els béns i/o els espais públics.
5.2. En particular, es prohibeixen els actes següents a la via pública:
a) Escopir o fer necessitats fisiològiques.
b) Llençar xiclets o similars sobre el paviment o el terra, deixar-los al mobiliari o altres
elements de la via pública, llevat de les papereres.
c) Recollir o aprofitar les deixalles de qualsevol mena i els residus sòlids urbans
dipositats a la via pública, tant dins del contenidor, com al seu voltant, sense
autorització municipal.
d) Seleccionar, classificar i separar qualsevol mena de residus sòlids urbans
dipositats a la via pública, tant dins del contenidor, com al seu voltant, sense
autorització municipal.
e) Llençar burilles de cigars, cigarretes o similars.
f) Llençar qualsevol deixalla al terra, com des de vehicles, bé es trobin aturats o en
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enretirar els materials residuals resultants.
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via pública, com també netejar-ne les parts i els elements urbans que hagin estat afectats i
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l’obligació d’adoptar les mesures necessàries per evitar al màxim possible que s’embruti la
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autoritzacions que en cada cas siguin procedents, les quals exigeixen de les persones titulars
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sigui quin sigui el lloc on es duguin a terme i sens perjudici de les llicències o les

A

valor econòmic dels elements de propietat pública instal·lats a la via o als espais públics,

marxa.
sanejament.
h) Dipositar a l’interior de les papereres o contenidors residus de naturalesa líquida.
i) Abandonar mobles, estris i similars a la via pública i als espais oberts sense

B

g) Utilitzar trituradors domèstics que evacuïn els productes a la xarxa pública de

edificar, tant públics com privats, si no és previ avís a l’Ajuntament per a la seva
recollida dins el servei habitual.

municipal prèvia o quan, per causa d’emergència, ho ordeni l’autoritat.
l) Abocar qualsevol matèria o residu líquid (aigua bruta, olis, greixos, o productes
similars) a la via pública i als espais oberts sense edificar, tant públics com privats.
No obstant això, s’autoritza l’abocament d’aigua bruta procedent de la neteja dels
elements comuns dels immobles (accessos, escales, etc.) directament als
desguassos de la xarxa pública de clavegueram.
m) Abocar qualsevol mena de residu industrial líquid, sòlid o que es pugui solidificar
que, per la seva naturalesa, sigui susceptible de produir danys als paviments o
afectar la integritat i la seguretat de les persones i de les instal·lacions municipals
de sanejament.
n) Abocar en contenidors o sacs col·locats a la via pública residus que siguin
caracteritzables com especials, d’acord amb allò que disposa el Catàleg de
Residus de Catalunya.
o) Dipositar els residus municipals, tant domiciliaris com comercials, en contenidors
diferents dels expressament designats en cada cas, especialment els objectes
metàl·lics que puguin produir avaries en el sistema mecànic dels vehicles utilitzats
per a la seva recollida.
p) Pintar o manipular incorrectament les papereres o qualsevol tipus de contenidor,
així com qualsevol altra acció que els ocasioni danys.
q) Cremar papereres o qualsevol tipus de contenidor.
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edificar, tant públics com privats, excepte en els casos que existeixi autorització
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voreres, escocells, xarxa pública de clavegueram, etc.) i als espais oberts sense
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k) Buidar, abocar o dipositar qualsevol mena de residu a la via pública (calçada,
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acreditades. En tot cas, s’haurà de procedir a la neteja de la zona afectada.
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d’olis o altres líquids, llevat d’actuacions puntuals d’emergència degudament

A

j) Netejar o reparar vehicles i maquinària a la via pública, així com efectuar canvis

r) Enganxar o col·locar publicitat comercial o similar als elements de mobiliari urbà
vehicles o qualsevol altre lloc no destinat específicament a publicitat.
s) Fer qualsevol tipus de pintada o grafits sobre els elements del paisatge urbà, com
ara edificis privats, instal·lacions o equipaments municipals, mobiliari, jardins i vies

B

(fanals, arbres, parades d’autobús, etc.), façanes dels edificis, parabrises dels

públiques en general, sense autorització expressa de l’Ajuntament. Quan el grafit
o la pintada es realitzi en un bé de tipus privat que es trobi instal·lat de manera

Article 12.- Veïnatge
1. Tota la ciutadania té l’obligació de respectar el descans dels veïns i veïnes, i d’evitar la
producció de sorolls que alterin la convivència normal, independentment de l’hora del dia.
2. En els habitatges particulars, el soroll produït per l’activitat pròpia i habitual familiar no pot
ser causa de molèsties al veïnat. No cal dir que un soroll esporàdic o involuntari no és motiu
de denúncia o sanció; ho serà aquella activitat o actitud reiterada que impossibilita o fa molt
difícil la convivència pacífica entre el veïnat.
S’ha de posar atenció especial a no produir sorolls molestos durant l’horari considerat
comunament de descans nocturn, és a dir, entre les 21 hores i les 8 hores del matí. Tampoc
no es pot desenvolupar cap activitat comercial i sorollosa propera als habitatges durant

https://bop.diba.cat

Secció 3a. Sorolls
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element del mobiliari urbà o arbrat si no és amb un permís municipal.
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t) Subjectar tota mena d’aparells, objectes, pancartes, vehicles o similars a qualsevol
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l’Ajuntament, a més del permís de la persona titular del bé esmentat.

A

visible o permanent a la via pública, cal també l’autorització expressa de

3. En els locals d’esbarjo públic o recreatiu, com ara bars, restaurants, discoteques, sales
de ball, cinemes, teatres i similars, s’ha de respectar, en tot cas, l’horari de tancament
establert amb caràcter general per la Generalitat de Catalunya i les mesures correctores
sobre sorolls, imposades a la llicència municipal, vetllant el titular perquè els usuaris, en
entrar i sortir dels locals esmentats, no produeixin molèsties al veïnat.
Sens perjudici de la responsabilitat dels infractors, els titulars dels establiments públics que

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

l’horari considerat de descans nocturn.

utilitzin la via pública han de ser responsables dels crits i escàndols que es produeixin per
donar lloc a la retirada de l’autorització d’ocupació de la via pública per part de l’Ajuntament.

B

persones que ocupin les taules situades a l’exterior. La reiteració d’aquestes infraccions pot

Els preceptes d’aquests apartats es refereixen a sorolls produïts, especialment en hores de

d) Aparells domèstics.
e) Tallagespa, moto serres, motocultors i similars
f) Qualsevol altre que produeixi sorolls o vibracions molestes.
Resta exclòs d’aquesta normativa el so de les campanes de la Parròquia, cons es considera
que és un so tradicional i patrimoni del nostre entorn. Es podrà regular el seu ús d’acord amb
les autoritats eclesiàstiques.
Article 13.- Prohibicions
1. En relació als sorolls pel to excessivament alt de la veu humana o activitat directa de les
persones es prohibeix:
a) Cantar, cridar, vociferar a qualsevol hora del dia o de la nit a la via pública, en zones

https://bop.diba.cat

c) Aparells o instruments musicals o acústics.
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b) Sons produïts per animals domèstics.
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a la via pública, a zones de convivència pública, o al mateix habitatge.
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a) El to excessivament alt de la veu humana o l’activitat directa de les persones, bé sigui

A

descans nocturn, per:

b) Cantar o parlar amb un to de veu excessivament alt en l’interior dels domicilis
particulars i a les escales i patis dels habitatges, des de les 21h fins a les 8h del matí.
c) Tancar portes i finestres estrepitosament, especialment en el període assenyalat en
l’apartat b anterior.
d) Qualsevol altre tipus de soroll que es pugui evitar en l’interior dels habitatges, jardins,
patis, horts i anàlegs; en especial, des de les 21h fins a les 8h del matí, produït per
reparacions materials o mecàniques de caràcter domèstic, canvi de mobles o per
altres causes.
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de convivència pública i en vehicles del servei públic, o particulars.

2. En relació als soroll produïts per animals domèstics es prohibeix:

aus o animals que amb els seus sons, crits o cants destorbin el descans dels veïns.

B

Des de les 22 hores fins a les 8 del matí, deixar en els patis, terrasses, galeries i balcons,

També, en les altres hores, cal que els seus propietaris o encarregats els retirin quan, de
manera evident, ocasionin molèsties als altres ocupants de l’edifici o edificis veïns, tot això

l’annex; malgrat això, en circumstàncies especials, l’autoritat pot autoritzar aquestes
activitats. Aquesta autorització és discrecional de l’Alcaldia, la qual la pot denegar en el
cas que s’apreciï la inconveniència de pertorbar, encara que sigui temporalment, el veïnat
o els usuaris de l’entorn. En tot cas, aquesta autorització no pot ser atorgada si a una
distància d’15 metres dels focus productors del soroll s’arriba als nivells màxims
esmentats.
b) Els propietaris o usuaris dels aparells de ràdio i televisió, magnetòfons, altaveus, pianos
i altres instruments musicals o acústics en el domicili propi, a fi de no causar molèsties
als veïns, han d’ajustar el volum de manera que no sobrepassin els nivells establerts en
l’annex.
c) Els assaigs o reunions musicals, instrumentals o vocals, de ball o dansa i les festes
privades, s’han d’atendre al que estableix l’apartat anterior.
d) La utilització des de les 22 h a les 8 h del matí de qualsevol tipus d’aparell o instal·lació
domèstica es pot dur a terme sempre que no destorbi el descans dels veïns. Es prohibeix
quan sobrepassi els nivells establerts a l’Annex II.

Article 14.- Actes i treballs a la via pública
1. En el casos de manifestacions populars a la via pública o espais oberts de caràcter
comunitari o veïnal, derivades de la tradició (com és el cas de les revetlles), les
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anàlogues quan puguin molestar altres persones o quan superin els nivells màxims de
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reproductors musicals, instruments musicals, emetre missatges publicitaris i activitats
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a) A la via pública i a les zones de convivència pública, accionar aparells de ràdio i televisió,
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3. En relació als sorolls produïts per aparells o instruments musicals o acústics, es prohibeix:
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A

sense detriment de l’Ordenança municipal reguladora dels animals de companyia. (Annex I)

concentracions de clubs o d’associacions, els actes culturals o recreatius excepcionals, les
cal que es comuniqui la seva celebració amb antelació suficient a l’Alcaldia, la qual pot
acordar certes condicions en atenció a la possible incidència per sorolls o altres molèsties a
la via pública independentment de les qüestions d’ordre públic.

B

manifestacions o mítings polítics o sindicals i tots els que tinguin un caràcter o interès similar,

2. Els treballs temporals, com les d’obres de construcció públiques o privades, no es poden

4. Les activitats de càrrega i descàrrega de mercaderies, manipulació de caixes,
contenidors, materials de construcció i objectes similars, es prohibeixen terminantment entre
les 21 h i les 7 h del matí següent. S’exceptuen les operacions de recollida d’escombraries i
repartiment de queviures. En l’horari restant de la jornada laboral s’han de fer amb la màxima
cura a fi de minimitzar les molèsties i reduir-les a les estrictament necessàries.
5. No es pot instal·lar cap màquina o òrgan en moviment, de qualsevol instal·lació, a les
parets mitjaneres, sobre els sostres, als forjats o sobre altres elements estructurals de les
edificacions, sense les pertinents mesures correctores.
6. La instal·lació a terra dels elements esmentats en l’article anterior s’ha d’efectuar amb la
interposició d’elements antivibradors adequats, la idoneïtat dels quals s’ha de justificar
plenament en els projectes corresponents.
7. Els conductors per on circulen fluids en règim forçat han de disposar de dispositius
antivibradors.
La connexió d’equips per al desplaçament de fluids, com és el cas instal·lacions de ventilació,
climatització i aire comprimit, a conductors i canonades, s’ha de fer per mitjà d’una presa o
uns dispositius elàstics. Els primers trams tubulars i conductors i, si és necessari, la totalitat
de la xarxa s’han de suportar per mitjà d’elements elàstics per evitar la transmissió de sorolls
i vibracions mitjançant l’estructura de l’edifici.
Si travessa parets, les conduccions tubulars i els conductors ho han de fer sense ser fixats
a la paret i amb un muntatge elàstic d’eficàcia provada.
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determinar els límits sonors que ha de complir.
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treball nocturn ha de ser autoritzat expressament per l’autoritat municipal, la qual ha de
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de necessitat o perill, o aquelles que pels seus inconvenients no es puguin fer de dia. El
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3. S’exceptua de la prohibició de treballar en hores nocturnes, les obres urgents, per raons
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no poden originar a 1,5 m de distància nivells sonors superiors als 80 decibels (A).

A

fer entre les 20 h i les 8 h del dia següent. Durant la resta de la jornada, els equips empleats

1. No es permet l’establiment de màquines i instal·lacions que originin, en edificis
residencials, sanitaris o educatius pròxims, nivells sonors en les seves zones de recepció
superiors als límits de l’annex.

B

Article 15.- Màquines i instal·lacions

Els equips de les instal·lacions de l’aire condicionat, ventilació o refrigeració, com poden ser

entre els elements indicats i el tancament perimetral és d’10 cm.
3. Independentment de les limitacions restants d’aquest reglament, en l’interior de qualsevol
espai obert o tancat, destinat a reunions, espectacles o audicions musicals (sala de festes,
discoteques i similars) no es poden superar els nivells sonors màxims de 90 decibels (A) en
cap punt a què tinguin accés els clients o usuaris, excepte quan a l’accés o accessos de
l’espai esmentat es col·loqui l’avís següent: “Els nivells sonors en l’interior poden produir
lesions permanents a l’oïda”. L’avís ha de ser perfectament visible, tant per la seva dimensió
com per la seva il·luminació.
4. Tots els establiments amb aforament superior a 100 persones han de disposar, com a
mínim, d’una persona encarregada de la vigilància a l’exterior de l’establiment. Aquesta
obligació pot ser imposada, així mateix, en tots aquells casos en què s’hagi comprovat
l’existència de molèsties al veïnat.
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edificis contigus o pròxims nivells de vibracions superiors als de l’annex. La distància mínima
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2. No es permet l’establiment de màquines o instal·lacions auxiliars que originin en els
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d’aquests serveis, nivells sonors superiors als de l’annex.
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de refrigeració i altres similars no han d’originar en els edificis contigus o pròxims no usuaris

A

ventiladors, extractors, unitats condensadores i evaporadors, compressors, bombes, torres

s’estableix en l’apartat anterior recau sobre el titular de la llicència municipal.
Article 16.- Avisadors acústics
1. Es prohibeix fer sonar, excepte en causes justificades, qualsevol sistema d’avís, alarma i
senyalització d’emergència (per robatori, incendi, etc.).
2. Tot i així, s’autoritzen les proves i els assaigs d’aparells d’alarma i emergències, els quals
poden ser de dos tipus:
a) Excepcionals: són els que es poden fer immediatament després de la seva
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5. La responsabilitat administrativa que es pugui derivar de l’incompliment del que

instal·lació. Es poden efectuar entre les 10 i les 18 h de la jornada laboral.
fer un cop al mes i en un interval màxim de 5 minuts dins de l’horari anteriorment
indicat de la jornada laboral. Les autoritats han de conèixer prèviament el pla
d’aquestes comprovacions, amb l’expressió del dia i l’hora en què es duguin a terme.

B

b) Rutinaris: són els de comprovació periòdica dels sistemes d’alarma. Només es poden

Secció 4a. Consum de begudes alcohòliques a la via pública

assistencials municipals, promourà iniciatives ciutadanes destinades a la seva reorientació i
les hi donarà suport.
2. És prohibida la venda, el subministrament i el consum de begudes alcohòliques:
a) A menors d’18 anys.
b) A la via i els espais públics, especialment en parcs i jardins, llevat dels espais
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l’autoritat prendrà cura d’evitar-la i conduirà, si s’escau, les persones que la facin, als serveis
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1. Cal evitar l’ostentació pública de l’embriaguesa o de la drogoaddicció, per la qual cosa,

A

Article 17.- Embriaguesa i drogoaddicció.

d’atenció social i altres establiments similars, ja siguin públics o privats.
3. En tot cas, la venda, els subministrament i el consum de begudes alcohòliques haurà de
respectar la normativa establerta per la legislació vigent, relativa a la prevenció i l’assistència
en matèria de substàncies que puguin generar dependència.

