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ORDENANÇA MUNICIPAL DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA 
REGULADORA DELS USOS DE LES VIES 

 I DELS ESPAIS PÚBLICS (*) 

 
 

TÍTOL PRELIMINAR. OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ 
  
Article 1 Objecte de l’ordenança 
 
1. Les prescripcions d'aquesta ordenança, d'acord amb el que disposen les 
normatives de caràcter general i en especial la Llei reguladora de bases del 
règim local, la Llei municipal i del règim local de Catalunya, el Reglament 
del patrimoni dels ens locals i el reglament d'obres, serveis i activitats dels 
ens locals, tenen com a objecte la regulació de l'activitat de les persones 
físiques i jurídiques que es desenvolupen principalment a la via pública i a 
altres espais de domini públic, o que transcendeixen l'àmbit estrictament 
privat, mitjançant la modulació o limitació de determinats tipus de 
comportaments en ordre a aconseguir el benestar col·lectiu i a possibilitar la 
convivència ciutadana. 
 
2. L’Ajuntament en l’execució d’obres municipals així com en els usos a la 
via pública, activitats o qualsevol actuació que incideixi en els àmbits 
materials regulats per la present ordenança haurà de complir de manera 
puntual i exacta les seves prescripcions. 
 
3. Qualsevol ciutadà estarà legitimat per a denunciar davant l’Ajuntament 
els eventuals incompliments de la present ordenança per part municipal i 
els corresponents àmbits d’actuació estaran obligats a adoptar puntualment 
les mesures necessàries per a corregir les irregularitats denunciades sens 
perjudici de l’exigència de les responsabilitats que en dret pugui procedir al 
personal de l’Ajuntament causant dels incompliments.  
  
Article  2 Normes de comportament ciutadà 
  
1. Tots els ciutadans són obligats a observar una conducta encaminada a 
evitar i prevenir el deteriorament de la ciutat, acomplint els preceptes 
d'aquesta ordenança i les disposicions complementàries que en matèria de 
neteja, manteniment de l'ornamentació i estètica pública i per a la protecció 
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dels elements públics situats als espais i vies públiques, dicti en qualsevol 
moment l'Ajuntament, en l'exercici de les seves facultats. 
  
2. Pel que fa al comportament de les persones en els espais públics, es 
durà a terme d'acord amb les normes següents: 
  
a) Caldrà que observin el degut civisme i les bones maneres no perjudicant 
els drets i els bens de la resta de ciutadans. 
  
b) Donaran puntual compliment a les disposicions de les autoritats i als 
bans de l'Alcaldia pel que fa a la conducta del veïnat, i atendran les 
prohibicions especials que s'estableixin. 
  
c) Tenen el dret de posar en coneixement dels agents de l'autoritat les 
infraccions de què tinguin coneixement en matèria de neteja pública i 
comportament ciutadà. L'Ajuntament està obligat a atendre les 
reclamacions, les denúncies i els suggeriments dels ciutadans i a exercir, si 
escau, les accions adients en cada cas. 
  
3. En l'àmbit d'aplicació d'aquesta Ordenança, les Associacions ciutadanes, 
legalment constituïdes, implantades al municipi per a la defensa dels 
interessos generals o sectorials dels veïns, gaudiran del recolzament de 
l'Administració municipal, per a l'exercici de les seves activitats. 
  
Article 3 Àmbit de les limitacions i prohibicions 
  
1. El comportament dels veïns i visitants de Sant Cugat del Vallès, per tal 
de garantir la normal convivència ciutadana, haurà de tenir com a límits no 
només el trencament de les normes jurídiques, sinó també la pertorbació o 
perill greu de pertorbació de la tranquil·litat, la seguretat i salubritat de la 
ciutat i el respecte als drets i béns de la resta de ciutadans.  
  
2. D'acord amb els anteriors criteris s'estableixen les limitacions o 
prohibicions contingudes en aquesta ordenança. 
 
TÍTOL PRIMER. SOBRE LA UTILITZACIÓ DIRECTA DE LA VIA 

PÚBLICA I ELEMENTS O INSTAL·LACIONS EN 
ELS EDIFICIS AMB INCIDÈNCIA EN L’ESTÈTICA 
ARQUITECTÒNICA. 

CAPÍTOL I : DEURE DE RESPECTAR L'ÚS COMÚ DELS BÉNS DE 
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DOMINI PÚBLIC. 
  
Article 4  Ús comú general via pública 
  
1. L'ús, aprofitament i gaudi de la via pública té, en principi, el caràcter d'ús 
comú general, i podrà, per això, ésser exercit lliurement per tots els 
residents i transeünts de la ciutat, sense altres limitacions que les 
establertes en aquesta Ordenança, i en altres disposicions legals, per tal 
d'aconseguir una ordenada i pacífica convivència ciutadana. 
  
2. Qualsevol comportament que suposi un mal ús o generi embrutiment o 
danys a la via pública i als seus elements estructurals, constitueix infracció 
d'aquesta Ordenança.  
  
3. Es considera element estructural de la via pública aquell que forma part 
del seu contingut, de l'ordenació del territori o que regula la mobilitat. A títol 
enunciatiu es consideren elements estructurals els següents: 
  
. Fanals 
. Semàfors i elements complementaris 
. Senyalització vertical i horitzontal de la via pública 
. Elements físics de protecció o delimitació de territori: pilons, cadenes, 
tanques (mòbils i fixes) i d'altres. 
. Tapes de registre, reixes d’embrollats, reixes d’escoceses 
. Façanes i altres paraments 
  
4. Constitueixen infracció de la present Ordenança respecte a l'ús de la via 
pública, a més de qualsevol comportament que suposi un mal ús o generi 
embrutiment o danys a la via pública i els seus elements estructurals i 
mobiliari urbà, els següents: 
  
a) Fer esclatar qualsevol tipus de petard en elements estructurals. 
b) Sacsejar, arrancar, trencar, sostraure elements estructurals o parts 
d'aquests, o pujar-hi a sobre. 
c) Desplaçar elements estructurals sense prèvia llicència municipal. 
d) Encendre foc a prop o en elements estructurals. 
e) Enganxar adhesius, cartells i elements similars en elements estructurals. 
f) Arrancar, ratllar o fer malbé rètols indicatius referents a circulació, 
transport urbà i d'altres elements anàlegs. 
g) Qualsevol activitat esportiva o lúdica fora dels espais o recintes destinats 
a aquests fins que provoquin molèsties als usuaris de l'espai, llevat les que 
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s'autoritzin per l'Ajuntament pel seu caràcter popular i/o tradicional. 
  
5. Als efectes de la present Ordenança es consideren mobiliari urbà aquells 
elements que serveixin d'ornamentació, suport de serveis i activitats d'esplai 
i recreatives. A títol enunciatiu es considera mobiliari urbà el següent: 
  
a. Papereres 
b. Fonts públiques i estanys 
c. Jocs infantils 
d. Jardineres 
e. Bancs 
f. Marquesines i pals de parada de transport urbà 
g. Suports publicitaris 
h. Contenidors 
i. Escultures 
j. Aparcament de bicicletes 
k. Elements de suport de jardineria 
l. Cons, tanques, senyals mòbils i altra senyalització circulatòria mòbil 
m. Altres elements de mobiliari urbà amb les mateixes finalitats 
  
6. Es prohibeix utilitzar els espais públics i la via pública (carrers, places, 
voreres, parcs, jardins, ponts, camins i obres públiques d'aprofitament o 
utilització general): 
  
a) Per exercir oficis o treballs. 
  
b) Per estacionar remolcs de transport, amb tractor o sense, llevat de les 
zones industrials. 
  
c) Per col·locar qualsevol objecte amb la finalitat de dissuadir l’aparcament 
d’altri. 
  
d) Per al consum i/o la tinença il·lícita, encara que no fos destinada al tràfic 
de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques, sempre 
que no constitueixi infracció penal, així com l'abandonament d'utillatges o 
instruments utilitzats per al seu consum.  
  
e) I, en general, per fer qualsevol acte que en limiti o n'exclogui la utilització 
per part d'altres ciutadans, sense perjudici de la normativa continguda als 
articles d'aquesta Ordenança referents a l'ús comú especial i l'ús privatiu de 
la via pública. 
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Article 5 Activitats prohibides 
  
En les vies públiques i altres zones de concurrència pública, no es poden 
fer activitats com ara fer cants, crits, fer funcionar aparells de ràdio, 
televisors, instruments, tocadiscs, missatges publicitaris, altaveus, etc., 
que superin els valors guia d’immiscir que estableix l'article 80. 
  
Article 6 Servituds administratives 
  
1. Els propietaris d'immobles que resultin afectats per la col·locació dels 
rètols de noms de carrers, places i altres vies públiques, així com per la 
instal·lació de fanals, grapeig de línies i altres elements complementaris 
previstos en els projectes municipals de xarxes d'enllumenat públic, 
telemàtiques, informàtiques, telefòniques i de telecomunicacions, senyals 
de trànsit i, en general, els elements previstos en les anomenades servituds 
urbanes, restaran obligats a permetre llur fixació i a respectar-ne la 
permanència. L'Ajuntament garantirà el menor perjudici possible a la 
façana. Aquestes servituds administratives seran gratuïtes i caldrà fer-ho 
saber al propietari afectat, bé mitjançant la més àmplia difusió dels 
projectes municipals, bé mitjançant notificació en aquells casos que no 
requereixin l'aprovació dels projectes. 
  
2. La placa, rètol, disc o element que es col·loqui guardarà, tant com sigui 
possible, harmonia artística amb la zona o sector on s’afixi. 
  
Article 7 Protecció arbrat públic 
  
1. S'ha de respectar l'arbrat i les plantacions de tota mena de la ciutat i les 
instal·lacions complementàries en els parcs i jardins públics, com els jocs 
d'infants, les estàtues, els reixats, les proteccions, els fanals, els pilars, les 
tanques i altres elements destinats a embellir-los o que siguin d'utilitat. S'ha 
d'evitar qualsevol acte que els pugui perjudicar, enlletgir o embrutar. 
  
2. Es prohibeix sacsejar els arbres, trencar les branques i les fulles; gravar 
o raspar l'escorça; abocar tota mena de líquids, malgrat que no siguin 
perjudicials, en les proximitats de l'arbre i en els escossells, i també llençar-
hi escombraries, runes o residus. 
  
 Extreure molsa, matolls, pedres, sorra, plantes o productes anàlegs. 
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 Malmenar o sostreure elements de jardineria. 
  
3. Es prohibeix, així mateix, utilitzar l'arbrat per clavar-hi cartells. Per 
subjectar cables, pancartes i qualsevol altre element cal autorització de 
l'Ajuntament i s'haurà de fer en les condicions que s'assenyalin. 
  
4. Quan es realitzin obres en un terreny pròxim a un arbrat, o els vehicles, 
màquines i altres mitjans auxiliars de construcció utilitzats per l'empresa 
constructora hagin de circular o ubicar-se en aquest lloc, prèviament al 
començament dels treballs hauran de protegir el tronc de l'arbre fins a una 
altura no inferior a tres metres mesurats des del terra, amb taulons lligats 
amb filferros o qualsevol forma que els serveis tècnics municipals indiquin. 
Aquestes proteccions s'hauran de retirar una vegada acabada l'obra o quan 
els serveis tècnics municipals ho indiquin. 
  
5. Quan es realitzin cales o rases en llocs pròxims a un arbrat, l'excavació 
no haurà d'apropar-se al peu de l'arbre a més distància que la corresponent 
a 5 vegades el diàmetre de l'arbre a l'altura normal (1.30 m). En qualsevol 
cas, aquesta distància ha de ser superior a un metre. Si per altres 
ocupacions del subsòl no fos possible el compliment d'aquesta norma i no hi 
hagués un traçat alternatiu viable, el corresponent servei tècnic municipal, 
prèvia visita d'inspecció, determinarà abans de començar l'excavació la 
solució a adoptar per a la protecció de l'arbrat que pogués resultar afectat. 
  
6. Si com a conseqüència de l'excavació resultessin afectades arrels de 
diàmetre superior a 5 centímetres, s'hauran de tallar-se amb una destral fent 
talls nets i llisos, que s'hauran de cobrir amb cicatritzant. 
  
7. Haurà de procurar-se que l'obertura de rases i cales pròximes a l'arbrat 
coincideixin amb l'època de repòs vegetatiu. 
  