CAPÍTOL III
ÚS COMÚ ESPECIAL
Secció 1a: Definició

Article 18.- Definició d’ús comú especial
L’ús comú especial és aquell que, sense excloure de forma permanent altres usos, sotmet
la via o espai públic afectat a una especial intensitat o perillositat, cosa que afecta
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c) Als transports públics i edificis municipals.
d) Als centres sanitaris, educatius, locals i centres per a nens i joves, inclosos els
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de fira, festes patronals o similars.
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expressament reservats per a aquesta finalitat, com terrasses i vetlladors, o en el dia

restrictivament els altres usos o que suposa un aprofitament més enllà dels usos definits com
Tenen la consideració d’ús comú especial de la via pública les modalitats següents:
1. Les activitats o instal·lacions que suposin una intensitat d’utilització o concorrin altres

B

generals.

circumstàncies anàlogues que excedeixin del que es pugui considerar com
d’utilització normal, encara que no s’ocupi la via pública.

instal·lacions de domini privat.

Article 19.- Obligació d’obtenir autorització
Totes les activitats que impliquin un ús especial que es desenvolupi a la via pública o als
espais públics resten subjectes a autorització administrativa expressa i serà requisit
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3. Les instal·lacions que ocupin la via pública amb caràcter accessori d’activitats o
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sense cap modificació.

A

2. Les activitats o instal·lacions en què hi hagi una ocupació transitòria de la via pública

Secció 2a. Supòsits d’ús comú especial
I. Venda ambulant
Article 20. Articles autoritzats en venda ambulant.
1. La venda ambulant en la via pública comprèn únicament els articles autoritzats en la
llicència corresponent, la qual és preceptiva sempre amb caràcter previ.
2. Queda prohibida, en tots els casos, la venda ambulant d’articles comestibles.
3. En cas d’incompliment, s’ha d’imposar la sanció mínima establerta en el present
reglament per infracció greu amb la reducció del 30% prevista en l’article 79, la qual
s’ha de fer efectiva immediatament. De no fer-ho així, s’ha de procedir al decomís de les
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amb el règim sancionador previst en el present reglament.
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L’incompliment de la manca de sol·licitud d’aquesta d’autorització serà sancionat d’acord
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imprescindible que compleixin la normativa legal que els sigui d’aplicació.

mercaderies. Aquestes, segons la seva naturalesa, han de ser lliurades a establiments

B

de beneficència.

comprendre articles com ara massa fregida, castanyes i flors, a més d’altres que l’Alcaldia
assenyali.
Article 22. Tipologia dels llocs de venda.
1. Els llocs han de ser fàcilment desmuntables i no poden ser fixats permanentment al terra.
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La venda en la via pública en llocs fixes, amb motiu de fires o festes tradicionals o no, ha de

Pàg. 21-77

Article 21. Articles autoritzats en llocs fixes no permanents

A

II. Venda en llocs fixes no permanents

Article 23. Duració de les llicències municipals.
a) Si té per objecte la venda en ocasió de fires o festes tradicionals, el termini de durada de
la fira, o de les festes, ha de ser determinat per la mateixa llicència.
b) En un altre cas, i en cas que no hi hagi acord exprés, sis mesos com a màxim,
susceptibles de ser prorrogats per l’Alcaldia per períodes iguals, si el titular o el seu
successor ho sol·licita un mes abans d’acabar el termini o de qualsevol de les seves
pròrrogues.
III. Venda en llocs del mercat setmanal
Article 24. Normativa.
L’ús especial de la via pública mitjançant la venda en llocs del mercat setmanal s’ha de
regir per la seva ordenança reguladora.

Data 8-4-2019

en cada cas.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

les sol·licituds de llicència dels interessats s’hi ajusti, a excepció de les variacions permeses

CVE 2019012003

2. L’Administració municipal pot aprovar models de llocs de venda en la via pública, a fi que

Article 25. Permisos.
Es pot autoritzar l’exercici d’activitats de carrer pròpies de fotògrafs, afiladors, drapaires,
pintors, músics, i altres activitats de característiques similars.

B

IV. Indústries de carrer

És un espai obert, de titularitat pública o privada que, d’acord amb les determinacions del
planejament urbanístic o altres instruments jurídics, no té restriccions a l’ús públic (Els porxos
queden inclosos expressament en aquest concepte).

Article 27. Sol·licitud de Terrassa. Qui pot demanar terrassa.
Podran sol·licitar terrassa a la via pública, només aquelles activitats que a l’interior del local
disposin de barra, taules i/o seients per la consumició o degustació dels productes que
comercialitzen.
La sol·licitud, a més de les dades generals, ha d’incorporar un plànol a escala 1:100 o
suficient per garantir la perfecta definició gràfica, indicant la situació de l’establiment, les
mides d’amplada de la façana de l’establiment, de la vorera i dels elements de mobiliari urbà
existent. S’adjuntarà proposta de terrassa, indicant els elements que es volen col·locar,
indicant-ne la superfície a ocupar, nombra, model, mida i forma de col·locació. La proposta
ha de garantir la viabilitat de la zona d’acord amb els paràmetres de l’ordenança.
Els interessats en la instal·lació de terrasses en espais lliures d’ús públic de titularitat privada
haurà a la seva sol·licitud document acreditatiu de l’autorització dels propietaris d’aquest
espai, a més a més de la resta dels requisits documentals que els assenyalats per les
ocupacions a la via pública.
Article 28. Requeriments per a l’atorgament de terrassa.
1. Les fileres de taules les determinarà l’amplada de la vorera, i sempre es garantirà l’espai
mínim per als vianants.

https://bop.diba.cat
Pàg. 22-77

Espai lliure d’ús públic:

CVE 2019012003

taules , cadires, para-sols, vetlladors, testos etc.

Data 8-4-2019

Una terrassa és l’ocupació, d’un espai lliure d’ús públic amb diversos elements de mobiliari;
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Terrassa:

B

Article 26. Conceptes.

A

V. Instal·lacions de cadires, taules, vetlladors, para-sols, etc.

1.1. . A les zones urbanes de nova construcció (posteriors a l’any 2012) ha de quedar

als negocis confrontats de la intenció d’ampliar la terrassa, advertint expressament que
es podrà presentar a l’Ajuntament, en el termini de quinze dies, les al·legacions que
considerin pertinents sobre la conformitat o no de la sol·licitud. De les al·legacions que
es poguessin presentar es donarà compte a la persona sol·licitant de la terrassa perquè
pugui respondre en un màxim de 7 dies. Els serveis tècnics corresponents, a la vista de
la documentació anterior, informaran sobre la procedència d’acceptar o no, en tot i en
part, les al·legacions a les persones afectades, proposant les condicions que considerin
oportunes per a l’autorització de l’ampliació de la terrassa sol·licitada.
3. Les referències a tenir en compte per determinar el número de taules dins l’espai
d’ocupació de la via pública serà d’1,70 metres per 1,70 metres per unitat de taula amb
quatre cadires, d’1,70 metre per 1,20 metres per unitat de taula de tres cadires i d’1,70
metres per 0,80 metres per unitat de taula amb dues cadires. La col·locació dels
elements de la terrassa garantirà un espai mínim en taula i zona d’aparcament, circulació
o pas de vehicles de 0,90 metres.
4. La distància entre taules garantirà la seva correcta utilització.
5. L’espai públic que s’autoritzarà com a màxim per a l’autorització de terrasses, serà el de
la façana de l’establiment més els dels establiments adjacents, com indica el punt 2
d’aquest mateix article.
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l’Ajuntament, haver efectuat notificació fefaent a la comunitat de propietaris de l’edifici i

Pàg. 23-77

sol·licitant. Podrà ser superior quan s’acrediti, en el moment de la sol·licitud a

CVE 2019012003

2. La longitud màxima de la terrassa serà la de la totalitat de la façana de l’establiment

Data 8-4-2019

quedar un pas lliure a la vorera d’1 metre com a mínim per al pas dels vianant
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1.2. . A les zones urbanes consolidades i per garantir la màxima accessibilitat ha de

A

un pas lliure d’ 1,50 metres com a mínim per al pas dels vianants.

6. Els serveis sanitaris i de gestió de residus han de ser els que corresponguin a l’aforament

Amb motiu de festes majors o altres festivitats extraordinàries, es podran autoritzar
excepcions a discreció de l’Ajuntament, sempre garantint la viabilitat de la zona.

B

de l’establiment més el de la terrassa.

La concessió del permís d’ocupació podrà ser revocada per l’autoritat quan existeixin
dades fefaents que acreditin les molèsties, sorolls i perjudicis per al veïnat de l’entorn

2. No s’autoritzarà l’ocupació de la via o calçada amb terrassa que comporti afectació a
la mobilitat i a la capacitat d’aparcament a la zona.
3. No s’autoritzarà la col·locació de vetlladors o tendals a les voreres de menys de quatre
metres (4 m.) d’amplada.
4. El nivell inferior dels tendals, vetlladors i para-sols ha d’estar elevat de la vorera dos
metres i 20 centímetres ( 2,20 m ) com a mínim.
5. No s’autoritzarà l’ocupació amb terrassa que afecti a l’ús del pas dels vianants.
6. Es podrà autoritzar una terrassa a la vorera de l’altre banda del vial en el qual es troba
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places.

Pàg. 24-77

1. No s’autoritzarà l’ocupació amb terrassa que afecti l’ús principal de parcs, jardins i

CVE 2019012003

Article 29. Casos singulars

A

proper, amb alteració greu per la convivència.

o La vorera pròpia (de la persona que ho sol·licita) no té les mides adients, però
sí la vorera situada a l’altra banda del vial.
o La vorera pròpia (de la persona que la sol·licita) té les mides suficients, però
per l’interès del/la sol·licitant la demana a l’altra banda del vial.
La terrassa no podrà muntar-se als dos espais alhora, podent ocupar tant sols una de les
dues voreres.

No s’admetran sol·licituds quan entre l’establiment sol·licitant i la vorera
proposada existeixin dos o més carrils de circulació.
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existeix un passeig central que separa els vials de circulació.

B

o La vorera pròpia (de la persona que ho sol·licita) no té les mides adients, però

Data 8-4-2019

l’establiment obert al públic quan:

Article 30. Temporades i horaris de terrasses

h; divendres, dissabtes i vigílies de festius, fins a la 1 h.
De l’1 de setembre a 31 de maig: laborables, diumenges i festius, des de les 8 fins a les 23
h; divendres, dissabtes i vigílies de festius, fins a les 24 h.
L’Ajuntament podrà establir discrecionalment un horari diferent per motius d’interès general.
Amb motiu de festes majors o altres festivitats extraordinàries, es poden autoritzar
excepcions a discreció de l'Ajuntament.
Article 31. La llicència de terrassa i les possibles modificacions
L’Ajuntament té l’obligació de proporcionar al titular de l’establiment que sol·licita la terrassa,
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De l’1 de juny al 30 de setembre: laborables, diumenges i festius, des de les 8 fins a les 24

Pàg. 25-77

• Temporada C; del 1 de gener al 31 de desembre (anual).

CVE 2019012003

• Temporada B; del 16 d’octubre al 14 d’abril (hivern).

A

• Temporada A; del 15 d’abril al 15 d’octubre (estiu).

l'Ajuntament, que es reserva el dret a deixar-les sense efecte, limitar-les o reduir-les en
qualsevol moment si existeixen causes que així ho aconsellin, a criteri de l'Ajuntament.
31.1. La llicència de terrassa obliga a la persona titular a:
1. Disposar del document de l’autorització de la terrassa al local.
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La llicència serà sempre a precari i restarà subjecta a les modificacions que pugui decidir

B

mobiliari proposats, mides, durada del permís,...).

Data 8-4-2019

el document acreditatiu del seu atorgament i de les seves característiques (elements de

2. Delimitar l'espai total autoritzat per la terrassa, pintant les quatre cantonades amb
traços blancs formant un angle recte de 20 cm de llargada i 4 cm de gruix.

la llicència.
5. Comunicar la no renovació automàtica de la llicència, amb un mínim de 60 dies
abans de l’inici del nou període de vigència.
6. Mantenir diàriament net l'espai de la terrassa, i escombrar-lo abans de l’hora de
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4. Comunicar qualsevol modificació de les condicions per les quals va ser concedida

A

3. Esborrar les marques en cas de no renovació de l’autorització i/o revocació.

llicència.
8. No modificar la disposició de la terrassa durant el període de vigència de la
mateixa, mantenint-la d’acord amb la llicència atorgada.
9. Els titulars dels establiments d’activitats de concurrència pública seran
directament responsables del comportament sorollós dels seus clients. Es recomana la

CVE 2019012003

7. No apilar o instal·lar mobiliari o altres elements fora de l’espai concedit a la

Pàg. 26-77

tancament de l'establiment.

31.2. Modificacions a la llicència de terrassa.
La llicència podrà quedar condicionada total o parcialment per:
1. La realització d'esdeveniments/activitats programades per l’Ajuntament d'interès festiu,
cultural i/o tradicional (festa major, Sant Jordi,...).
2. La realització d’esdeveniment programats per entitats/associacions de remarcada
importància tant per interès cultural i tradicional com festiu.
3. El mercat setmanal, es podrà muntar la part de terrassa que s’adeqüi a l’espai lliure (un
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veïnal.

Data 8-4-2019

instal·lació d’una placa a l’exterior dels establiments, on es demani respecte al descans

cop muntada la parada de mercat) i que garanteixi el pas mínim per als vianants d’un metre
mercat.

B

(1m), si no, té prioritat la parada del mercat, i la terrassa es podrà muntar fora de l’horari del

4. En horari d’obertura al trànsit rodat de vehicles als carrers de vianants, es podrà muntar
la part de terrassa que s’adeqüi a l’espai lliure i que garanteixi el pas mínim d’un metre (1m)

quan existeixin dades fefaents que acreditin les molèsties, sorolls i perjudicis per al veïnat
de l'entorn proper, amb el deteriorament i l’alteració greu de la convivència.
Article 32. Renovació automàtica de la llicència.
Les llicències de terrassa anuals i/o de temporada es renovaran automàticament en les
mateixes condicions que l’última atorgada, llevat que el/la titular formuli de forma expressa
la seva voluntat contrària:
• Temporada A; del 15 d’abril al 15 d’octubre (estiu) es renovarà automàticament l’1 d’abril.
• Temporada B; del 16 d’octubre al 14 d’abril (hivern) es renovarà automàticament l’1
d’octubre.
• Temporada C; del 1 de gener al 31 de desembre (anual) es renovarà automàticament el
15 de desembre, i el cobrament s’efectuarà un cop s’hagi aprovat l’Ordenança Fiscal de
l’exercici econòmic corresponent.
Article 33. Descripció dels elements de mobiliari.
Taules i cadires: Han de ser preferentment d'acer inoxidable, fusta, alumini o qualsevol
combinació d'aquests. Queda expressament prohibit el mobiliari únicament de plàstic i amb
publicitat que no sigui la del propi establiment. Les taules i cadires de metall s’han de protegir
per evitar molèsties de sorolls al veïnat (taps de plàstic, etc.)
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L’Ajuntament podrà revocar la llicència de terrassa vigent i/o no renovar-la l’any següent

Pàg. 27-77

corresponent a la llicència concedida.

CVE 2019012003

condicionaments/afectacions descrits no comportaran cap reducció ni bonificació de la taxa

Data 8-4-2019

confrontat. L’afectació del punt 5 comportarà la modificació de la taxa corresponent, la resta
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5. Quan hi hagi noves sol·licituds que puguin entrar en conflicte amb l’ocupació d’espai

A

per als vianants.

Para-sols: Han de ser preferentment de roba de lona (o similar) de color cru. El nivell inferior
Tendals, paravents o altres: Les característiques i l’ús dels mateixos es realitzarà d’acord a
la normativa vigent. El material tèxtil dels elements del mobiliari haurà de ser no propagador
de la flama.

B

del para-sol ha d'estar elevat de la vorera en 2,20 metres com a mínim.

Estufes: No s’admeten models d’estufes de tipus domèstic. Han d’estar homologades per a

resta d’instal·lació elèctrica de l’establiment, i romandrà desconnectada durant el període
d’inactivitat de l’establiment.
El període d’adequació dels diferents requisits referents al mobiliari i elements de les
terrasses serà com a màxim fins al gener de 2020.
Article 34. Condicions i característiques dels elements de mobiliari.
1. Els elements de mobiliari s’han de situar dins l’espai d’ocupació autoritzat per a la
terrassa.
2. Els elements de mobiliari han d’estar correctament instal·lats.
3. No podran contenir cap mena d’element publicitari, a excepció del nom de l’establiment.
4. S’han de retirar diàriament de l'espai d'ús públic a partir de l’hora de tancament de
l'establiment, excepte si s’obté una autorització específica.
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La instal·lació elèctrica de la terrassa s’ha de poder desconnectar de forma independent a la
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a la reglamentació d’instal·lacions de baixa tensió i a la d’instal·lacions en espai d’ús públic.