8. Quan en una excavació de qualsevol tipus resultessin afectades arrels 
d'arbrat, el rebliment de l'obertura s'haurà d'efectuar en un termini no 
superior a tres dies des de l'obertura, i procedir a continuació al seu reg. 
  
Article 8 Utilització arbrat públic 
  
Arran de fires i festes tradicionals, es podrà  autoritzar als propietaris o 
titulars d'establiments que utilitzin l'arbrat de la via pública per sostenir 
instal·lacions i ornaments elèctrics, previ informe favorable dels serveis 
tècnics municipals sota les condicions següents: 
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1. No es poden tallar branques ni introduir claus als arbres. 
  
2. Els elements de suport han d'anar damunt de fusta o suro d'una amplada 
suficient, recolzats a l'arbre mitjançant un cos tou (goma, cautxú o lona de 
prou gruix). Els lligams s'han de fer sobre aquest mateix cos tou. 
  
3. Les instal·lacions i els ornaments s'han de col·locar d'una manera que no 
dificultin o impedeixin la vista dels habitatges situats davant de l'arbre i/o els 
arbres de què es tracti. 
  
4. Un cop acabada la utilització, les persones responsables de la sol·licitud 
de col·locació han de tallar els lligams que s'hagin fet i retirar els materials 
que hagin utilitzat. 
  
 5. L'Ajuntament podrà requerir al sol·licitant una quantitat com a garantia 
de l'acompliment del que disposen els paràgrafs anteriors, que serà tornada 
un cop efectuada la comprovació del servei competent amb resultat 
satisfactori. 
  
Article 9 Jardins i parcs urbans 
  
1. Els visitants dels jardins i dels parcs de la ciutat i de la zona forestal han 
de respectar les plantes i les instal·lacions complementàries, han d'evitar de 
fer-hi tota mena de desperfectes i brutícies, han de seguir una conducta 
correcta que no perjudiqui els drets i béns de la resta de ciutadans i han 
d'atendre les indicacions contingudes en els rètols i avisos corresponents i 
les que els formulin els vigilants i els agents de l'autoritat. 
  
2. Resta especialment prohibit: 
  
 a) Passar per sobre dels talussos, dels parterres i de les plantacions i 
maltractar les plantes i les flors, llevat de les zones de gespa expressament 
autoritzades a ser trepitjades. 
  
 b) Pujar als arbres. 
  
 c) Perjudicar l'arbrat i les plantacions de qualsevol altra manera. 
  
 d) Collir flors, plantes o fruits plantats en jardins i parterres i d'espècies 
protegides a la muntanya. 



 
  

 
 
         Secretaria General 
 

              (*) Publicada en el Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona núm.287 de 30.11.2002 
 
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 

 

Pl. Barcelona, 17  
08190 Sant Cugat del Vallès                                                                      
                                        

 

 

 

8

  
 e) Caçar o matar ocells. 
  
 f) Llençar papers o deixalla fora de les papereres o embrutar el sòl de 
qualsevol altra manera. 
  
 g) En els jardins, parcs i vies urbanes, jugar a pilota i practicar exercicis 
físics que puguin molestar els altres vianants, fora dels espais o recintes 
destinats a aquesta finalitat. 
  
h) Encendre o mantenir foc encès. 
  
i) Romandre en els parcs o en els jardins que eventualment puguin dotar-se 
de recintes tancats fora de l'horari especialment autoritzat. 
  
j) Banyar-se en els estanys. 
  
k) Abeurar o rentar animals a les fonts o estanys, o ficar-hi animals perquè 
hi nedin. 
  
l) Abocar i/o abandonar deixalles i/o residus de qualsevol tipus. 
  
3. Es prohibeix als genets i ciclistes , en particular: 
  
 a) Passar per itineraris diferents dels marcats i senyalitzats per 
l'Ajuntament. 
 b) Passar pels llocs destinats als vianants o pels parterres. 
 c) Saltar pel damunt de les instal·lacions o els elements vegetals. 
 d) Abeurar les cavalleries a les fonts o als estanys no autoritzats per 
aquest fi. 
  
 4. Es prohibeix als vehicles a motor: 
  
 a) Circular pels llocs destinats als vianants, pels parterres i pels camins de 
la zona forestal, d'acord amb el que en tot moment disposin les ordenances 
municipals i la legislació sectorial vigent. 
  
 b) Utilitzar vies públiques, espais verds, parcs i jardins i, en general, 
qualsevol espai de domini públic, per rentar i netejar el vehicle, canviar l'oli, 
fer reparacions i d'altres de semblant contingut a les anteriors.   
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5. L'accés de vehicles motoritzats al medi natural haurà d’ajustar-se a les 
següents prescripcions: 
  
 a) Els vehicles motoritzats únicament poden circular per la zona forestal 
pels camins o pistes aptes per a la circulació segons la normativa de la 
Generalitat de Catalunya sobre accés motoritzat al medi natural, per la qual 
cosa, l'Ajuntament senyalitzarà l'inici, final i zones intermèdies quan calgui, 
de les pistes i camins de la zona forestal. 
  
 b) Es prohibeix circular camp a través o fora dels camins delimitats a 
aquest efecte i pels tallafocs, les vies forestals d'extracció de fusta i els 
camins ramaders, i pel llit sec i per la làmina d'aigua dels torrents i tota 
mena de corrents d'aigua.  
  
 c) Resta prohibida la circulació motoritzada en grup. 
  
6.Estan exclosos de les limitacions d'accés els propietaris en llurs finques, 
la circulació motoritzada relacionada amb les activitats agrícoles, 
ramaderes o forestals o en la prestació de serveis de naturalesa pública. 
  
Article  10  Zones forestals 
  
En tots els boscos del terme municipal i en especial en la zona forestal  i en 
la franja de 500 metres que els envolta, resta prohibit: 
  
 a) Encendre foc per a qualsevol tipus d'activitat. 
  
 b) Fer foc d'esbarjo. Queda exclosa de la prohibició dintre de les àrees 
recreatives i d'acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, la utilització 
dels fogons de gas i de barbacoes d'obra amb mataguspires. 
  
 c) Llençar objectes encesos com, per exemple, burilles, coets, etc. 
  
 d) Abocar escombraries i restes industrials de tota mena. 
  
 e) Llançar coets, globus o altres artefactes que continguin foc. 
  
Article 11 Rescabalament danys patrimoni públic 
  
 Quan un ciutadà, expressament o no, deteriori o malmeti qualsevol 
element que pertanyi al patrimoni públic municipal, l'Ajuntament el requerirà 
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perquè pagui l'import de la substitució o de la reparació de l'element en 
qüestió, amb independència de la imposició, si escau, de l'oportuna sanció. 

CAPÍTOL II: USOS PRIVATIUS I COMUNS ESPECIALS DE LA VIA 
PÚBLICA 
  
Article 12 Ús comú especial via pública 
  
Es considera que impliquen ús comú especial les següents activitats, 
ocupacions o aprofitament de la via pública: 
  
a) Instal·lació de fires, tómboles, rifes i sorteigs. 
  
b) Venda ambulant. 
  
c) Activitats als carrers. 
  
d) Instal·lació de envelats o para-sols i taules. 
  
e) L'ús del sòl, vol i subsòl per a instal·lacions elèctriques, telefòniques, 
canonades d'aigua, gas i altres serveis públics. 
  
f) Col·locació i estacionament, a la via pública o a les voravies, de 
mercaderies o altres objectes i elements. 
  
g) Instal·lacions lluminoses als arbres. 
  
h) Espectacles i activitats recreatives a la via pública. 
  
i) Publicitat, anuncis circulants, propaganda a mà, amb altaveus, etc. 
  
j) Quioscos de temporada. 
  
k) Qualsevol altre ús o instal·lació de característiques semblants. 
  
 Article 13  Rases i cales a la via pública 
  
En l'execució d'obertura de rases i cales a la via pública s'han d'observar els 
següents extrems: 
  
1. En l'autorització que es concedeixi quedaran incloses les fases d'obertura 
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i reposició de paviment. 
  
2. Les rases no podran romandre obertes per un període superior a cinc 
dies. Tampoc no podran ser interceptats els accessos a habitatges i locals 
comercials i industrials. En cap cas no podrà obrir-se la rasa amb una 
longitud superior a 100 m, i hauran de tapar-la abans de començar l'obertura 
d'un altre tram d'igual longitud que la rasa autoritzada. Les rases efectuades 
com a conseqüència de campanyes comercials hauran d'efectuar-se segons 
el calendari d'execució proposat. Les cales s'hauran d'obrir per carrers i no 
es podrà començar un carrer fins que no s'hagi fet la reposició de l'anterior. 
La reposició d'encreuaments en la calçada s'haurà d'efectuar el mateix dia 
de la seva obertura, excepte si s'escau en festiu; en aquest cas la reposició 
s'efectuarà el dia hàbil següent. 
  
3. L'execució de les obres i instal·lacions s'haurà d'ajustar a les disposicions 
de les ordenances específiques en la matèria. 
  
4. Una vegada acabada la rasa, tota la zona d'obres haurà de quedar ben 
neta, sense restes de morter, formigó o terra, ni restes amb materials 
utilitzats per a la reposició. També s'haurà de netejar amb aigua a pressió.  
  
5. Quan ho requereixin les necessitats del servei públic i especialment del 
trànsit urbà, l'Administració municipal podrà imposar la modificació de les 
condicions de la concessió, sense que el peticionari tingui dret a cap tipus 
d'indemnització. 
  
6. Per a la reposició del paviment el titular de l'autorització haurà de 
reclamar la intervenció i l'execució de les empreses a les quals l'Ajuntament 
tingui concedida l'autorització per efectuar obres de reposició en les vies 
públiques. 
  
7. S'haurà de notificar la present autorització a la resta de companyies de 
serveis amb l'objecte de coordinar altres possibles rases de traçat parcial o 
totalment coincident. Aquelles rases a executar dins l'àmbit del centre 
històric i que tinguin una dimensió important, hauran de realitzar-se previ 
conveni amb les companyies de serveis per a l'execució de les obres. 
  
8. Les rases s'hauran de reblir en la seva totalitat amb subbase estesa i 
compactada en capes de màxim 30 cm, fins a obtenir una compactació del 
95% en vorera i 98% en calçada de l'assaig proctor modificat. La capa 
d'acabat en el paviment de calçada i vorera haurà d'estar formada per 20 
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cm de formigó H-175 i 5 cm, com a mínim, de col·locació d'aglomerat 
asfàltic o el panot de vorera corresponent. 
  
9. Les rases s'han de reblir en la seva totalitat amb materials adequats, que 
segons els casos, seran grava-ciment, a calçades, o materials procedents 
de matxucat (machaqueo) 0/30, tipus sub-base, tant en voreres com a 
calçades, que els serveis tècnics municipals determinin. L'estesa i 
compactació es faran en tongades de 30 cm com a mínim, fins a obtenir una 
densitat del 95% en vorera i 98% en calçada, de l'assaig proctor modificat. 
La capa de l'acabat en paviment de vorera haurà d'estar formada per 10 cm 
de formigó H-175 sobre la qual es col·locarà el panot, i en els llocs on hi 
hagi gual, per 20 cm de formigó H-175, més el panot. A les calçades s'haurà 
de fer un reg d'imprimació sobre el reble, i finalment s'hi haurà de col·locar 
un capa d'aglomerat asfàltic en calent tipus S-12 o D-12 d'un mínim de 5 cm 
de gruix. 
   
Article 14  Aprofitaments privatius 
  
Es consideren d'ús privatiu les activitats, ocupacions i aprofitaments 
següents: 
  
a) Quioscos de diaris i revistes, casetes de l’ONCE, cabines de telèfon, 
bústies de correus, armaris i altres construccions i instal.lacions per a 
serveis públics que ocupin sòl o espais elevats de la via pública, 
canalitzacions, cambres, galeries i altres instal.lacions de serveis públics 
soterrats i ensems ocupació de sòl en general i específica ment per a la 
instal.lació de serveis privats que siguin d’interès públic. 
  
b) Publicitat lluminosa en aparells sustentadors de retolació a les vies 
públiques. 
  
c) Columnes d'anuncis. 
  
d) Plafons-anunci. 
  
e) Qualsevol d'altres d'anàlegs. 
  