CVE 2019012003

Bombetes, florescents, llums auxiliars: La instal·lació elèctrica de la terrassa estarà sotmesa

Data 8-4-2019

vigent de la Unió Europea i complir la reglamentació tècnica corresponent.

A

la seva col·locació a l’exterior de locals de pública concurrència d’acord amb la normativa

a. Elements acústics o megafonia.
b. Neveres, màquines de gelats o elements per a la cocció.
c. Llums de color o amb intermitències.
d. Aparells i sistemes d’emissió i reproducció audiovisual.
VI. Tanques durant les obres
Article 35. Normativa genèrica.
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5. No s’admet la instal·lació de:

exteriors i enderrocaments i per a l’ocupació de la via pública amb materials destinats a
l’execució d’obres interiors.

B

1. La instal·lació de tanques és obligatòria en totes les construccions dels edificis, obres

2. Quan les necessitats del trànsit o altres circumstàncies impedeixin instal·lar tanques,

Article 36. Tubs de càrrega i descàrrega.
1. En les construccions i obres a què es refereix el paràgraf 1 de l’article anterior ha de ser
també obligatòria, si s’escau, la instal·lació de tubs de càrrega i descàrrega de materials i
productes d’enderrocament, i l’adopció de les mesures adequades per evitar danys a
persones o coses, o per no dificultar o agreujar la circulació o l’ús normal de la via pública.
2. En tot cas, la tanca o l’element protector de l’obra ha de tenir l’alçada suficient per impedir
la caiguda de materials i runes a les voreres i calçades.
Article 37. Materials de les tanques d’ obra.
Sempre que sigui possible, les tanques s’han instal·lar amb materials, d’acord amb les
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permetre el pas de vianants, cobrint, fins i tot provisionalment, els escocells si és necessari.

Pàg. 29-77

facilitar el pas per mitjà de taulons i passarel·la protegits i senyalitzats degudament, per

CVE 2019012003

4. En cap cas l’espai lliure de la vorera pot ser inferior a 0,80 m; si no és possible, s’ha de

Data 8-4-2019

3. En tot cas, la instal·lació de tanques i bastides exigeix una llicència municipal prèvia.

A

s’han de substituir per ponts volants o bastides.

Article 38. Rètol indicatiu del permís municipal i altri.
1. Tota tanca de protecció ha d’ostentar un rètol indicatiu de la llicència municipal, amb les
característiques i circumstàncies necessàries.
2. Les tanques no poden ocupar una superfície superior de la via pública que l’autoritzada
per la normativa general d’edificació; en cas d’infracció, sens perjudici de les multes que
siguin procedents, l’Administració municipal obligarà el contractista de l’obra a què
enderroqui o construeixi dins dels límits autoritzats. Si aquest no ho fa així, ho han de fer els
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prescripcions de la normativa vigent.

serveis municipals a càrrec del contractista.
en el paràgraf anterior.

B

3. El propietari de les obres ha de ser responsable subsidiari de les obligacions establertes

Article 39. Petició de llicència.
El peticionari de la llicència ha de presentar un escrit davant l’Administració municipal

VII. Col·locació i estacionament a la via pública i a les voreres:
contenidors metàl·lics i sacs de runes.
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A

acompanyat d’un plànol acotat ubicant les tanques i els tubs de descàrrega

pública, en la qual s’indicarà el termini i la superfície ocupada per al qual s’atorga.
Els contenidors i sacs de runes situats a l’interior de les zones d’obres no necessiten llicència,
però, tret d’això, els responsables de l’obra s’han d’ajustar a les disposicions d’aquesta
secció.
Les ordenances fiscals establiran les exaccions que cal satisfer per a la col·locació de
contenidors i sacs de runes a la via pública.
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autoritzada per l’Ajuntament, mitjançant la corresponent llicència d’ ocupació de la via

Data 8-4-2019

1. La col·locació de contenidors metàl·lics i sacs de runes a la via pública ha de ser

Pàg. 30-77

Article 40. Regulació.

a la seva part exterior de les següents dades:
a) Nom o raó social i telèfon del titular.
b) Número d’identificació del contenidor i codi d’empresa responsable, facilitats per
l’Ajuntament.
c) Nom o raó social del transportista o de l’empresa que ha de recollir el contenidor o el
sac, si no es tracta de la mateixa empresa responsable.
d) Indicatiu corresponent al pagament del corresponent tribut municipal.
e) Data de caducitat de la llicència.
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2. Els contenidors metàl·lics i els sacs de runes s’han d’identificar mitjançant la presentació

pels serveis municipals, amb el cost del transport, buidament i dipòsit del seu contingut a
càrrec, solidàriament, del titular responsable, del transportista i del constructor, i amb
independència de la sanció que correspongui per la infracció en que s’hagi incorregut.

B

L’omissió de qualsevol d’aquests requisits justificarà que el contenidor o el sac sigui retirat

3. Normes d’utilització:

c) Els contenidors s’han de manipular de manera que el seu contingut no caigui a la via
pública, o no pugui ser aixecat o escampat pel vent.
d) En cap cas el contingut de materials no excedirà el nivell més baix del límit superior
del contenidor. L’incompliment d’aquest requisit ocasionarà, a més de la sanció
corresponent, la retirada del contenidor afectat, amb el cost de transport, buidament i
dipòsit a càrrec del titular.
e) Mentre no siguin utilitzats, els contenidors han de romandre tapats, de manera que
no es puguin produir abocaments a l’exterior.
f) Al retirar el contenidor, el seu titular o bé el titular de la llicència d’obres, han de deixar
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de forma que no causin molèsties als ciutadans.

Pàg. 31-77

b) Les operacions d’instal·lació i de retirada dels contenidors metàl·lics s’ha de realitzar
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seva visibilitat.

A

a) Els contenidors metàl·lics s’han de pintar amb colors que els destaquin i facilitin la

g) El titular del contenidor i el de la llicència, solidàriament, són els responsables dels
danys causats al paviment i a altres elements de la via pública, i tenen l’obligació de
comunicar-los d’immediat al serveis municipals.
4. Col·locació i ubicació:
a) Els contenidors metàl·lics i els sacs de runes se situaran, sempre que sigui possible,
a I’ interior de la zona tancada d’obres i, en cas contrari, a les calçades de les vies
públiques, quan aquestes tinguin una amplada de tres metres o més. Al demanar la
llicència d’ ocupació de la via pública s’haurà de sol·licitar l’aprovació de la zona
proposada. Els contenidors i els sacs de runes es col·locaran preferentment davant
de I’ obra a la qual serveixen, o tan a prop com sigui possible, i s’han de situar de
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seu entorn immediat.

Data 8-4-2019

en perfecte estat de netedat la superfície de la via pública ocupada pel contenidor i el

manera que no impedeixin la visibilitat dels vehicles, especialment en les cruïlles,
general i municipal d’aplicació.

B

respectant les distàncies establertes a efectes d’estacionament per l’ordenament

b) Els contenidors i els sacs de runes no es poden ubicar en els passos de vianants, ni

d’incendis, els clots dels arbres, ni en general sobre cap element urbanístic la
utilització del qual pugui ser dificultada en circumstàncies normals o en cas
d’emergència.
d) Tampoc no es poden col·locar els contenidors ni els sacs damunt les voreres, I’
amplada de les quals, un cop deduït I’ espai ocupat per les tanques, si s’escau, no
permeti una zona de pas lliure per als vianants de 80 cm com a mínim, un cop posat
el contenidor o el sac; ni a les calçades, quan I’ espai que resti lliure per a la circulació
sigui inferior a 2,75 metres en vies d’un sol sentit de marxa o de 6 metres en les vies
de doble sentit.
e) En tot cas, els contenidors metàl·lics es col·locaran sempre de manera que el cantó
de més llargada estigui situat en paral·lel a la vorera.
f) Quan els contenidors o els sacs es posin a la calçada, hauran d’estar ubicats a 20
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parcialment, a sobre de les tapes d’accés de serveis públics, ni sobre les boques
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c) En cap cas no es poden col·locar els contenidors ni els sacs de runes, ni que sigui
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concedides per la mateixa obra.
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ni en les reserves d’estacionament i parada, tret que aquestes reserves hagin estat

A

davant d’aquests, ni en els guals, ni en les zones en les quals està prohibit estacionar,

aconsegueixin el regueró i hi circulin fins a l’embornal més proper.
g) A la vorera, s’han de col·locar a la vora d’aquesta, però sense que cap de les seves
parts no sobresurti de la línia de la vorera.
h) Quan els contenidors metàl·lics i sacs de runes hagin de romandre al carrer durant la
nit i es trobin ubicats en una calçada sense aparcament de vehicles hauran
d’incorporar a la seva part exterior els senyals reflectants o lluminosos suficients per
fer-los identificables.
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centímetres de la vorera, de forma que no impedeixin que les aigües superficials

5. Els contenidors metàl·lics a la via pública seran retirats:

pública i, en tot cas, quan hagi expirat el de la llicència d’obres.
b) En el termini de les vint-i-quatre hores següents a la finalització de les obres, encara
que no hagi finalitzat el termini de la seva llicència.

B

a) Quan hagi caducat el termini per al qual s’ha atorgat la llicència d’ocupació de la via

c) En qualsevol moment, a requeriment de I’ autoritat.
d) Quan calgui buidar-los, un cop plens, i sempre el mateix dia en què s’hagin omplert.

Article 41. Normativa específica.
1. En ocasió de fires i festes tradicionals es pot autoritzar els propietaris i titulars
d’establiments, amb un informe favorable previ del Servei tècnic municipal, la utilització de
l’arbrat de la via pública per sostenir instal·lacions i ornaments elèctrics, sota les condicions
següents:
a) No es poden tallar branques ni introduir claus en els arbres.
b) Els elements sustentadors han d’anar sobre fusta o suro d’amplada suficient,
recolzats en l’arbre per mitjà d’un cos tou (goma, cautxú o lona de grossor suficient) i
les lligadures s’han de fer sobre aquest mateix cos tou.
c) Els cables han d’anar a l’altura mínima de quatre metres.
d) Les instal·lacions i els ornaments han d’anar col·locats de manera que no impedeixin
ni destorbin les vistes que sobre la via pública tinguin els habitatges situats davant de
l’arbre o dels arbres que hi hagi.
e) Els instal·ladors han de seguir les instruccions que en ordre de seguretat determini
l’Administració municipal.
f) Acabada la utilització, s’han de tallar els lligaments efectuats i retirar els materials
utilitzats.
g) Totes les altres que l’Administració municipal assenyali en la llicència.
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VIII. Instal·lacions lluminoses en l’arbrat de la via pública

Pàg. 33-77

exigits durant els altres dies de la setmana.
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permetrà la permanència dels sacs, si bé amb les mateixes condicions i requisits
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excepcionalment, en els assabentats que justifiquin obres en caps de setmana, es
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migdia del dissabte fins les vuit hores del matí del dilluns següent. No obstant,

A

e) No es permetrà la permanència al carrer de contenidors de terres i runes des del

Article 42. Modalitats.
1. Les activitats publicitàries a la via pública poden adoptar les modalitats següents:

B

IX. Activitats publicitàries

a) Anuncis, fixes i circulants, en llocs i característiques establerts a la normativa
corresponent;

Article 43. Normativa.
1. Quan es tracti de publicitat comercial, amb la sol·licitud de la llicència, cal que es presenti
l’original de l’anunci o la seva reproducció amb plànol acotat, a on quedi definit l’ indret d’
ubicació i la superfície ocupada.
2. L’Administració municipal ha de denegar discrecionalment les llicències a què es refereix
l’apartat anterior, en qualsevol de les seves modalitats, si els textos corresponents s’estimen
contraris a la Constitució, a les lleis vigents o a les ordenances municipals, o bé per motius
estètics, urbanístics o de seguretat en la circulació, sens perjudici d’altres responsabilitats.
3. Queda terminantment prohibit fixar cartells i efectuar pintades i realitzar grafits a les
parets, murs, etc. N’és responsable l’empresa o l’entitat anunciadora, o el responsable de
l’anunci.
4. L’Ajuntament és qui designa els espais per col·locar la publicitat, tant la política com la
comercial
5. Així mateix, es pot limitar la publicitat de l’apartat c) del núm. 1 de l’article anterior a un
horari, un lloc i un nivell sonor determinat.
X. Guals i reserves de càrrega i descàrrega
Article 44. Concepte de gual.
1. S’entén per gual a la via pública tota modificació d’estructura de la vorera i vorada

https://bop.diba.cat
Pàg. 34-77

2. Està prohibit el llançament de propaganda des de vehicles terrestres o aeris.
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d) Rètols comerços
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veu col·locats en llocs fixes o instal·lats sobre vehicles.
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c) Propaganda oral, en casos excepcionals, per mitjà d’altaveus o amplificadors de la

A

b) Repartiment de propaganda a mà a la via pública

En els casos de la inexistència de vorera a la via pública, s’entendrà que gaudeixen de Gual
totes les finques que tinguin, per les mesures i constitució de tanca i portal, la possibilitat que
accedeixi un vehicle de quatre rodes.

B

destinada exclusivament a facilitar l’accés de vehicles a locals situats a les finques.

2. Queda prohibida tota altra forma d’accés per mitjà de rampes, instal·lació provisional o

supressió de barreres arquitectòniques i d’ aprovació del Codi d’ accessibilitat de Catalunya.
Article 45. Classes de gual.
1. Els guals es poden concedir amb caràcter permanent o d’horari limitat.
2. El peticionari ha d’indicar el tipus de gual que sol·liciti i, si s’escau, fonamentar la petició
degudament en escrit registrat a l’ Ajuntament.
3. Els titulars dels guals hauran de proveir- se en l’ administració municipal de la placa de
senyalització, i, en el seu cas, el distintiu anual de vigència. No podrà col·locar se la placa
o l’ element de subjecció, sobre bé públic o municipal, com tampoc envair la via pública.
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desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’ accessibilitat i de
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dificultar el pas de vianants tenint present el Decret 135/1995 de 24 de març de
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sorra, etc., excepte que prèviament s’obtingui una autorització especial. Els guals no poden

A

circumstancial d’elements mòbils, com ara cossos de fusta o metàl·lics, col·locació de totxos,

llicència vigent.
4. El titulars dels guals han d’ executar la obra civil segons model establert per l’ Ajuntament:
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Només podrà romandre instal·lada en el gual que identifica i només mentre es disposi de

la vorera per tal de mantenir la continuïtat de la mateixa i garantir l’ accessibilitat.
Article 46. Gual d’ús permanent.
Els guals d’ús permanent han de permetre l’entrada i la sortida de vehicles durant les vint-iquatre hores del dia, i al seu davant no s’hi pot estacionar cap vehicle, ni tan sols el del seu
titular.
Article 47. Gual d’horari limitat.
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Rebaix de la peça de vorada en tota la longitud del gual, sense afectació del pendent de

en què l’establiment industrial, comercial o de serveis desenvolupi la seva activitat, i que com
a màxim ha de ser d’12 hores, compreses entre les 8 i les 20 h.