Article 15  Ornamentació en fires o festes tradicionals 
 
Amb motiu de fires o festes tradicionals es podrà autoritzar als propietaris o 
titulars d'establiments, associacions o entitats ciutadanes, previ informe dels 
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serveis tècnics municipals, el guarniment de carrers i d'arbres, d'acord amb 
les condicions específiques de la llicència i les següents: 
  
a. L'altura mínima de col·locació de l'ornamentació, mesurada des de la 
seva part més baixa serà de 5 metres quan aquesta travessi la calçada i de 
3 metres quan es col·loqui damunt de voreres, passeigs i altres zones d'ús 
exclusiu de vianants.  
  
b. No podran tallar-se branques d'arbres ni introduir-hi claus, grapes o altres 
elements que produeixin danys similars. 
  
c. Als arbres i arbusts només es permetrà la col·locació de lluminària de baix 
pes i poca emissió de calor. La instal·lació elèctrica no podrà sotmetre a 
l'arbre a cap mena de força. 
  
Article 16  Ocupació via pública en fires o festes tradicionals 
 
També durant les fires o festes tradicionals es podrà autoritzar de manera 
discrecional l'ocupació de la via pública per a qualsevol activitat no 
expressament prohibida per aquesta Ordenança o per la llei. 
  
Article 17 Llicències i autoritzacions 
  
1. La utilització privativa i l'ús comú especial dels béns de domini públic 
necessita que s'atorgui una llicència temporal d'ocupació o una autorització, 
sempre que no comporti una transformació o modificació dels béns 
esmentats. Aquestes llicències o autoritzacions es poden revocar per raons 
d'interès públic. 
  
2. La propaganda de les entitats a què es refereix l'article 2.3) d'aquesta 
ordenança, només requerirà la prèvia comunicació a l'administració 
municipal. 
  
3. Les sol·licituds de llicència, que es presentaran per duplicat al Registre 
General de l'Ajuntament o bé per fax o a través de correu electrònic, han de 
precisar l'objecte, les condicions i les instal·lacions, les obres a realitzar, i 
totes les dades necessàries per a  ser degudament verificades de 
conformitat amb les normatives vigents. 
  
4. Quan la sol·licitud sigui per a la distribució de qualsevol mena de 
publicitat, entenent per publicitat el que diu l'article 25.1) d'aquesta 
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ordenança, s’hauran d'adjuntar dos exemplars del model on figurarà de 
forma clara i llegible el nom, adreça o raó social i NIF de l'empresa 
distribuïdora. 
  
5. S'entendrà estimada la sol·licitud si, havent transcorregut el termini de 
tres mesos, no s'ha produït el pronunciament de l'Ajuntament, llevat que 
tingui com a conseqüència la transferència al sol·licitant o a tercers de 
facultats relatives al domini públic o al servei públic; en aquest cas es 
considerarà desestimada. 
    
6. El contingut, les condicions i els efectes de les llicències i autoritzacions 
presumptes es regeixen pel que estableix la legislació general aplicable al 
procediment administratiu. 
  
7. Les llicències s'entenen atorgades, "llevat del dret de propietat i sense 
perjudici de tercers", i no serà necessari acreditar la titularitat del terreny 
davant de l'Administració per sol·licitar-les, tret que l'atorgament pugui 
afectar la protecció i la garantia dels béns de titularitat pública. 
  
8. No pot ser invocat l'atorgament d'una llicència per excloure o disminuir la 
responsabilitat civil o penal en què hagin pogut incórrer els beneficiaris en 
l'exercici de les seves activitats. 
  
9.Quan la utilització impliqui la transformació o la modificació dels béns de 
domini públic o bé es refereixi a béns afectats pels serveis públics, 
necessita l'atorgament de concessió administrativa. 
  
10.Quan, com a conseqüència de l'aprovació d'una disposició de caràcter 
general, es modifiquin les condicions per a l'exercici de l'activitat 
autoritzada, el titular ha d'adaptar l'activitat a les noves condicions, sense 
dret a cap tipus d'indemnització. 
  
Article 18  Transmissibilitat llicències 
 
Les llicències a què es refereix l'article anterior no seran transmissibles, 
llevat que hi hagi disposició especial que així ho estableixi i per 
transmissions per causa de mort del titular a favor d'aquells que acreditin 
ser els seus hereus o legataris. 
  
Article 19  Vigència temporal llicències 
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Les llicències mantindran llur vigència mentre no s'esgoti el termini fixat en 
el propi títol de concessió. Si per error no se n’assenyalava el termini, les 
llicències s'entendran concedides:  
  
a) En les de temporada o de fira, i les de realització d'activitats recreatives i 
espectacles, per la seva durada natural o normal.   
  
b) En les de distribució o realització de publicitat o propaganda, per 
l'activitat concreta autoritzada. 
  
c) Les altres, fins el 31 de desembre del mateix any del seu atorgament. 
  
Article 20  Absència de llicència 
  
1. Quan esdevinguin usos, ocupaments o aprofitament de la via pública, i si 
tinguessin lloc activitats sense la preceptiva llicència d'activitat, els agents 
de l'autoritat procediran a ordenar, verbalment o per escrit, a l'interessat, 
l'aturament immediat de l'activitat o ocupació, i li donaran, perquè així ho 
faci, el termini de temps que les circumstàncies del cas requereixin. 
  
2. En el supòsit de desobediència es podrà procedir a l'execució forçosa de 
l'ordre i a la recollida dels béns, materials o instal·lacions, els quals seran 
duts als dipòsits municipals. Les despeses de trasllats i custòdia seran a 
càrrec de llurs propietaris o posseïdors, i es fixaran d'acord amb les 
ordenances fiscals reguladores o, si és el cas, amb el seu cost real. Si llurs 
amos o posseïdors no reclamessin els béns en el termini d'un mes, 
l'Ajuntament en podrà autoritzar la venda, d'acord amb les normes de 
contractació municipal. 
  
3. Els béns o objectes fàcilment peribles que no siguin retirats pels seus 
amos en un temps prudencial seran lliurats a institucions de caràcter social 
o, si escau, destruïts.  

CAPÍTOL III: VENDA AMBULANT I ALTRES ACTIVITATS AL CARRER. 
  
Article 21  Llicències venda ambulant o activitat comercial 
  
1. La venda ambulant o l'activitat comercial només pot exercir-se, després 
d'obtenir el permís corresponent, en els llocs i en les dates que fixi 
l'Ajuntament, subjectant-se aquestes llicències a les normes o instruccions 
municipals reguladores del mercadet setmanal, i a la resta de normativa 
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específica aplicable, i la seva validesa, al termini per al qual són atorgades.. 
  
2. Totes les persones que tinguin l'obligació d'obtenir la llicència han de 
presentar-la o exhibir-la a petició d'un agent o d'un empleat municipal, en el 
benentès que qualsevol negativa a presentar-la es considerarà obstrucció a 
la tasca inspectora amb les conseqüències legalment previstes. 
  
Article 22  Activitats artesanals al carrer 
  
1.Podrà autoritzar-se l'exercici, en lloc fix o ambulant, de les activitats al 
carrer pròpies d'esmolets, fotògrafs, enllustradors, drapaires, trastaires, 
músics i cantaires, pintors, caricaturistes i altres de semblants.  
  
2.A la llicència es farà constar si les activitats autoritzades poden ser 
exercides per tota la ciutat o en zones o vies determinades. 
  
Article 23 Venda de productes pirotècnics 
  
1. La comercialització i venda de productes pirotècnics  s’ajustarà al 
que disposa les instruccions tècniques complementàries núms. 8 i 19 
sobre pirotècnia annexes al vigent Reglament d’explosius aprovat per 
Reial Decret 230/1998, de 16 de febrer, i les condicions generals 
establertes per part de la Subdelegació del Govern a Barcelona, i sols 
podrà efectuar-se en les festes tradicionals de Sant Joan i Sant Pere. 
 
2. De manera concreta les casetes de venda a més de les 
supraesmentades condicions hauran d’ajustar-se al següent: 
 
a)     Productes autoritzats per a la venda: en el terme municipal de Sant 
Cugat tan sols es pot comercialitzar, a l'abast del públic en general, i en els 
llocs i establiments degudament autoritzats, el productes pirotècnics de 
classe I, II i III que es defineixen en la instrucció tècnica complementària 
núm. 8 del Reglament d’Explosius. 
  
b)     Ubicació i característiques: la venda de productes pirotècnics es farà 
exclusivament en casetes instal·lades a la via pública de manera aïllada, 
segons localització definida "in situ" pels serveis tècnics municipals, tenint 
en compte que cap caseta no podrà situar-se a menys de 20 metres de 
qualsevol edificació, ni a menys de 100 metres de benzineres, dipòsits de 
gas o activitats que comportin especial perillositat. Preferentment 
s'instal.laran a prop d'hidrants d'incendis. 
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Només les casetes a què es fa referència en aquest apartat tindran la 
condició d'establiment autoritzat, i hauran de disposar del certificat 
d'idoneïtat expedit pel Servei territorial d'indústria i energia i complir en tot 
moment els preceptes del Reglament d'explosius i les modificacions 
posteriors que hi siguin aplicables.  
  
3. Pel funcionament correcte d'aquesta activitat, s'hauran de complir les 
següents mesures de seguretat: 
  
a. En l'interior de les casetes s'haurà d'evitar l'existència d'elements de 
paper, cortines o objectes de fàcil inflamació. 
  
b. Es col·locaran en lloc ben visible cartells amb els següents textos: 
"prohibit fumar", "prohibida la venda a menors de 14 anys" i "un sol 
comprador". 
  
c. A cada caseta hi haurà d'haver dos extintors de pols de 6 kg. i no s'hi 
podrà instal·lar enllumenat elèctric, per la qual cosa s'hauran d'utilitzar lots 
de piles. 
  
d. Cada caseta podrà emmagatzemar com a màxim 30 kg. de substància  
inflamable de productes de classe II i III, sense limitació de la quantitat de 
productes de classe I, sempre en funció de la capacitat natural 
d’emmagatzematge de cada caseta. Diàriament, un cop acabada la venda, 
s'hauran de retirar de les casetes els productes sobrants, que s'hauran de 
transportar a un magatzem autoritzat amb un vehicle autoritzat per al 
transport d'aquests productes. 
  
e. L'emmagatzamatge s'haurà de fer amb caixes metàl·liques amb pany, 
que s'haurà de retirar a la nit o quan la caseta estigui tancada al públic, i 
haurà de portar un document en el què figuri el lloc on es dipositarà. 
  
f. Tots els productes hauran de portar impresos la marca, el nom de 
fabricant i el número de registre industrial. 
  
4. Inspecció del material emmagatzemat: tots els establiments amb 
autorització per a la venda d'articles pirotècnics estan obligats a facilitar la 
inspecció del material emmagatzemat per a la seva comercialització a la 
Policia Municipal i als serveis d'inspecció municipals. 
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Article 24  Activitats integrades en programes socials. 
 
 Aquelles activitats en general sotmeses a llicència municipal ambiental o 
d’obertura però que formen part de programes de rehabilitació de caràcter 
social promogut per l'Ajuntament queden excloses en principi dels preceptes 
d'aquesta Ordenança en allò que legalment procedeixi. 

CAPÍTOL IV : ACTIVITAT DE DISTRIBUCIÓ DE PROPAGANDA I  
COL·LOCACIÓ DE CARTELLS I RÈTOLS PUBLICITARIS 
  
Article 25  Publicitat a la via pública 
  
1. Als efectes d'aquesta ordenança, s'entendrà com a publicitat l'activitat 
que tingui per objecte promoure de forma directa o indirecta la 
contractació de béns o de serveis, incloent-hi els immobles, els drets i les 
obligacions. 
  
2. Qualsevol activitat difusora que no persegueixi aquesta finalitat com la 
informació i propaganda de les entitats ciutadanes de veïns, polítiques, 
sindicals, culturals... per a l'exercici de les activitats que les són pròpies, 
quedarà exclosa de l'àmbit aplicatiu d'aquest capítol. 
  
La present regulació no serà aplicable a la publicitat institucional que es 
regirà per Llei del Parlament de Catalunya núm.18/2000, de 29 de 
desembre. 
  
3. La publicitat haurà d'ésser veritable, lleial i no atemptarà contra la 
dignitat i els drets de les persones, ni incorporarà missatges gràfics o 
escrits que de manera directa, indirecta o subliminal siguin susceptibles 
de fomentar el racisme, la xenofòbia, la insolidaritat social o de comportar 
despreci o ignorància del sistema de valors inherents a una societat 
democràtica configurada com un Estat Social de Dret. 
  