B

Els guals d’horari limitat han de permetre l’entrada i la sortida de vehicles durant les hores

Article 48. Requeriment.

propietaris o arrendataris de finques i de locals de negoci, segons si el gual es demana per
al servei de les finques o per a l’ús exclusiu del negoci. El titular de la llicència és l’únic
responsable de totes les obligacions que incumbeixin els usuaris del gual, qualssevol que
siguin aquestes.
Article 50. Discrecionalitat de la llicència de gual.
Els guals s’han d’autoritzar sempre discrecionalment i sens perjudici de tercers. La llicència
pot ser revocada si, havent- se requerit degudament al titular perquè solucioni irregularitats
eventuals o se sotmeti a un interès públic superior, no ho faci en un termini màxim de 30
dies.
Article 51. Condicions.
1. Per obtenir l’autorització d’un gual permanent cal acreditar que el local al qual s’accedeix
per mitjà del gual disposa d’un espai lliure suficient, amb caràcter permanent i sense altra
destinació , amb capacitat per a un o més vehicles.
2. Excepcionalment i en casos de necessitat especial apreciada discrecionalment per
l’Administració, es poden autoritzar ocupacions complementàries de la via pública, o espais
concrets de reserva per a estacionament o càrrega i descàrrega particular.
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Només en poden sol·licitar i, si s’escau, ser titulars de la llicència de gual corresponent, els

Pàg. 36-77

Article 49. Titulars de la llicència de gual.
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l’autoritat actuaran sempre a requeriment.
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necessària la utilització del gual. En el cas que no s’hi trobi el conductor, els agents de
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sempre que en el mateix vehicle s’hi trobi el conductor, a fi de desplaçar-lo quan sigui

A

El que s’estableix en els articles anteriors no impedeix aturar els vehicles davant els guals,

B

Article 52. Documentació mínima que s’ha d’acompanyar a la petició.
1. Per complir exactament el que estableix l’article anterior, a la petició del gual s’ha
d’acompanyar:

a) Indicació del nombre de vehicles que pugui contenir el local i el nombre que realment

altres fins o activitats.
2. Els titulars de guals han de declarar a l’Ajuntament qualsevol canvi que es produeixi en la
destinació del local, bé sigui per raó de la classe de vehicles albergats o per altres causes, i
també qualsevol modificació substancial que es produeixi successivament respecte a la
documentació a què es refereix l’apartat 1 d’aquest mateix article, sens perjudici de les
facultats inspectores que l’Ajuntament pugui exercir en qualsevol moment i de la sanció
corresponent per incompliment de aquestes obligacions.
Article 53. Modificacions i trasllats dels guals.
1. Els trasllats, les ampliacions, les reduccions o les supressions de guals els ha de sol·licitar
el titular.
2. Els trasllats han de ser considerats com a atorgament d’una llicència de gual nova, sens
perjudici d’abonar les despeses que, si s’escau, ocasioni la supressió de l’existent.
3. Les llicències per a trasllats i ampliacions de guals han de seguir el mateix tràmit que les
de guals nous, fins i tot en la taxació dels drets.
Article 54. Motius de revocació de guals.
1. Les llicències de guals es revocaran:
a) No conservar en perfecte estat el paviment o pintura del gual d’acord amb el que
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d) Declaració responsable del peticionari per la qual s’obliga a no usar el local per a

Pàg. 37-77

c) Indicació de la longitud del gual; i, detall del model de gual autoritzat.
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descàrrega.

Data 8-4-2019

part que es destini expressament a albergar els vehicles o, si s’escau, a la càrrega i
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b) Plànols d’emplaçament a escala 1:500, i del local a escala 1:100, amb indicació de la

A

l’utilitzarà.

estableix l’article 52 del present reglament;
c) Perquè el local no tingui la capacitat exigida per l’article 47, o perquè no es destini
plenament als fins indicats per aquest article;

B

b) Per fer-ne un ús indegut;

d) Per canviar les circumstàncies, basant-se en el moment en què es concedeixi la
llicència; i,

abonat a l’Ajuntament els drets que s’assenyalen a les ordenances fiscals aplicables vigents
que en cada moment siguin exigibles. Així mateix, s’ha de portar a terme efectivament les
obres d’adequació del gual amb el vist i plau del tècnic municipal .
Article 56. Reposició de la vorera al finalitzar el permís de gual.
Suprimit el gual per qualsevol causa, el seu titular ha de dur a terme les obres necessàries
per reposar la vorera al seu estat anterior, essent responsable d’aquesta obligació el titular
del gual, i sens perjudici de l’execució subsidiària que legalment pugui dur a terme
l’Ajuntament a càrrec del titular o del propietari de la finca, si s’escau.
Article 57. Model i tipus de guals.
1. Les vorades dels guals, tant els d’ús permanent com els d’horari limitat, seran del model i
tipus que es determini per part de l’Ajuntament. Pel que fa als guals situats en indústries,
destinats al pas de camions d’alt tonatge, la vorera del qual cal que sigui rebaixada a l’alçada
de la calçada, ho serà amb les característiques que es determinen en l’article 53, i amb la
vorada pintada de groc.
2. En els guals d’horari limitat la indicació de l’horari especial ha de figurar en un disc, les
característiques i la col·locació del qual l’ha de determinar l’Administració municipal amb
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Amb caràcter previ a l’obtenció de la llicència, el peticionari ha de justificar el fet d’haver
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Article 55. Altres condicions prèvies al permís de gual.
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2. En tot cas, s’ha d’efectuar el requeriment previ a què es refereix l’article 50 anterior.
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per aquest reglament.

A

e) Amb caràcter general, per incompliment de qualsevol de les obligacions imposades

Article 58. Tipus de paviment dels guals
1. El paviment dels guals per a l’ús de vehicles de fins a tres tones de pes total, ha de ser
igual al de la vorera circumdant, però amb una base de formigó d’un gruix mínim d’15

B

caràcter uniforme.

centímetres, sobre terreny consolidat.
2. Quan el gual es destini al pas de camions pesats de més de tres tones (zones industrials),

b) A fer el gual i fer-se càrrec de les reparacions que li ordeni l’Ajuntament.
c) Complir les dues precedents obligacions com a requisit previ per poder exercir els
drets derivats de la llicència.
Article 60. Actuació municipal en cas de gual no autoritzat.
Qui utilitzi un gual sense haver obtingut la llicència corresponent serà requerit per
l’Administració municipal perquè en el termini d’15 dies reguli la seva situació sol·licitant l’alta
corresponent i complint tots els requisits exigibles; o bé, si escau, reposi al seu càrrec la
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de la vorada.

Pàg. 39-77

a) A conservar en bon estat el paviment, el disc senyalitzador en el seu cas, i la pintura
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Article 59. Obligacions del titular del gual.

A

cal que tingui una solera de formigó de 20 cm mínim de gruix sobre terreny ferm .

que continuï la seva utilització mentre no es produeixi l’alta efectiva legalment.
No obstant això, en el primer cas, és a dir, si se sol·licita la llicència dintre del termini previst,
cal abonar el doble dels tributs corresponents.
Així mateix, transcorregut el termini indicat sense haver sol·licitat la llicència o haver reposat
la vorera al seu estat anterior, s’ha d’imposar a l’infractor una multa de 3 EUR tants cops
com dies persisteixi en la infracció i el pagament del doble del preu públic corresponent a
l’any en curs.
XI. Caravanes i acampades
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incompliment de la sol·licitud de la corresponent llicència. En ambdós supòsits, s’ha d’impedir
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vorera al seu estat anterior, sens perjudici de l’aplicació del regim sancionador previst per

Article 61. Prohibició.

indret excepte el els llocs autoritzats. Les rulots o caravanes poden fer-ho en els llocs
autoritzats sempre que la seva estància no sobrepassin els 7 dies establers per qualsevol
altre vehicle.

B

Queda expressament prohibida en el terme municipal d’Òrrius les acampades en qualsevol

XI. Focs i activitats pirotècniques

2. Les fogueres de les revetlles de Sant Joan i similars, castells de focs, festes populars i
qualsevol altra activitat relacionada amb la manipulació de productes pirotècnics, requeriran
sempre el preceptiu permís de l’Administració, i hauran de comptar, obligatòriament, amb
una assegurança de responsabilitat civil i que cobreixi els riscos per danys a terceres
persones i als béns públics i privats.
3. En tot cas, l’autorització municipal requerirà la prèvia acreditació del compliment de la
normativa sectorial de seguretat aplicable per raó de l’activitat que s’ha de realitzar.
CAPÍTOL IV
NETEJA I TANCAT DE TERRENYS I SOLARS
Article 63. Neteja de terrenys i solars. (Annex III)
L’alcalde exercirà la inspecció de les parcel·les, les obres i les instal·lacions del seu terme
municipal per comprovar el compliment de les condicions exigibles.
63.1. Queda prohibit llençar escombraries o residus sòlids en solars i espais lliures de
propietat pública o privada.
63.2. Els propietaris de tota classe de terrenys i construccions, hauran de mantenir-los en
condicions de seguretat, salubritat i ornat públic, quedant expressament prohibit mantenir en
ells escombraries, residus sòlids urbans o runes.
Quan pertanyin a una persona el domini directe d’un terreny o construcció i a altra el domini
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segueixin les normes establertes per l’autoritat.
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privat de pirotècnia els menors caldrà que vaguin acompanyats per adults i que aquests
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amb motiu de manifestacions de cultura popular. En les revetlles que per tradició es faci ús

Data 8-4-2019

zones arbrades, sense la corresponent autorització, la qual serà atorgada exclusivament
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1. És prohibit fer foc i activitats pirotècniques a la via i als espais públics, especialment, a les

A

Article 62. Regulació.

útil, l’obligació recaurà sobre aquella que tingui el domini útil.
lo en coneixement del propietari o propietaris del terreny, urbanització o edificació i previ
informe dels serveis tècnics i amb audiència als interessats, dictarà resolució assenyalant
les deficiències existents, ordenant les mesures precises per a esmenar-les i fixant un termini

B

63.3. L’alcalde, d’ofici o a sol·licitud de persona interessada, iniciarà el procediment posant-

per a la seva execució.
Transcorregut el termini concedit sense que els obligats a això hagin executat les mesures

executiva.
Article 64. Del tancat de solars.
1r.- Els propietaris de solars hauran de mantenir-los tancats, mentre no és practiquin obres
de nova construcció, per raons de seguretat o salubritat i ornat públic si així ho requereix
l’Ajuntament amb els motius que ho justifiquen.
2n.- L’obligació de tancar pot estendre’s a terrenys no solars i finques rústiques per raó de
seguretat o salubritat.
3r.- Els tancaments o tanques en sòl no urbanitzable d’especial protecció, no podrà lesionar
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càrrec de l’obligat, al qual se li cobrarà a través del procediment de recaptació en via
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l’execució de l’ordre efectuada que, de no complir-la, es portarà a terme per l’Ajuntament a
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En la resolució, a més, es requerirà a l’obligat o al seu administrador perquè procedeixi a

A

precises, l’alcalde ordenarà la incoació del procediment sancionador.

urbans de característiques historicoartístiques, típiques o tradicionals, i en les immediacions
de les carreteres i camins de trajecte pintoresc, no es permetrà que els tancaments limitin el
camp visual per a contemplar les belleses naturals, trencar l’harmonia del paisatge o
desfigurar la perspectiva pròpia d’aquest.
Article 65. Condicions.
La tanca o tancament del terreny ha de ser de material opac amb una alçada de dos metres,
revocat i pintat, i haurà de seguir si es tracta d’un solar o terreny que confronta amb la via
pública, la línia de edificació, entenent per tal el que senyala a un lloc i un altra del carrer o
via pública el límit a partir del qual podran o hauran d’aixecar-se les construccions.
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4t.- En els llocs de paisatge obert i natural, o en les perspectives que ofereixin els conjunts
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el valor específic que es vulgui protegir.

El tancat de solars o finques rústiques es considera obra menor i està subjecte a prèvia
llicència.

B

Article 66. Llicència.

Article 67. Obligacions.

4t.- En la resolució, a més es requerirà a l’obligat o al seu administrador perquè procedeixi a
l’execució de l’ordre efectuada que, de no complir-la, es portarà a terme per l’Ajuntament al
seu càrrec, a través del procediment d’execució subsidiària.
Article 68. Infraccions i sancions.
68.1. Constitueix infracció urbanística l’incompliment de l’ordre d’execució de les obres
necessàries, inclòs el tancat o tancament per mantenir els terrenys, urbanitzacions
d’iniciativa particular i edificacions en condicions de seguretat, salubritat i ornat públic,
d’acord amb el que disposa l’art. 262 Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol pel qual
s’aprova el Text Refós de la legislació vigent a Catalunya en matèria urbanística, l’article 245
del Text Refós de la Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana, aprovat per Reial Decret
Legislatiu 1/1992, de 26 de juny en relació amb els articles 21.1 del mateix cos legal i 10 del
Reglament de Disciplina Urbanística, aprovat per Reial Decret 3288/1978, de 25 d’agost,
declarat vigent pel Reial Decret 304/1993, de 26 de febrer.
68.2. La quantia de les sancions és, per a les infraccions lleus: multa de fins a 3.000 euros;
per a les greus: multa de fins a 150.000 euros i per a les molt greus: de fins a 1.500.000
euros.
Per a la graduació de les sancions cal ser en els principis reguladors de la potestat
sancionadora: gravetat de l'afectació als béns i interessos protegits per l'ordenament
urbanístic, gravetat del risc creat, grau de culpabilitat de cadascun dels infractors, entitat
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mides precises, l’Alcalde ordenarà la incoació del procediment sancionador.

Pàg. 42-77

3r.- Transcorregut el termini concedit sense que les obligacions a allò hagin executat les
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2n.- L’ordre d’execució suposa la concessió de la llicència per a realitzar l’activitat ordenada.

Data 8-4-2019

Serveis Tècnics i escoltat el propietari.
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d’un solar, indicant en la resolució els requisits i terminis d’execució, previ informe dels

A

1r.- L’alcalde, de ofici o a instància de qualsevol interessat, ordenarà l’execució del tancat

econòmica dels fets i viabilitat de la legalització de la infracció comesa.
coacció, la falsificació de documents, el perjudici causat a tercers i la reincidència.
Són circumstàncies que atenuen la sanció: la manca d'intenció de causar dany, haver

B

Són circumstàncies que agreugen la sanció: fer prevaldre el càrrec públic, la violència o

procedit a restaurar la realitat física o jurídica i haver demostrat la viabilitat de la legalització
de la infracció.

Article 68.3. En l’incompliment de les ordres d’execució del tancament de terrenys,
urbanitzacions particulars i edificacions seran responsables els propietaris i en
l’incompliment de les ordres d’execució per raons de salubritat i higiene o ornat, d’altri al
tancament o tancar, seran responsables les persones que tinguin el domini útil.
Article 68.4. L’òrgan competent per a la resolució del procediment sancionador és l’alcalde,
conforme disposa l’article 51.1.b de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local de
Catalunya, sense perjudici de les facultats de desconcentració en un regidor o en la Comissió
de Govern que pugui realitzar mitjançant una norma de caràcter general que revestirà la
forma de BAN.
Article 68.5. La potestat sancionadora s’executarà mitjançant el procediment establert en el
Reglament del procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora, aprovat per Reial
Decret 1398/1993, de 4 d’agost.
Article 69. Recursos
Contra les resolucions de l’Alcaldia, en les quals es plasmi les ordres d’execució, que posi fi
a la via administrativa, hi cap interposar recurs contenciós-administratiu davant la Sala
corresponent del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, prèvia la comunicació al propi
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persones que determini, a costa de l’obligat.

Pàg. 43-77

mig de l’execució subsidiària realitzant les corresponents actes, per si o a través de les
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urbanístic vulnerat, per allò que podrà procedir, prèvia disposició, a l’execució forçosa, per
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2n.- En cap cas podrà l’Ajuntament deixar d’adoptar les mesures tendents a restaurar l’ordre
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de l'actuació i el major o menor benefici econòmic aconseguit.

A

Altres circumstàncies que poden agreujar o atenuar són el major o menor coneixement tècnic

alcalde, a què fa referència l’art. 110.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Bases del

B

Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

CAPÍTOL V
ÚS PRIVATIU

públiques de tal forma que els altres usos queden limitats o exclosos.
Article 71. Submissió a llicència i la seva discrecionalitat.
L’ús privatiu de vies o espais públics queda sotmès a llicència, que s’ha d’atorgar tot
ponderant discrecionalment la utilitat pública de l’ocupació que se sol·licita i el perjudici que
hom causa als altres usos o activitats.
L’ús privatiu que comporta l’afectació del domini públic a una activitat o bé la seva
transformació o modificació resta sotmès a concessió.

Pàg. 44-77

L’ús privatiu és el que comporta l’ocupació directa o immediata dels espais o les instal·lacions
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Article 70. Concepte.
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A

Secció 1a. Definició

a) Instal·lacions recreatives fixes.
b) Quioscos.
c) Columnes i altres instal·lacions publicitàries.
d) Aparells o màquines automàtiques de venda o d’esbarjo.
e) Qualsevol d’altres similars.
Secció 2a. Supòsits d’ús privatiu
Instal·lacions recreatives fixes
Article 73. Activitats permeses.
Es pot autoritzar l’ocupació de la via pública amb la destinació següent:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Pel que fa a l’ús privatiu es distingeixen les modalitats següents:

Data 8-4-2019

Article 72. Modalitats.

a) Envelats o tancats per a la celebració de balls, concerts, representacions teatrals,
b) Altres instal·lacions recreatives de fires i festes que siguin autoritzades.
c) Instal·lacions per a proves i competicions esportives.