Resta especialment prohibida la publicitat que de qualsevol manera 
positiva indueixi o pugui induir a error als destinataris i la que oculti dades 
essencials que, ometent-les, provoquin una falsa impressió o creïn 
expectatives raonables que l'anunciant o els seus serveis no puguin 
satisfer. 
  
4. En els casos de publicitat il·lícita, independentment de la iniciació del 
corresponent expedient sancionador per l'incompliment d'aquestes 
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ordenances, l'Ajuntament podrà exercir l'acció de cessament, de 
conformitat amb allò que disposa l'article 26 i següents de la llei general 
de publicitat. 
  
Article 26  Publicitat i propaganda a vies públiques i bustiatge 
  
1.La distribució i/o col·locació de publicitat i propaganda a les vies 
públiques i l'anomenada "publicitat directa a les bústies" són activitats 
subjectes a llicència o autorització municipal, de conformitat amb allò que 
disposa l'article 17  d'aquesta ordenança. 
  
2.Poden exercir aquesta activitat les empreses de distribució de material 
publicitari legalment constituïdes per a aquesta finalitat i els propis 
empresaris directament, sense perjudici de l'excepció derivada de la 
propaganda institucional, electoral i la de les entitats socials, culturals i 
veïnals, sense ànim de lucre. 
  
3.La publicitat en rètols, cartelleres o qualsevol altre suport requerirà per a 
la seva autorització informe previ dels serveis tècnics municipals que 
constatin, en funció de les diferents zones, la seva adequació a l’entorn 
urbà immediat pel que fa a la mida, disseny, materials emprats, 
cromatisme i altres elements susceptibles de contaminar el paisatge urbà  
en ordre a garantir la seva harmonia i perspectives. 
  
Article 27  Autorització llicència per a publicitat 
  
1. La sol·licitud d'autorització o llicència es regirà pel que disposa l'article 
17.4).Queden excloses d'aquesta tramitació i, per tant, es regiran per les 
normatives específiques i especialment per les Ordenances Metropolita-
nes d’Edificació, la col·locació de tanques publicitàries en espais oberts, 
edificis i façanes. 
  
2. L'Ajuntament podrà exigir a les empreses distribuïdores de publicitat 
que dipositin garantia suficient per fer front a les despeses que puguin 
causar-se com a conseqüència dels incompliments d’allò que disposa 
aquesta ordenança. 
  
Article 28  Identificació material publicitari 
 
Tot el material publicitari que es distribueixi, sigui de les característiques 
que sigui, haurà de portar en lloc visible una identificació de l'empresa 
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distribuïdora. L'absència de la identificació serà objecte d'una sanció que, 
entenent que la distribució ha estat efectuada per una empresa que no 
està legalment constituïda, recaurà sobre l'empresari anunciant. 
  
Article 29  Suports publicitaris 
  
Segons la present Ordenança s'entendrà: 
  
1. Per rètol: suport on el missatge publicitari, amb independència de la forma 
d'expressió gràfica -lletres o signes-, es patentitza mitjançant materials 
duradors dotats de corporeïtat, que produeixen o poden produir efectes de 
relleu. 
  
2. Per cartell: suport publicitari en el qual el missatge es materialitza 
mitjançant qualsevol sistema de reproducció gràfica sobre paper, cartolina, 
cartró o altres materials d'escassa consistència i de curta durada, al qual cal 
un element físic per a la seva exposició. 
  
3. Per full volant: cartell de format reduït objecte de distribució manual o 
individualitzada a la via pública o directament als domicilis. 
  
4. Per adhesiu: cartell autoadhesiu de dimensions reduïdes. 
  
5. Per banderes, banderoles o pancartes: són aquells suports publicitaris en 
els quals el missatge es materialitza sobre tela o materials d'escassa 
consistència i durada, i es presenta normalment unit pels extrems a un pilar 
col·locat a aquest efecte o bé a elements sortints de l'edificació o del 
mobiliari urbà. 
  
La col·locació o difusió de qualsevol missatge publicitari en els suports 
abans indicats està subjecte a l'obtenció de prèvia de llicència municipal 
d'acord amb l'article 179 de la Llei del sòl i amb la normativa municipal sobre 
publicitat. 
  
 Resta prohibit: 
  
a) la col·locació de cartells, rètols o pancartes utilitzant com a suport 
elements del mobiliari urbà o de l’ arbrat. 
  
b) enganxar els cartells a les façanes dels edificis, independentment del 
material utilitzat per adherir-los. 
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c) col·locar adhesius a les façanes, porters automàtics, portals, bústies i 
mobiliari urbà. 
  
d) dipositar prospectes o fullets a les bústies dels ciutadans que es neguin 
a rebre aquest tipus de publicitat. 
  
 e) dipositar prospectes o fullets a l'interior dels immobles fora del lloc 
destinat pels veïns a aquest efecte. 
  
 f) l'activitat d'enquesta a la via pública amb la finalitat d'aconseguir les 
dades personals dels ciutadans per a la realització d'una posterior 
campanya de publicitat directa de qualsevol mena es considerarà com a 
publicitat enganyosa i, per tant, il·lícita.  
  
6. Per a facilitar el compliment del que disposa l'article anterior, 
l'Ajuntament posa a disposició de les entitats ciutadanes els plafons 
situats a diferents indrets del terme municipal destinats a rebre els cartells 
publicitaris i editarà uns distintius per col·locar a les bústies particulars o 
als rebedors dels edificis que no vulguin rebre publicitat directa, de 
manera que el personal de les empreses distribuïdores sàpiguen en tot 
moment a qui i on poden repartir els prospectes i fullets. 
  
Article 30   Pancartes i rètols 
  
1. Pancartes.  La col·locació de pancartes a la via pública només es 
permetrà en les condicions següents: 
  
a. En període d'eleccions polítiques. 
b. En període de festes populars i tradicionals dels barris. 
c. En aquelles situacions que donades les circumstàncies ho requereixin. 
  
1.1. Per a la instal·lació de les pancartes a què es refereixen les lletres b i c 
anteriors caldrà la prèvia petició i obtenció de llicència municipal. 
  