B

circenses o cinematogràfiques i actes similars.

En qualsevol cas s’ haurà de senyalar adequadament el pas alternatiu per al reste de
ciutadans que no participin en els anteriors supòsits.

Article 74. Exclusions expresses.
No es permeten a la via pública jocs o diversions que puguin constituir perill per als
transeünts o per a les persones que els practiquin.

I. Quioscos

Pàg. 45-77

dels voluntaris autoritzats.
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A

En tots els supòsits anteriors s’ha de complir amb les indicacions de l’autoritat municipal o

Els quioscos poden ser de publicacions, begudes, fruits secs, llaminadures o similars.
Article 76. De publicacions.
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Article 75. Classificació.

normativa especifica vigent.
Article 77. De begudes.
Els quioscos de begudes han d’estar destinats a servir al públic begudes d’ús normal en el
mercat i comestibles i que puguin ser considerats com a complements d’aperitius i berenars.
Article 78. De fruits secs i llaminadures.
Els quioscos de venda de fruits secs i llaminadures estan destinats a la venda d’aquests
productes.
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nacionals i estrangers i el procediment de concessió de la llicència es troba regulada a la
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Els quioscos de publicacions han de tenir per finalitat la venda de llibres, revistes i diaris

Article 79. Model de quiosc.

B

L’Ajuntament ha d’aprovar la idoneïtat del quiosc en cada cas.
II. Columnes i altres instal·lacions publicitàries

Article 80. Àmbit d’aplicació.

En aquest últim cas, les columnes o els cartells han de revertir a l’Ajuntament quan acabi la
concessió.
Article 81. Retirada de cartells o anuncis no autoritzats.
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situades a la via pública es refereix tant als de propietat municipal com als dels sol·licitants.

A

La concessió de l’explotació de publicitat en columnes o altres instal·lacions anunciadores

denunciar els autors d’aquesta fixació abusiva a les autoritats competents i a l’Ajuntament
per imposar la sanció corresponent.
III. Aparells o màquines automàtiques de venda o esbarjo
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clandestinament a les columnes objecte de la concessió o concessions, sens perjudici de

Pàg. 46-77

Els concessionaris han d’estar facultats per retirar els cartells o anuncis que es fixin

1. Cabines fotogràfiques.
2. Màquines d’expedició automàtica d’altres productes i/o serveis.
3. Altres similars.

TÍTOL III
RÈGIM SANCIONADOR

Article 83.- Règim sancionador
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Tenen aquesta consideració les bàscules, aparells o màquines automàtiques tals com:
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Article 82. Determinació.

En l’exercici de la seva potestat sancionadora, l’Ajuntament, dintre de les seves
respectiva legislació sectorial, mitjançant el corresponent procediment sancionador, amb la
finalitat de prevenir l’incompliment o l’anòmal compliment de les activitats que regula.

B

competències, sancionarà les accions i conductes contràries al present reglament i a la

àmbits de competència de la Generalitat de Catalunya i el Reial Decret 5/2000, de 4 d’agost,
pel qual s’aprova el Reglament del procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora.
L’alcalde o el regidor/a en qui hagi delegat serà l’òrgan competent per iniciar els
procediments sancionadors i imposar les sancions corresponents o mesures alternatives
regulades en aquest títol.
Article 84.- Actuació inspectora
1. L’actuació inspectora serà realitzada per personal acreditat al servei de la Corporació.
2. Les entitats o les persones inspeccionades restaran obligades a prestar la màxima
col·laboració en les tasques d’inspecció i control.
3. Els fets constatats a les actes d’inspecció tenen valor probatori, sens perjudici de les
proves que en defensa dels drets o els interessos respectius puguin aportar els interessats,
i poden donar lloc a la incoació del procediment sancionador corresponent.
Article 85.- Deure de col·laboració ciutadana en el compliment del Reglament
1. Totes les persones que són a Òrrius tenen el deure de col·laborar amb les autoritats
municipals o els seus agents per tal de preservar les relacions de convivència ciutadana i
civisme a l’espai públic.
2. D’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de menors, tots els ciutadans i
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el Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació en els

Pàg. 47-77

el procediment sancionador establert en la corresponent legislació sectorial i, supletòriament,
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d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (BOE núm. 236 de 2/10/2015), i serà d’aplicació

Data 8-4-2019

Administracions Públiques (BOE núm. 236 de 1/10/2015), així com la Llei 40/2015, d’1
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establerts a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les

A

Aquest procediment administratiu sancionador s’ajustarà a les regles i als principis generals

ciutadanes tenen el deure de comunicar a les autoritats o agents més pròxims qualsevol

ciutadanes que tinguin coneixement que un menor no està escolaritzat o no assisteix al
centre escolar de manera habitual, han de posar-ho en coneixement dels agents mes
pròxims o de l’autoritat competent, a efectes que s’adoptin les mesures pertinents.

B

situació que detectin de risc o desempara d’un menor. Així mateix, tots els ciutadans i

3. Qualsevol persona, en compliment de l’obligació prevista en aquest article, pot presentar

Seran responsables directes de les infraccions d’aquest reglament:
1. Les persones autores materials de les infraccions, sigui per acció o per omissió, tret dels
supòsits que siguin menors d’edat o que hi concorri alguna causa legal d’inimputabilitat. En
aquest cas, en respondran els pares, les mares, els tutors, les tutores o les persones que
posseeixin la custòdia o guarda legal i d’acord amb la regulació de l’art. 81.

https://bop.diba.cat

Article 86.- Responsabilitats

Pàg. 48-77

pugui ser constitutiu d’una infracció de l’establert en aquesta Reglament.

A

denúncies per posar en coneixement de l’Ajuntament l’existència d’un determinat fet que

Article 87.-Tipificació de les infraccions
Les infraccions es qualificaran com lleus, greus o molt greus.
A) Són infraccions lleus:
1. Les simples irregularitats o incompliments en l’observació de les normes i obligacions
contingudes en aquesta Reglament que no estiguin contemplades en els apartats
següents ni tipificades expressament com a greus o molt greus.
2. Esporgar els arbres de la municipi, trencar les branques i fulles, gravar o raspar la
seva escorça, abocar qualsevol tipus de líquid, encara que no sigui perjudicial, en les
proximitats dels arbres i en les rases i forats, lligar bicicletes, motocicletes o qualsevol
altre objecte que pugui deteriorar-lo.
3. Danyar les plantes i les flors, o collir-les i passar per damunt de talussos, parterres i
plantacions, exceptuant les zones de gespa expressament autoritzades per ser
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3. Els titulars dels establiments en les infraccions en què s’hi faci referència.
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concedit, cometin una de les infraccions especificades en aquest reglament.
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2. Les persones titulars de les llicències quan, amb motiu de l’exercici d’un dret que se’ls ha

4. Pujar als arbres o perjudicar l’arbrat i les plantacions de qualsevol altra manera.
5. Llençar papers o deixalles i embrutar jardins, parterres i parcs de qualsevol altra
manera.

B

trepitjades.

6. Jugar a pilota o altres jocs i practicar exercicis físics fora dels espais o recintes
destinats a aquesta finalitat si es provoquen molèsties als ciutadans o es deterioren

10. Escopir o fer necessitats fisiològiques.
11. Llençar xiclets o similars sobre el paviment o el terra, deixar-los al mobiliari o altres
elements de la via pública, llevat de les papereres.
12. Recollir o aprofitar les deixalles de qualsevol mena i els residus sòlids urbans
dipositats a la via pública, tant dins del contenidor, com al seu voltant.
13. Seleccionar, classificar i separar qualsevol mena i els residus sòlids urbans dipositats
a la via pública, tant dins del contenidor, com al seu voltant.
14. Llençar burilles de cigars, cigarretes o similars.
15. Llençar qualsevol deixalla, tant des de terra, com des de vehicles, aturats o en marxa.
16. Dipositar a l’interior de les papereres o contenidors residus de naturalesa líquida.
17. Abandonar mobles, estris i similars a la via pública i als espais oberts sense edificar,
tant públics com privats.
18. Netejar o reparar vehicles i maquinària a la via pública, així com efectuar canvis d’olis
o d’altres líquids, llevat d’actuacions puntuals d’emergència degudament acreditades,
però en les quals s’haurà de procedir a la neteja de la zona afectada.
19. Buidar, abocar o dipositar qualsevol mena de residu a la via pública (calçada, voreres,
escocells, xarxa pública de clavegueram, etc.) i als espais oberts sense edificar, tant
públics com privats, excepte en els casos que existeixi autorització municipal prèvia
o quan, per causa d’emergència, ho ordeni l’autoritat.
20. Abocar qualsevol matèria o residu líquid (aigua bruta, olis, greixos, o productes
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contaminar els béns i/o els espais públics.

Pàg. 49-77

físic, o dur a terme actuacions que tinguin l’efecte d’embrutar, deslluir, degradar o
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9. Llençar o abandonar a la via pública tota mena de productes, sigui quin sigui l’estat
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8. Donar beguda o netejar els animals en les fonts o estanys i llençar-los a nedar.
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7. Banyar-se o pescar dins dels estanys o similars.

A

arbres o qualsevol altra plantació.

similars) a la via pública i als espais oberts sense edificar, tant públics com privats.
diferents dels expressament designats en cada cas.

B

21. Dipositar els residus municipals, tant domiciliaris com comercials, en contenidors

22. Pintar o manipular incorrectament les papereres o qualsevol tipus de contenidor, així

urbà la col·locació de plaques de vedat de caça
25. L’incompliment de les normes i obligacions contingudes en la secció 5a d’aquesta
Reglament en matèria de sorolls, que regula tota aquella activitat o actitud reiterada
dins els habitatges particulars o espais públics que provoquin sorolls que impossibilitin
o faci molt difícil la convivència pacífica entre el veïnat, ja sigui ocasionat per
persones, animals, aparells domèstics, o altres similars, així com els incompliments
de les obligacions envers als actes i treballs a la via pública, les maquinàries i
instal·lacions, i els avisadors acústics.
26. L’incompliment en general de les normes i obligacions contingudes en el capítol III i
IV del Títol II en relació a l’ús comú especial i ús privatiu, i que no estiguin tipificades
com infraccions greus o molt greus.
27. Dur a terme altres activitats o ocupació d’espais públics o actuacions que es
corresponguin amb l’ús especial o l’ús privatiu més enllà del que és permès per la
llicència o concessió administrativa.
B) Són infraccions greus:
1. La reincidència en la comissió d’infraccions lleus.
2. Fer qualsevol tipus de pintada o grafit sobre els elements del paisatge urbà, com ara
edificis privats, instal·lacions o equipaments municipals, mobiliari, jardins i vies
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element del mobiliari urbà o arbrat que no estigui permès. S’autoritza fora del nucli

Pàg. 50-77

24. Subjectar tota mena d’aparell, objectes, pancartes, vehicles o similars a qualsevol
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vehicles o qualsevol altre lloc no destinat específicament a publicitat.

Data 8-4-2019

(fanals, arbres, parades d’autobús, etc.), façanes dels edificis, parabrises dels
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23. Enganxar o col·locar publicitat comercial o similar als elements de mobiliari urbà

A

com qualsevol altra acció que hi ocasioni danys.

públiques en general, sense autorització expressa de l’Ajuntament.
diferents dels expressament designats en cada cas quan puguin produir avaries en el
sistema mecànic dels vehicles utilitzats per a la seva recollida, especialment els
objectes metàl·lics.

B

3. Dipositar els residus municipals, tant domiciliaris com comercials, en contenidors

4. Tota acció o omissió que suposi l’incompliment o vulneració de l’art. 17 que regula el
consum de begudes alcohòliques a la via pública.

d’altres ocupacions similars.
8. Tota acció o omissió que suposi l’incompliment o vulneració dels apartats 9 i 10 de
l’art. 9 envers el comportament general a la via pública.
C) Són infraccions molt greus:
1. La reincidència en la comissió d’infraccions greus.
2. Caçar o matar ocells o altres animals protegits en zones no permeses per la llei de
caça, o tallar arbres en espais públics. Per tallar arbres en patis o jardins particulars,
cal demanar permís al Ajuntament i pagar la taxa corresponent.
3. Qualsevol mostra de violència capa altres persones o animals.
4. Abocar qualsevol mena de residu industrial líquid, sòlid o solidificable que, per la seva
naturalesa, sigui susceptible de produir danys als paviments o afectar la integritat i la
seguretat de les persones i de les instal·lacions municipals de sanejament.
5. Abocar en contenidors o sacs col·locats a la via pública residus que siguin
caracteritzables com especials, d’acord amb allò que disposa el Catàleg de Residus
de Catalunya.
6. Cremar papereres o qualsevol tipus de contenidor.
7. Impedir l’ús d’un espai públic, quan no concorri cap supòsit d’ús especial o privatiu.
8. Encendre foc i realitzar activitats pirotècniques a la via pública i als espais públics
sense la corresponent autorització, d’acord amb la regulació de l’article 57 d’aquest
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7. Dur a terme ocupacions d’espais públics no autoritzats per instal·lacions d’horts i

Pàg. 51-77

l’autorització municipal.
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o descarrega de vehicles, obres, actes o similars, quan sigui obligatòria la prèvia

Data 8-4-2019

6. Ocupar la via pública, amb o sense afectació de la circulació, amb motiu de càrrega
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corresponent autorització administrativa.

A

5. Desenvolupar un ús especial o privatiu a la via pública o als espais públics sense la

Reglament.
l’article 9 envers el comportament general a la via pública.

B

9. Tota acció o omissió que suposi l’incompliment o vulneració dels apartats 1,2 i 3 de

La tipificació general d’infraccions dels paràgrafs anteriors s’estableix sens perjudici de les

1. D’acord amb la Llei 5/2000, de 4 d’agost, per la qual s’aprova el Text Refós de la Llei sobre
Infraccions i Sancions a l’Ordre Social, les sancions corresponents amb caràcter general i
per les infraccions comeses en aquesta Reglament seran les següents:
a) Per la comissió d’una infracció lleu:
- Mínim de multa de 60 a 125€
- Mig de 126 a 300€
- Màxim de 301 a 625€
b) Per la comissió d’una infracció greu:
- Mínim de multa de 626 a 1250€.
- Mig de 1251 a 3125€
- Màxim de 3126 a 6250€
c) Per la comissió d’una infracció molt greu:
- Mínim de multa de 6251 a 25000€.
- Mig de 25001 a 100.005€
- Màxim de 100.006 a 187515€
2. La graduació de les sancions es farà tenint en compte:
a) L’existència d’intencionalitat, i la reiteració, així com el grau de participació en el fets
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Article 88.- Sancions i reparació de danys

Pàg. 52-77

d’aquesta Reglament, es tindrà en consideració aquella que s’ajusti més al cas en concret.
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Si es donés el cas que una mateixa infracció aparegués tipificada en dos o mes preceptes

Data 8-4-2019

aplicable.
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omissions contràries a aquesta Reglament, es regulin en la corresponent legislació sectorial

A

tipificacions especifiques i sancions corresponents que, amb relació a les accions o

de l’infractor i el benefici obtingut per l’il·lícit.
c) La reincidència, per comissió en el termini d’un any, de més d’una infracció de la
mateixa naturalesa, quan així hagi estat declarat per resolució ferma.
d) L’alteració social a causa del fet infractor.

B

b) La naturalesa dels perjudicis causats, atenent al dany derivat de la infracció.

3. En la fixació de les multes, es tindrà en compte que, en tot cas, la comissió de la infracció
no resulti més beneficiosa per a la persona infractora que el compliment de les normes

tramitarà per la via d’execució subsidiària l’obligació de rescabalament que procedeixi.
Article 89.- Destinació de les multes imposades.
L’import dels ingressos de l’Ajuntament en virtut de les sancions imposades es destinarà a
millorar, en les seves diverses formes i a través de diversos programes, l’espai urbà com a
lloc de trobada i convivència.
Article 90.- Rebaixa de la sanció en cas de pagament immediat.
1. Les persones denunciades poden assumir la seva responsabilitat mitjançant el pagament
de les sancions de multa, amb una reducció del trenta per cent (30%) de l’import mínim
segons la classificació lleu, greu o molt greu de la presumpta infracció, si el pagament es fa
efectiu abans del termini d’10 dies des de la notificació de la resolució de l’inici del
procediment sancionador.
2. El pagament de l’import de la sanció de multa comportarà la terminació del procediment,
sens perjudici de presentar els recursos procedents.
Article 91.- Acumulació de sancions

https://bop.diba.cat
Pàg. 53-77

5. Als efectes de l’establert a l’apartat anterior, quan s’escaigui, l’Administració municipal
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llevat que aquesta se substitueixi per treballs en benefici de la comunitat.

Data 8-4-2019

no exonera la persona infractora de l’obligació de reparar els danys o perjudicis causats,
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4. La imposició de les sancions que corresponguin per l’incompliment d’aquesta Reglament

A

infringides.

1. Incoat un procediment sancionador per dues o més infraccions entre les quals hi hagi

B

relació causa/efecte, s’imposarà només la sanció que resulti més elevada.

2. Quan no es doni la relació de causa/efecte a la qual es refereix el paràgraf anterior, als
responsables de dues o més infraccions se’ls imposaran les sancions corresponents a

Procediment Administratiu Comú. És a dir:
1. Infraccions: comptades des de la data de la comissió de la infracció:
•

Molt greus: als 3 anys.

•

Greus: als 2 anys.

•

Lleus: als 6 mesos.

2. Sancions: comptades des del dia següent a aquell en què adquireix fermesa la resolució
sancionadora:
•

Per infraccions molt greus: als 3 anys.

•

Per infraccions greus: als 2 anys.

•

Per infraccions lleus: a l’any.

Article 93.- Mesures de caràcter social alternatiu
1. Quan el presumpte responsable de l’incompliment del reglament sigui indigent o presenti
altres mancances o necessitats d’assistència social o d’atenció mèdica especials o urgents,
els agents de l’autoritat que intervinguin, l’informaran de la possibilitat d’acudir als serveis
socials o mèdics corresponents i del lloc concret on pot fer-ho.

Pàg. 54-77

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
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de prescripció en la normativa sectorial aplicable, prescriuran en els terminis establerts en la

Data 8-4-2019

Les infraccions i sancions tipificades en aquest reglament que no tinguin un termini específic
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Article 92.- Prescripció general d’infraccions i sancions
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A

cadascuna de les infraccions comeses.

2. En aquells casos especialment greus o urgents i amb l’únic objecte que la persona rebre
l’autoritat o altres serveis competents podran acompanyar-lo als esmentats serveis.

B

efectivament i com més aviat millor, l’atenció social o mèdica requerida, els agents de

3. Així mateix, sempre que això sigui possible, els serveis municipals intentaran contactar
amb la família de la persona afectada per informar-la de la situació i circumstàncies en la

s’adoptaran de manera motivada en funció del tipus d’infracció, i seran proporcionades a la
sanció que rebi la conducta infractora. A aquest efecte, se sol·licitarà l’opinió dels pares o
mares o tutors o tutores o guardadors o guardadores, que serà vinculant.
Article 94.- Promoció de la mediació
1. L’Ajuntament d’Òrrius promourà especialment la mediació i la resolució alternativa dels
conflictes com a eina bàsica per a una societat menys litigiosa i més cohesionada.
2. L’Ajuntament d’Òrrius podrà procedir a designar mediadors o mediadores que en qualitat
de terceres persones neutrals, resolguin els conflictes de convivència ciutadana sempre que
els pares i mares o tutors i tutores o guardadors i guardadores del menor acceptin que aquest
se sotmeti a una solució consensuada entre el menor, els seus pares i mares o tutors i tutores

https://bop.diba.cat

per a la comunitat o qualsevol altre tipus d’activitat de caràcter cívic. Aquestes mesures
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pecuniàries per mesures correctores, com ara l’assistència a sessions formatives, treballs
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l’infant o adolescent, el seu desenvolupament i formació, es podran substituir les sancions

Data 8-4-2019

4. Quan les persones infractores siguin menors, i amb la finalitat de protegir els drets de

A

qual ha estat trobada a l’espai públic.

la infracció.
DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera.- El règim que estableix aquest reglament s’entén sens perjudici de les
intervencions que corresponguin a altres organismes de l’Administració en l’esfera de les
seves competències respectives.
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o guardadors i guardadores, i l’administració municipal així com si s’escau, les víctimes de

tota la població d’Òrrius en les dues llengües oficials a Catalunya.

B

Segona.- Es durà a terme una campanya ciutadana per fer conèixer el present reglament a

DISPOSICIÓ FINAL

pública. Tanmateix, amb l’aprovació del mateix queden sense efectes les disposicions
municipals que el contradiguin.

Annex I.
ORDENANÇA MUNICIPAL D’ANIMALS DE
COMPANYIA.
PREÀMBUL
Calia que mitjançant una nova normativa es regulés la tinença d'animals de companyia, donada
la necessitat de contemplar-la mitjançant un plantejament integral de la problemàtica existent,
tant des de l’àmbit de la salut pública com des de l'àmbit general de la convivència ciutadana,
la higiene i la qualitat de vida. Per aquest motiu cal esmentar que la legislació on es fonamenta
avui l'actuació de les administracions públiques, pel que fa al control municipal dels animals
domèstics, és la següent:
a) Legislació bàsica:
Constitució Espanyola de 1978.
Estatuts d'Autonomia de Catalunya de 1978.
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
Llei General de Sanitat de 1986.
Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya.
b) Legislació específica:
Llei 3/1988, de 4 de març, per a la protecció dels animals en general i regulació específica
dels de companyia i de la fauna salvatge.
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les mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l’espai públic i l’ús de la via

CVE 2019012003

Aquest reglament deroga i deixa sense efectes la precedent normativa municipal que regula

Data 8-4-2019

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
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expresses.

B

període de vigència es mantindrà fins que s’esdevinguin la seva modificació o derogació

A

Aquesta Reglament entrarà en vigor el dia següent al que hagi estat publicada, i el seu

b) La responsabilitat que derivi dels animals de companyia, únicament es materialitzarà a
través dels seus propietaris.
c) Si bé els animals de companyia proporcionen satisfaccions personals als propietaris també
poder produir danys i molèsties a altres ciutadans, i per això cal responsabilitzar els propietaris
dels animals dels actes que aquest realitzin.
d) Els animals de companyia poden ser vehicles transmissors de malalties zoonòsiques; per
tant, l'estructura sanitària d'una comunitat té l'obligació de vetllar per la qualitat sanitària
d'aquesta població per la qual cosa, cal arbitrar mesures per a la prevenció i controls de les
esmentades malalties.
e) La normativa que regula aquesta matèria, ha de recollir i respectar els drets dels animals.
Així doncs, l'Ordenança reguladora dels animals de companyia ha de tenir en compte:
- La legislació comunitària nacional i autonòmica.
- Identificació i cens de tots els animals de companyia.
- Responsabilització de perjudicis per la tinença d'animals de companyia.
- Control sanitari dels animals.
- Preservació dels drets universals dels animals.
TÍTOL I
Disposicions generals
Art. 1.- Objecte: La present Ordenança estableix la normativa municipal de protecció i
regulació específica dels animals de companyia.

A
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a) Procurar una coincidència legislativa amb els països membres de la Comunitat Econòmica
Europea.

Data 8-4-2019

Aquesta normativa reguladora ha de recollir les següents consideracions:
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c) Legislació subsidiària estatal:
Llei de 20 de desembre de 1952, d’epizoòties.
Decret del 4 de febrer de 1995, Reglament d’epizoòties.
Ordre de 5 de desembre de 1974, que complimenta la legislació anterior en matèria de recollida
de gossos, Ordre de 14 de juny de 1976, modificada per Ordre de 16 de desembre de 1976.

B

Decret núm. 6/1999, de 26 de gener, de la Generalitat de Catalunya, pel qual s’estableixen
les condicions de manteniment dels animals de companyia.
Llei 10/1993, de 8 d'octubre, regula els gossos pigalls.
Llei 3/1994, de 26 d'abril, per la qual es modifica la Llei de protecció dels animals en general i
regulació específica dels de companyia i de la faune salvatge.
Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals del Parlament de Catalunya.

No es permet la possessió d'animals salvatges de manifesta agressivitat, així con dels animals
susceptibles de poder provocar enverinaments per la seva mossegada o picada.
Animals de fauna autòctona:
Queda prohibida la tinença d'aquests animals si estan protegits per la Llei 3/88 de la
Generalitat de Catalunya excepte si tenen document de C.I.T.E.S., portant la seva placa o
anella identificativa, d’acord amb els tractats internacionals ratificats per l’Estat Espanyol i el
document de tinença de la Generalitat de Catalunya.
Art. 3.- Àmbit d'aplicació: Terme municipal d'Òrrius. Afecta a tots els particulars i/o entitats o
persones jurídiques.
Art. 4.- L' hàbitat dels animals de companyia: L'hàbitat o medi en el qual viuen els animals
de companyia són habitatges en propietat horitzontal, habitatges en propietat vertical, torres,
fàbriques i solars.
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Animals de fauna no autòctona:
Els propietaris d'animals pertanyents a espècies permeses pels tractats internacionals i
ratificat per l'Estat Espanyol, hauran de tenir de cada animal:
- Certificat sanitari d'origen.
- Llicència d'importació.
- Llicència d'exportació.
- Autorització sanitària d'entrada a Espanya.
- Certificat de reconeixement sanitari de duana o la certificació de la quarantena.
- Certificat d'origen si són animals criats en captivitat.

Data 8-4-2019

La tinença de gossos o altres animals considerats potencialment perillosos o la tinença
d'altres animals domèstics no qualificats com de companyia caldrà l’autorització expressa
del Ajuntament i en animals exòtics no perillosos bastarà comunicar-ho. En els dos casos
caldrà que compleixin les condicions següents: d'animals exòtics i/o salvatges en domicilis
particulars estarà sotmès a notificació en el 1r. cas l'autorització expressa d'aquest
Ajuntament en 2n. cas, sempre que es compleixin les condicions següents:
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Resten exclosos de la regulació d'aquest reglament els animals domèstics destinats al treball
o a proporcionar carn, pell o algun altre producte útil per a l'home; és a dir, tots els animals de
renda, el quals es regulen per altres disposicions. També s'exclouen els animals
d'experimentació.

B

Animal de companyia: És l’animal domèstic que les persones mantenen generalment a la llar
amb la finalitat d’obtenir-ne companyia. Als efectes d’aquesta Llei, gaudeixen sempre
d’aquesta consideració els gossos, els gats i les fures, tot i que actualment poden considerarse de companyia altres espècies de fauna no autòctona, com les que de manera individual
depenen dels humans, hi conviuen i han assumit el costum del captiveri (Animal de
companyia exòtic).

A

Art. 2.- Definicions:

Quant aquest gos vigilant estigui solt i sigui considerat potencialment perillós, el recinte haurà
d'estar degudament tancat amb un rètol en lloc visible advertint el perill. La tanca haurà de tenir
l’alçada suficient perquè el gos no pugui saltar-la.
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a) Maltractar o agredir físicament els animals o sotmetre'ls a qualsevol altra pràctica que els
provoqui sofriments o danys injustificats.
b) Abandonar-los.
c) Mantenir-los en instal·lacions indegudes des del punt de vista higiènic sanitari.
d) Practicar-los mutilacions, llevat de les controlades pels veterinaris en cas de necessitat o per
mantenir les característiques de la raça.
e) No facilitar-ne l'alimentació necessària per subsistir.
f) Fer-ne donació com a premi, recompensa o regal de compensació per altres adquisicions
de naturalesa diferent a la transacció onerosa d'animals.
g) Vendre'ls a laboratoris o clíniques, sense control de l'Administració.
i) Exercir la seva venda ambulant.
j) L'ús d'animals en espectacles, lluites i altres activitats, si aquest els poden ocasionar
sofriment o poden ésser objecte de burles o tractament antinatural, o bé pot ferir la sensibilitat
de les persones que els contemplen. En aquest sentit, resta prohibida totalment la instal·lació
de carpes de circ on s’utilitzin animals per a la realització de l’espectacle, donat que els animals
de circ es consideren fauna salvatge.
k) Alimentar els animals a la via pública i especialment aquells que no tenen propietari
conegut.
Quan el local no estigui degudament tancat, de tal manera que no s'impedeixi el pas, a
persones alienes, s'haurà de col·locar en lloc visible un rètol advertint el perill de l'existència
d'un gos vigilant el recinte.
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Art. 5.- Prohibicions: De conformitat amb la legislació aplicable resta expressament prohibit:

Data 8-4-2019

Les botigues d'animals de companyia tenen per les seves característiques una normativa
pròpia, la de nuclis zoològics, malgrat tot, les condicions sanitàries i d'allotjament deuran ser
les que amb caràcter general s'apliquin a través d'aquesta Ordenança.
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També s'ha de determinar si les comunitats de propietaris han previst la tinença d'animals als
seus habitatges i que el reglament d'aquestes comunitats no estableixin cap impediment sobre
això. S'entendrà que la regulació es refereix només a la presència d'animals de companyia en
domicilis o societats, sense ànim d'explotació d'aquests amb finalitats lucratives.

A

S' ha de tenir en compte que l'animal de companyia no ha de suposar cap risc sanitari ni cap
incomoditat per als veïns o d'altres animals domèstics.

L'entrada de gossos i altres animals domèstics a tota mena de locals destinats a la fabricació,
emmagatzematge, transports o manipulació d'aliments queda expressament prohibida.

B

El posseïdor d'un animal, sense perjudici de la responsabilitat subsidiària, és responsable dels
danys, els perjudicis i les molèsties que ocasioni a les persones; a les coses, a les vies, espais
públics i al medi natural en general, d'acord amb el que estableix l'article 1905 del Codi Civil.

Es considerarà que un animal està abandonat si no porta cap identificació de l'origen o del
propietari, ni va acompanyat de cap persona, i en aquest supòsit l'Ajuntament, a través de
l’entitat supramunicipal corresponent s'ha de fer càrrec de l'animal i l'ha de retenir fins que és
recuperat, adoptat o cedit.
Art. 6.- Condicions higièniques.- Els propietaris i posseïdors d'animals de companyia tenen
l'obligació de mantenir-los en adequades condicions higiènic - sanitàries, albergar-los en
instal·lacions adients i realitzar els tractaments de vacuna, desparasitació, allotjament,
alimentació i control.
Així mateix estaran obligats a declarar al facultatiu competent, ben aviat, l'existència de
qualsevol símptoma que pogués fer pensar l'existència d'una malaltia contagiosa o
transmissible al home.
TÍTOL II
Del control i identificació
dels animals de companyia.
Art. 7.- Del control i identificació de l'animal de companyia: Els propietaris d'animals de
companyia hauran d'anar el corresponent cens municipal en un termini màxim de tres mesos
a comptar a partir de la data de naixement o adquisició de l'animal.
Per estar registrat al cens els animals hauran d'estar identificats, individualment acceptant-se
per a gossos i gats i altres animals domèstics dos sistemes el tatuatge i/o el microxip, sempre
que aquests dos sistemes estiguin connectats a una base de dades reconeguda per la
Generalitat de Catalunya.
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Queda prohibit deixar les deposicions fecals dels gossos i altres animals domèstics a les vies
públiques i en general, a qualsevol lloc destinat al trànsit de vianants. Els propietaris dels
animals són responsables de l'eliminació correcta d'aquestes deposicions. En cas que produeixi
la infracció d'aquesta norma, els agents de l'autoritat municipal podran requerir el propietari o a
la persona que condueixi el gos, perquè procedeixi a retirar les deposicions de l'animal. Cas de
no ser atesos en el seu requeriment, podran imposar la denúncia pertinent.

Data 8-4-2019

Els propietaris de gossos i altres animals domèstics han d'adoptar mesures perquè aquest no
embrutin amb les deposicions fecals les voravies, zones de vianants, parcs infantils i en general
qualsevol lloc destinat al trànsit de vianants. Els posseïdors de gossos i altres animals
domèstics són responsables de recollir els excrements convenientment, mitjançant bosses de
plàstic o paper.
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Les anteriors limitacions i prohibicions no seran aplicables als pigalls dels invidents.

B

Els propietaris d'establiments públics de tota mena, com hotels, pensions, restaurants, bars,
cafeteries i similars, segons el seu criteri, poden prohibir l'entrada i permanència de gossos i
altres animals domèstics en llurs establiments. Encara comptant amb la seva autorització
s'exigirà que tinguin el morrió col·locat i que vagin subjectes per corretja o cadena.

A

Queda prohibida la circulació o permanència de gossos i altres animals domèstics a les
piscines públiques durant la temporada de banys.

Els propietaris d' animals que hagin causat lesions a persones per motius d'agressió estan
obligat a:
1. Facilitat les dades de l'animal agressor i les seves pròpies a la persona agredida, als seus
representants legals i a les autoritats competents que ho sol·licitin.
2. Comunicar-ho, en un termini màxim de 24 hores, posteriors als fets, a l'àrea de Sanitat
d'aquest Ajuntament posar-se a disposició de les autoritats municipals.
3. Sotmetre l'animal agressor a l'observació veterinària obligatòria, en el Centre municipal de
Zoonosi o, prèvia autorització, a qualsevol consulta veterinària d'exercici lliure i seguir les
disposicions que determini el veterinari.
4. Presentar a l'àrea de Salut Pública municipal o allà on aquesta determini, la documentació
sanitària del gos o altre animal i el certificat veterinari de l'observació veterinària en un
termini no superior a les 48 hores, produïda la lesió i als 14 dies d'iniciada l'observació
veterinària.
5. Comunicar a l'àrea de Salut Pública municipal qualsevol incidència que es produeixi (mort
de l'animal, robatori, pèrdua, desaparició, trasllat) durant el període d'observació
veterinària.
6. Quant les circumstàncies ho aconsellin i ho consideri necessari l'autoritat sanitària municipal
podrà obligar a recloure l'animal agressor al dipòsit municipal d'animals per realitzar el
període d'observació veterinària.
TÍTOL III
Dels drets dels animals
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Cada propietari i/o posseïdor haurà de disposar de la corresponent documentació
d'identificació sanitària en la qual s'especificaran les característiques de l'animal i l'estat
sanitari.

Data 8-4-2019

Art. 8.- Control sanitari.- Tot animal de companyia té dret, i el propietari deure d'oferir les
degudes condicions sanitàries. Amb aquesta finalitat les autoritats administratives podran
ordenar l'execució de determinades campanyes sanitàries obligatòries pels animals de
companyia, de la forma i al moment que es determini.
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L'Ajuntament podrà fixar anualment una taxa municipal de tinència d'animal de companyia.

B

Si es transfereix la propietat de l'animal es canvia d'adreça o de població, també s'està obligat
a comunicar-ho.

A

En cas de mort o desaparició el propietari de l'animal ha de comunicar aquesta circumstàncies
al citat Cens Municipal, i aquest al seu torn ho comunicarà a l'arxiu general de registre d'animals
de companyia.

1. Confeccionar un cens de les espècies d'animals domèstics als que refereix l’article 3r de la
Llei de protecció dels animals del Parlament de Catalunya (gossos i gats i altres animals
domèstics).
2. Recollir animals domèstics directament o mitjançant convenis amb les associacions de
protecció d'animals o facultatius veterinaris.
3. Vigilar i inspeccionar els establiments de venda, guarda i cria d'animals domèstics
directament o mitjançant convenis amb les associacions de protecció animal o facultatius
veterinaris.
4. Poder decomissar per sí mateix o mitjançant associacions, els animals de companyia
siexisteixen indicis que se'ls maltracta o tortura, i també en el cas d'animals que demostrin especial
perillositat i agressivitat envers l'home i altres animals domèstics, també si es troben en instal·lacions
inadequades i també en el cas d'haver-los diagnosticat malalties i transmissibles a l'home. Aquesta
facultat també la poden desenvolupar els departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de
Governació i de Salut Pública i Seguretat Social de la Generalitat de Catalunya.

5. Establir una taxa fiscal pel servei del cens i de vigilància i inspecció.
6. Instruir en qualsevol cas, els expedients sancionadors i elevar-los a l'autoritat
administrativa competent perquè resolgui.
7. En general i dins de la seva autonomia dictar ordenances i desenvolupar les normes
estatals i de la Generalitat.
TÍTOL V
De les infraccions i sancions
Art. 11.- Classes d’infraccions:
classificaran en:

Als efectes d'aquesta Ordenança les infraccions es

1. Faltes lleus: Tindran aquesta consideració les següents infraccions:
a) La possessió de gossos o altres animals domèstics no censats.
b) El transport d'animals amb vulneració dels requisits establerts. Quant es tracti del
transport en relació a una activitat econòmica, inclòs la cria d’animals per la venda o
ànim de lucre. (D’acord amb el Decret 751/06 modificat pel RD 363/2009 És a dir:

A
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Art. 10.- Competències de l'Ajuntament:
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TÍTOL IV
De les competències municipals

Data 8-4-2019

Així mateix es tindrà en compte la declaració universal dels drets dels animals.
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Totes les actuacions que contradiguin la Llei de protecció animal seran perseguides i
denunciades a les autoritats competents en aquesta matèria.

B

Art. 9.- Els Drets dels animals.- La presència d'altres tipus d'animals no considerats de renda
ni de companyia com poden ser els animals de laboratori per indústries queda supeditada a les
normes de caràcter general que regulen els estabularis i les pràctiques de laboratori. Queden
expressament obligats a comunicar a l'autoritat municipal la presència d'aquests estabularis i
tenir els diversos permisos específics a aquesta activitat.

3.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Es considerant faltes molt greus:
El sacrifici d'animals amb patiments físics o psíquics sense necessitat o causa justificada.
Els maltractaments i agressions físiques o psíquiques als animals.
L'abandó dels animals.
L'esterilització la pràctica de mutilacions i de sacrifici d'animals sense control veterinari.
La venda ambulant d'animals.
La cria i comercialització d'animals sense llicència i permisos corresponents.
El subministrament de drogues, substàncies farmacèutiques o aliments que continguin
matèries que els puguin ocasionar sofriments, greus trastorns que alterin el seu
desenvolupament fisiològic natural o la mort, llevat les controlades per veterinaris si fos
necessari.
h) La utilització d'animals de companyia en espectacles, lluïts, festes populars i altres activitats
que suposin crueltat o maltractament i els pot ocasionar la mort, sofriment o fer- los
subjectes de tractaments antinaturals o vexatoris, en aquest supòsit per a la imposició de la
sanció corresponent es tindrà en compte el que disposa la Llei d'espectacles, establiments
públics i activitats recreatives.
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a) El manteniment d'animals d'espècies perilloses sense autorització prèvia.
b) La donació d'animals com a premi, reclam publicitari, recompensa o regal de compensació
per altres adquisicions de naturalesa diferent a l'alineació onerosa d'animals.
c) El manteniment dels animals sense alimentació o en instal·lacions indegudes des del punt
de vista higiènic-sanitari o inadequades per a la pràctica de les cures i atenció necessàries
d'acord amb les seves necessitats etològiques, segons raça o espècie.
d) La no realització de tractaments obligatòria que l'autoritat sanitària pugui determinar als
animals de companyia.
e) L'incompliment pels establiments per al manteniment temporal d'animals, cria o venda
d'aquest, de qualsevol dels requisits i condicions de l'obligació d'identificar als animals.
f) La reincidència en una infracció lleu.
g) Tinència d'animals verinosos o agressius.

Data 8-4-2019

2. Es consideren faltes greus:
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d)
e)
f)
g)
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c)

- Disposar d'espai suficient al ser traslladat d'un lloc a altre.
- L’embalatge tindrà la finalitat de protegir els animals de la intempèrie i de les diferències
climatològiques i portaran l'expressió d'animals viu.
- Si fossin agressius es prendran les mesures de seguretat adients.
- Durant el transport i espera, els animals seran observats i disposaran d'aigua i
alimentació.
- L'habitacle on es transportin haurà de tenir bones condicions higiènic-sanitàries
conforme a les necessitats fisiològiques i etològiques de cada espècie i estar degudament
desinfectat i desinsectat.
- La seva càrrega i descàrrega es realitzarà de forma adient.
- En tot cas es complirà la normativa de la Unió Europea al respecte i la que derivi dels
tractats internacionals signats pel nostre país sobre aquesta matèria.
La venda i donació a menors de 14 anys o persones amb discapacitats sense l'autorització
dels que tinguin a la seva pàtria potestat o custòdia.
Qualsevol infracció a aquesta Ordenança qualificada de greu o de molt greu.
Freqüents molèsties als veïns havent estat demostrades sense que prenguin cap mesura.
La no retirada d'excrements de les voreres o parcs infantils.
La reincidència pot comportar la confiscació dels animals.

2. En la imposició de les sancions s’ha de tenir en compte, per graduar la quantia de les
multes i la imposició de les sancions accessòries, els criteris següents:
a) La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa.
b) L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la infracció.
c) La reiteració o la reincidència en la comissió d’infraccions.
d) La irreparabilitat dels danys causats al medi ambient o l’elevat cost de reparació.
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1. Les infraccions d'aquesta Ordenança es sancionaran de la següent manera:
- Les infraccions lleus són sancionades amb una multa de 100 euros fins a 400 euros; les
greus, amb una multa de 401 euros fins a 2.000 euros, i les molt greus, amb una multa de
2.001 euros fins a 20.000 euros.

Pàg. 64-77

Art. 12. Sancions.

CVE 2019012003

i) La incitació als animals per a escometre contra persones o altres animals domèstics , llevat
els gossos de la policia i els dels pastors.
j) La reincidència en una infracció greu.
k) L'assistència sanitària als animals per part de persones no facultades per a aquesta activitat
als efectes de la legislació vigent.
l) L'experimentació animal sense estar degudament autoritzat.
m) La tinència d'animals considerats perillosos sense prendre les mesures adients, per el que
fa al seu controli custodia.

3. Hi ha reincidència si en el moment de cometre’s la infracció no ha transcorregut un any
des de la imposició per resolució ferma d’una altra sanció amb motiu d’una infracció de la
mateixa qualificació. Si s’hi aprecia la reincidència, la quantia de les sancions es pot
incrementar fins al doble de l’import màxim de la sanció corresponent a la infracció comesa,
sense excedir en cap cas el límit més alt fixat per a la infracció molt greu.
4. Davant la comissió d’infraccions de caràcter lleu, es poden dur a terme actuacions
d’educació ambiental o d’advertiment, sense necessitat d’iniciar un procediment
sancionador.
Aquestes sancions s'estableixen de conformitat al que disposa a l’article 221.2 de la Llei
8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya i la llei de Llei 22/2003, de 4
de juliol, de protecció dels animals del Parlament de Catalunya.
Art. 13.- Procediment. La competència per a la instrucció d'expedients sancionadors i
imposició de les sancions pertinents, l'ostenten exclusivament les autoritats municipals. No
obstant, les autoritats locals podran adreçar a la Generalitat les actuacions practicades a fi i
efecte que exerceixi la competència sancionadora i ho creu convenient.
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g) El fet que hi hagi requeriment previ.
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f) El grau d’intencionalitat en la comissió de la infracció.

Data 8-4-2019

e) El volum de negoci de l’establiment.

Disposició transitòria

Annex II
MESURA I AVALUACIÓ DEL SOROLL
PRODUÏT PER LES ACTIVITATS I EL VEÏNATGE
I.- A L’AMBIENT EXTERIOR
1. Àmbit d’aplicació
La immissió a l’ambient exterior és la contaminació produïda pel soroll i les vibracions que
provenen d’un o diversos emissors acústics situats al medi exterior del centre receptor.

Engloba el soroll produït per les activitats i el veïnatge: s’entén per soroll produït per les
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La present Ordenança entrarà en vigor un cop hagi transcorregut el termini de quinze dies
comptats a partir de l'endemà de la publicació íntegra del seu text en el BUTLLETÍ OFICIAL
de la província i tindrà vigència fins i tant el Ple de la Corporació no acordi la seva modificació
o derogació.
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Disposició final

Data 8-4-2019

Resta derogada qualsevol altra normativa municipal en tot allò que s'oposi a la present
Ordenança.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Disposició derogatòria
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A partir de l'entrada en vigor de la ordenança es dona un termini de 60 dies per que es puguin
adequar les instal·lacions d'acord amb aquesta.

activitats el que prové de les màquines, les instal·lacions, les obres, etc.; i per soroll produït
electrodomèstics, els aparells, els instruments musicals o acústics, els animals domèstics,
les veus, els cants, els crits o altres d’origen assimilable.

B

pel veïnatge el que prové de les activitats domèstiques, el funcionament dels

65

55

70

60

Residencial
Industrial i zones baixa qualitat
acústica

Es considera període diürn l’inclòs en la franja de 8 a 21 h, i nocturn, de 21 a 8h.
El nivell d’avaluació (LAr) es calcula d’acord amb la fórmula:
LAr = LAeq + K1 + K2 + K3, on:
LAeq és el nivell de pressió sonora continu equivalent ponderat A, representatiu del període
d’avaluació.
El resultat s’arrodonirà al decibel dB(A) més pròxim.
K1, K2 i K3 són correccions de nivell, aplicables a cada mesura, d’acord amb la Llei 16/2002,
de protecció contra la contaminació acústica.
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Període nocturn

Pàg. 66-77

Període diürn

CVE 2019012003

Valors límit d’immissió

Data 8-4-2019

Zona de recepció

A

2. Nivells d’immissió per un període d’avaluació de 30 minuts

exemple motors) mitjançant tres mesures d’10 a 30 segons de durada cadascuna, i per
sorolls variables en el temps (per exemple veu o música) mitjançant tres mesures d’un a cinc
minuts de durada cadascuna. El resultat i valor de referència a considerar serà la mitjana de
les mesures efectuades. El tècnic, en cada situació i segons el soroll de fons i el soroll a
mesurar, establirà els temps de mesura més adients i representatius del període d’avaluació,
i justificarà en l’informe la metodologia emprada.
3. Respecte el soroll de fons

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Amb caràcter general, el tècnic avaluarà els sorolls homogenis i continus en el temps (per

Quan el soroll objecte de molèstia es pugui emmascarar amb el soroll de fons caldrà efectuar
només al soroll que prové de la font emissora.

B

mesuraments per determinar el soroll de fons existent. Els factors de correcció s’aplicaran

Si el soroll de fons es troba a menys de 4 dB(A) del soroll total mesurat caldrà efectuar, si és

Si el soroll de fons es troba entre 4 i 10 dB(A) per sota del soroll total mesurat, caldrà efectuar
la correcció per calcular el soroll que prové de l’activitat:
LAeq activitat = 10·log(10LAeq total/10 - 10LAeq fons/10).
Si el soroll de fons es troba més d’10 dB(A) per sota del soroll total mesurat no caldrà aplicar

a) Al soroll que prové de les activitats i del veïnatge: 5 dB(A) en període diürn i nocturn.
b) Si el soroll prové de les instal·lacions de ventilació i climatització: 5 dB(A) en període diürn
i 8 dB(A) en període nocturn.
4.2. La correcció de nivell K2 pren en consideració els components tonals del soroll en el
lloc de la immissió. Per fer una avaluació detallada cal fer les mesures en 1/3 octava, de 20
Hz a 8. 000 Hz. Si existeix algun pic (to pur), es calcula L:
L = Lt - Ls,
on Lt és el nivell de la pressió sonora de la banda f que conté el to pur, i Ls mitjana dels
nivells de les dues bandes situades immediatament per sobre i per sota de la freqüència f.
En funció de L i la freqüència del to pur es calcula el factor K2:
K2

Avaluació detallada

dB(A) de 20 a 125 Hz
tonal
Hi ha component tonal
net
Hi ha component tonal
fort

més de 500 Hz

0

L<8

L<5

L<3

3

8 £ L £ 12

5£L£8

3£L£5

6

L > 12

L>8

L>5
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No hi ha component

d’160 a 400 Hz

Data 8-4-2019

4.1. La correcció de nivell K1 s’aplica:
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4. Correccions de nivell

CVE 2019012003

Pàg. 67-77

cap correcció, i el soroll que prové de l’activitat es considerarà el soroll total mesurat.
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clarament tots els valors obtinguts.

A

possible, els mesuraments en un altre moment; en cas de no ser possible, s’especificaran

Si no és possible una avaluació detallada, la correcció de nivell K2 també es pot estimar
mitjançant la percepció que es té del soroll en el lloc de la immissió:
Percepció neta de components tonals. K2 = 3 dB(A).
Percepció forta de components tonals. K2 = 6 dB(A).
4.3. La correcció de nivell K3 pren en consideració els components impulsius en el lloc de la
immissió. El soroll que s’avalua té components impulsius si es perceben sons d’alt nivell de
pressió sonora i durada curta. Per a avaluar de manera detallada la presència de
Li = LAIeq - LAeq, on:
LAeq és el nivell de pressió sonora continu equivalent ponderat A.
LAIeq és el nivell de pressió sonora continu equivalent ponderat A i integrat temporalment
en “impulse” (35ms).
En funció de Li es calcula el factor K3:

Hi ha percepció neta de components
impulsius
Hi ha percepció forta de components
impulsius

0

Li < 3 dB(A)

3

3 dB(A) £ Li £ 6 dB(A)

6

6 dB(A) < Li

Data 8-4-2019

No hi ha components impulsius

Avaluació detallada

Si no és possible fer una avaluació detallada, la correcció de nivell K3 també es pot estimar
mitjançant la percepció que es té del soroll en el lloc de la immissió:
Percepció nul·la de components impulsius. K3 = 0 dB(A).
Percepció neta de components impulsius. K3 = 3 dB(A).
Percepció forta de components impulsius. K3 = 6 dB(A).
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K3 dB(A)

CVE 2019012003

Pàg. 68-77

components impulsius es calcula:
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A

Percepció nul·la de components tonals. K2 = 0 dB(A).

5. Lloc de mesura

que consten en el projecte tècnic, la immissió del soroll de les activitats a l’exterior es
comprova situant el sonòmetre a l’entorn de la instal·lació.
68

B

5.1. En les activitats noves, per comprovar l’efectivitat de les mesures d’aïllament acústic

5.2. En les edificacions, el nivell d’avaluació de soroll a l’ambient exterior es mesura situant

preferentment situant el micròfon entre 3 i 11 m d’altura i en el pla d’emplaçament de la
façana més exposada al soroll.
5.4. A camp obert o en zones de serveis a l’exterior (jardins, parcs, etc.), el nivell de soroll a
l’ambient exterior es mesura als llocs on el soroll de l’activitat es percebi amb més claredat.
6. Condicions de mesura
Les mesures s’han de determinar en condicions meteorològiques representatives de l’indret
on es fa el mesurament i usant sempre una pantalla antivent.
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5.3. En les zones encara no construïdes però destinades a l’edificació, es mesura

Pàg. 69-77

dependències assimilables).
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soroll (dormitoris, sales d’estar, menjadors, despatxos d’oficina, aules escolars o altres

A

el micròfon al mig de la finestra completament oberta de les dependències d’ús sensibles al

de l’equip de mesura amb un calibrador sonor, i posteriorment verificar que es manté dins
de les toleràncies recomanades (± 0.3 dB). Els equips de mesura han de passar els controls
metrològics legalment establerts.
II.- A L’AMBIENT INTERIOR
1. Àmbit d’aplicació
La immissió a l’ambient interior és la contaminació produïda pel soroll i les vibracions que
provenen d’un o diversos emissors acústics situats al mateix edifici o en edificis contigus al
receptor.
Engloba el soroll produït per activitats i el soroll produït pel veïnatge: S’entén per soroll
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Abans i després d’efectuar els mesuraments, s’ha de comprovar el correcte funcionament

Data 8-4-2019

7. Comprovació de funcionament de l’equip de mesurament

produït

pel veïnatge,

l’originat

per les

activitats

domèstiques,

el funcionament

d’electrodomèstics, aparells, instruments musicals o acústics, animals domèstics, veus,
cants, crits o altres d’origen assimilables.
69
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produït per les activitats el que prové de les màquines, instal·lacions, obres, etc.; i, per soroll

2. Nivells d’immissió per un període d’avaluació de 30 minuts

A

Nivell d’avaluació LAr dB(A)

35

30

Es considera període diürn l’inclòs en la franja de 8 a 21 h, i nocturn, de 21 a 8h.
Durant el període nocturn tampoc no es pot superar el valor límit de 45 dB(A) de LAFmàx,
sent LAfmàx el nivell màxim de pressió sonora ponderat A i integrat temporalment en “fast”.
El soroll provocat per les activitats i el veïnatge no pot provocar, en locals d’oficines, locals
comercials i d’oci, nivells superiors als 45 dB(A) de LAeq, ni en locals d’ús industrial,
superiors a 55 dB(A) de LAeq.
El nivell d’avaluació (LAr) es calcula d’acord amb la fórmula:
LAr = LAeq + K1 + K2 + K3, on:
LAeq és el nivell de pressió sonora continu equivalent ponderat A, representatiu del període

Pàg. 70-77

Període nocturn
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Residencial

Període diürn

Data 8-4-2019

Zona de recepció
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Valors límit d’immissió

El resultat s’arrodonirà al decibel dB(A) més pròxim.
K1, K2 i K3 són correccions de nivell, aplicables a cada mesura, d’acord amb la Llei 16/2002,
de protecció contra la contaminació acústica.
Amb caràcter general, el tècnic avaluarà els sorolls homogenis i continus en el temps (per
exemple motors) mitjançant tres mesures d’10 a 30 segons de durada cadascuna, i els
sorolls variables en el temps (per exemple veu o música) mitjançant tres mesures d’un a cinc
minuts de durada cadascuna. El resultat i valor de referència a considerar serà la mitjana de
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d’avaluació.

les mesures efectuades. El tècnic, en cada situació i segons el soroll de fons i el soroll a
mesurar, establirà els temps de mesura més adients i representatius del període d’avaluació,

B

i justificarà en l’informe la metodologia emprada.
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3. Respecte al soroll de fons

soroll que prové de la font emissora.
Si el soroll de fons es troba a menys de 4 dB(A) del soroll total mesurat caldrà efectuar, si és
possible, les mesures en un altre moment; en cas de no ser possible, s’especificaran
clarament tots els valors obtinguts.
efectuar la correcció per calcular el soroll que prové de l’activitat:
LAeq activitat = 10·log(10LAeq total/10 - 10LAeq fons/10).
Si el soroll de fons es troba per sota del soroll total mesurat en més d’10 dB(A) no caldrà
aplicar cap correcció, i el soroll que prové de l’activitat es considerarà el soroll total mesurat.

CVE 2019012003
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Si el soroll de fons es troba entre 4 i 10 dB(A) per sota del soroll total mesurat caldrà
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mesures per conèixer el soroll de fons existent. Els factors de correcció s’aplicaran només al

A

Quan el soroll objecte de molèstia es pugui emmascarar amb el soroll de fons caldrà efectuar

ventilació, climatització, ascensors, tancaments de portes o d’altres d’assimilables, en
període nocturn.
Les correccions de nivell K2 i K3 s’apliquen d’acord amb l’establert a l’annex 3.1.
5. Lloc de mesura
Cal prendre les precaucions següents:
a) Les mesures s’han de fer en dependències sensibles al soroll, que s’han de mantenir
totalment tancades durant la mesura.
b) S’han de prendre tres posicions de mesura o més en funció de la grandària de la
dependència.
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La correcció de nivell K1 de 6 dB s’aplica al soroll de les instal·lacions de l’edifici: calefacció,

Data 8-4-2019

4. Correccions de nivell

c) Els punts de mesura es trien a l’atzar, procurant mantenir una distància mínima entre ells
d) Les distàncies dels micròfons de mesura a les parets, el terra i el sostre han de ser
superiors a 0,5 m.
71
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d’1,5 m.

e) En cas de presència de sons greus i en sales petites, inferiors a 75 m3, almenys una de
adjacents i a l’altura d’on es produeix el nivell sonor màxim entre 0,5 i 1,5 m.
f) En el moment de les mesures només l’operador ha de ser present a la dependència on es
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produeix la immissió interior del soroll.

A

les mesures s’ha de prendre en una cantonada, a una distància de 0,5 m de les parets

6. Comprovació de funcionament de l’equip de mesurament.

de l’equip de mesura amb un calibrador sonor, i posteriorment verificar que es manté dins
de les toleràncies recomanades (± 0.3 dB). Els equips de mesura han de passar els controls
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metrològics legalment establerts.
Nivells de vibracions màximes

nit

Totes excepte la industrial

65

60

Zona industrial

70
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dia

Data 8-4-2019

Acceleració vertical màxima (LA)

Annex III.
ORDENANÇA TIPUS ESPECIAL REGULADORA DE
LA NETEJA I TANCAT DE TERRENYS I SOLARS

CAPÍTOL 1
Disposicions generals

Article 1r.- La present Ordenança, es dicta en virtut de les facultats per l’article 84 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, en relació amb allò previst en
els articles 242,245 i 246 del Text Refós de la Llei sobre el Règim del Sòl i Ordenança
72
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Zona de recepció

Pàg. 72-77

Abans i després d’efectuar els mesuraments, s’ha de comprovar el correcte funcionament

Urbana, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/1992, de 26 de juny, i 1 i 10 del Reglament de
Disciplina Urbanística, de 23 de juny de 1978 i art. 262. Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de

de sòl urbà aptes per a l’edificació que reuneixi els requisits establerts en l’article 220, Llei
8/1987 municipal i de règim local de Catalunya.
Article 4r. Per tancat de solar ha d’entendre’s obra exterior de nova planta, de naturalesa
no permanent, limitada al simple tancament físic del solar.

CAPÍTOL II
De la neteja de terrenys i solars
Article 5è.- L’alcalde que dirigeix la policia urbana, rural i sanitària i exercirà la inspecció de
les parcel.les les obres i les instal.lacions del seu terme municipal per comprovar el
compliment de les condicions exigibles.
Article 6è. Queda prohibit llençar escombraries o residus sòlids en solars i espais lliures de
propietat pública o privada.
Article 7è
1r.- Els propietaris de tota classe de terrenys i construccions, hauran de mantenir-los en
condicions de seguretat, salubritat i ornat públic, quedant expressament prohibit mantenir en
ells escombraries, residus sòlids urbans o runes.

https://bop.diba.cat
Pàg. 73-77

Article 3r. Als efectes d’aquest ordenança tindran la consideració de solars, les superfícies
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salubritat i purament tècniques.

Data 8-4-2019

urbana, no lligada a unes directrius de planejament concret, per venir referida a aspectes de
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Article 2n.- Aquesta Ordenança té la naturalesa d’Ordenança de construcció de policia

A

juliol. Text Refós de la legislació vigent en matèria urbanística a Catalunya.

2n.- Quant pertanyin a una persona el domini directe d’un terreny o construcció i a altra el

B

domini útil, l’obligació recaurà sobre aquella que tingui el domini útil.
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Article 8è.-

les deficiències existents, ordenant les mesures precises per a esmentar-les i fixant un
termini per a la seva execució.
2n.- Transcorregut el termini concedit sense que els obligats a això hagin executat les
mesures precises, l’alcalde ordenarà la incoació del procediment sancionador.
3r.- En la resolució, a més, es requerirà a l’obligat o al seu administrador perquè procedeixi
a l’execució de l’ordre efectuada que, de no complir-la, es portarà a terme per l’Ajuntament
a càrrec de l’obligat, al qual se li cobrarà a través del procediment de recaptació en via

1r.- Els propietaris de solar hauran de mantenir-los tancats, mentre no és practiquin obres
de nova construcció, per raons de seguretat i salubritat i ornat públic.
2n.-L’obligació de tancar pot estendre’s a terrenys solars i finques rústiques per raó de
seguretat i salubritat.
3r.- Els tancaments o tanques en sòl no urbanitzable d’especial protecció, no podrà lesionar
el valor específic que es vulgui protegir.
4t.- En els llocs de paisatge obert i natural, o en les perspectives que ofereixen els conjunts
urbans de característiques històric-artístiques, típiques o tradicionals, i en les immediacions
de les carreteres i camins de trajecte pintoresc, no es permetrà que els tancaments limitin el

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

CAPÍTOL III
Del tancat de solars

Data 8-4-2019
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executiva.
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informe dels serveis tècnics i amb audiència als interessats, dictarà resolució assenyalant

Pàg. 74-77

en coneixement del propietari o propietaris del terreny, urbanització o edificació i previ

A

1r.- L’alcalde, d’ofici o a sol.licitud de persona interessada iniciarà el procediment posant-lo

camp visual per a contemplar les belleses naturals, trencat l’harmonia del paisatge o

B

desfigurar la perspectiva pròpia d’aquest.

74

Article 10è.- La tanca o tancament de terreny ha de ser de material opac amb una alçada

del carrer o via pública el límit a partir del qual podran o hauran de aixecar-se les
construccions.
Article 11è.- El tancat de solars o finques rústiques es considera obra menor i està subjecte

1r.- L’alcalde, de ofici, o a instància de qualsevol interessat, ordenarà l’execució del tancat
d’un solar, indicant en la resolució els requisits i terminis d’execució, previ informe dels
Serveis Tècnics i escoltat el propietari.
2n.- L’ordre d’execució suposa la concessió de la llicència per a realitzar l’activitat ordenada.
3r.- Transcorregut el termini concedit sense que les obligacions a allò hagin executat les

Data 8-4-2019

Article 12è.
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a prèvia llicència.
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amb la via pública, la línia de edificació, entenent per tal el que senyala a un lloc i un altra

A

de dos metres, revocat i pintat, i haurà de seguir si es tracta d’un solar o terreny que confronta

4t.- En la resolució, a més es requerirà a l’obligat o al seu administrador perquè procedeixi a
l’execució de l’ordre efectuada que, de no complir-la, es portarà a terme per l’Ajuntament al
seu càrrec, a través del procediment d’execució subsidiària.

CAPÍTOL IV
Infraccions i sancions
Article 13è.- Constitueix infracció urbanística l’incompliment de l’ordre d’execució de les

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

mides precises, l’alcalde ordenarà la incoació del procediment sancionador.

particular i edificacions en condicions de seguretat, salubritat i ornat públic, d’acord amb el
que disposa l’art. 262 Decret Legislatiu 1/1990, de 12 de juliol pel qual s’aprova el Text Refós
de la legislació vigent a Catalunya en matèria urbanística, l’article 245 del Text Refós de la
75

B

obres necessàries, inclòs el tancat per mantenir els terrenys, urbanitzacions d’iniciativa

Llei sobre Règim del Sòl i Ordenació Urbana, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/1992, de
26 de juny en relació amb els articles 21.1 del mateix cos legal i 10 del Reglament de
Disciplina Urbanística, aprovat per Reial Decret 3288/1978, de 25 d’agost, declarat vigent

2n. En cap cas podrà l’Ajuntament deixar d’adoptar les mesures tendents a restaurar l’ordre
urbanístic vulnera, per allò que podrà procedir, prèvia disposició, a l’execució forçosa, per
mig de l’execució subsidiària realitzant les corresponents actes, per si o a través de les
persones que determini, a costa de l’obligat.
Article 15è.- En l’incompliment de les obres d’execució del tancament de terrenys,
urbanitzacions particulars i edificacions seran responsables els propietaris i en
l’incompliment de les obres d’execució per raons de salubritat i higiene o ornat, d’altri al
tancament o tancar, seran responsables les persones que tinguin el domini útil.
Article 16è. L’òrgan competent per a la resolució del procediment sancionador és l’alcalde,
conforme disposa l’article 51.1.b de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, municipal i de règim local
de Catalunya, sense perjudici de les facultats de desconcentració en un regidor o en la
Comissió de Govern que pugui realitzar mitjançant una norma de caràcter general que
revestirà la forma de BAN.
Article 17è.- La potestat sancionadora s’executarà mitjançant el procediment establert en el
Reglament del procediment per a l’exercici de la potestat sancionadora, aprovat per Reial
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3.000 Euros.
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per esmenar les deficiències higiènic-sanitàries i estètiques realitzada, fins un màxim de

Data 8-4-2019

del 10 al 20 per cent del valor de les obres complementàries que va ser necessari realitzar
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Article 14è.-1r.- La infracció a què es refereix l’article anterior serà sancionada amb multa

https://bop.diba.cat

A

pel Reial Decret 304/1993, de 26 de febrer.

Decret 1398/1993, de 4 d’agost.

B

ARTICLE V
Recursos
76

Article 18è.- Contra les resolucions de l’Alcaldia, en les quals es plasmi les ordres
d’execució, que posi fi a la via administrativa, hi cap interposar recurs contenciós-

Procediment Administratiu Comú.

Disposició final
La present Ordenança que consta de 18 articles i una disposició final, entrarà en vigor un
cop aprovada definitivament per l’Ajuntament i publicat el seu text complert en el Butlletí
Oficial de la Província, transcorregut el termini previst en l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2
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d’abril.
La qual cosa es fa pública per a general coneixement.

Data 8-4-2019

L'alcalde,

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
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26 de novembre de Bases de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del

Pàg. 77-77

prèvia la comunicació al propi alcalde, a què fa referència l’art. 110.3 de la Llei 30/1992, de

A

administratiu davant la Sala corresponent del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
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