1.2. La instal·lació de les pancartes s'haurà d'acomodar a les disposicions 
següents: 
  
a. La superfície de la pancarta haurà de tenir els forats suficients per poder 
disminuir l'efecte del vent. 
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b. La col·locació s'autoritzarà preferentment en pals verticals instal·lats i 
destinats exclusivament per a aquest ús. En el cas que no hi hagi pals, la 
col·locació es podrà autoritzar sempre que no es pretenguin subjectar a 
ponts sobre els rius, arbres i altres elements estructurals i a mobiliari urbà no 
específicament dissenyat per a aquest fi. Quan l'element estructural sigui 
una façana amb balcó es podrà autoritzar la col·locació. 
 
c. Les col·locacions permeses a què es refereix el punt 1 anterior hauran de 
seguir les següents regles: 
 
c.1. L'altura mínima de col·locació, mesurada des de la part més baixa de la 
pancarta serà de 5 metres quan travessi la calçada i de 3 metres en voreres, 
passeigs i altres zones d'ús exclusiu de vianants. 
 
c.2. Les pancartes s'hauran de col·locar de manera que no pertorbin la lliure 
circulació de vianants i vehicles ni puguin ocasionar danys a persones i a 
altres elements de la via pública. 
 
d. Les pancartes hauran de ser retirades pels interessats el dia hàbil 
següent al que caduqui la llicència municipal. Si no ho fan seran retirades 
pels serveis municipals, i s'imputaran als responsables els costos 
corresponents mitjançant l'execució de la fiança dipositada en el seu cas, 
sense perjudici de la imposició de la sanció corresponent. 
 
2. Rètols. La senyalització I els cartells d'informació general de caràcter fix 
dels establiments oberts al públic han de ser redactats, almenys, en 
català, (l'Art. 32 de la Llei 1/1998, de 7 de gener). 
 
Estaran regulats en el que no s'estableixi en aquesta Ordenança per 
l'indicat en la Ordenança Metropolitana de Publicitat aprovada l'1 
d'octubre de 1987. 
  
2.1. La instal.lació de rètols ha d'estar condicionada a la possessió per 
part del local de la corresponent llicència d'activitats i/o autorització 
municipal per l'exercici de la mateixa, d'acord amb la Llei 3/1998, de 27 de 
febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental (Reial Decret 
2135/1980, de 28 de setembre). 
  
 
2.2. Sempre que sigui possible per la seva alçada (a partir de 2,50 
metres), els rètols publicitaris es situaran dins de les línies que formen els 
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forats arquitectònics de l'edifici, sense envair superior ni lateralment la 
resta de la façana; quan no sigui possible la seva integració dins del forat 
arquitectònic, es situarà justament a sobre del mateix amb les mateixes 
condicions del cas anterior, i partint de les següents característiques 
genèriques: 
  
a) L'alçada màxima del rètol serà de 60 centímetres. 
 
b) Els anagrames corporatius de les empreses i/o societats, no poden 
condicionar ni modificar els criteris bàsics per la instal.lació de rètols; en 
aquest sentit, s'adaptaran a les directrius generals per que respecta al 
color, característiques, dimensions, etc. 
 
c) En un mateix edifici, els rètols dels diferents locals hauran de guardar 
una relació coherent entre ells; en conseqüència un cop instal.lat un, la 
resta quedarà obligat a mantenir la coherència de disseny, mides, etc. 
  
2.3. No s'admet la instal.lació de rètol i/o anagrames tipus bandera sortints 
del pla de façana, en el nucli antic, llevat que es tracti d'un local amb 
activitat marcadament de servei públic, con farmàcies o d'altres molt 
consolidats; en aquests casos, només s'admetrà un rètol per local i amb 
els següents condicionaments: 
  
a) Les dimensions màximes d'aquests tipus de rètols seran aquelles que 
permetin la seva inscripció en un quadrat de dimensions màximes de 50 x 
50 cms. 
 
b) El seu vol màxim des del pla de façana no sobrepassarà, en cap cas, el 
menor dels següents valors, 60 cms. o l'amplada de la vorera. 
 
c) L'alçada de col.locació haurà de situar-se de manera que l'alçada lliure 
de pas, mesurada des del rasant del carrer o vorera, sigui com a mínim de 
2,50 metres. 
  
2.4. No s'admet la instal.lació de rètols de colors estridents, excepte com 
elements secundaris del disseny del rètol. 
  
2.5. No s'admetrà la instal.lació de rètols lluminosos que provoquin 
impactes distorsionants a l'entorn, o efectes extravagants, discordants o 
que puguin provocar molèsties per la seva intensitat d'il.luminació, es 
puguin confondre amb els senyals de trànsit o perjudiquin la seguretat 
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viària. 
 
CAPÍTOL V: COL·LOCACIÓ DE GÈNERE COMERCIAL, TAULES, 

CADIRES, CAIXES FRIGORÍFIQUES I ALTRES 
ELEMENTS. 

  
Article 31  Mercaderies sobre via pública 
  
1. Únicament s'autoritzarà la disposició de mercaderies fora dels 
establiments comercials de fruites, verdures, plantes, diaris i revistes en els 
casos que segons inspecció permeti un pas de vianants adequat en funció 
del tipus de via, afluència de vianants i altres criteris relacionats amb l'ús 
general de la via pública i l'interès públic general. L'amplada màxima 
d'ocupació permesa serà d'un metre. 
  
2. L'Ajuntament podrà establir els models d'instal·lacions obligatoris per als 
diferents tipus de productes. 
  
3. Per fires i festes tradicionals podrà autoritzar-se als titulars d'establiments 
l'ocupació de la vorera amb mercaderies sempre que compleixi la normativa 
d'accessibilitat. 
  
4. Queda expressament prohibida la col·locació de qualsevol altre element a 
la via pública davant d'establiments com cavallets publicitaris, jardineres i 
elements similars, així com instal·lacions que no compleixin la normativa 
d'accessibilitat. 

  
5. Durant el període d'abril a octubre els establiments del ram de 
l'alimentació com pastisseries, forns de pa i similars podran sol·licitar la 
instal·lació de geladores. 
  
 Article 32  Terrasses via pública 
  
La col·locació de taules, cadires i caixes frigorífiques amb finalitat lucrativa 
es pot autoritzar en els casos següents: 
  
1. Espais longitudinals: són aquells en els quals predomina la funció de pas 
sobre la funció d'estada (voreres, carrers de vianants, etc). En aquest cas, 
s'han de complir els requisits següents: 
  
a) L'amplada mínima de la vorera a utilitzar parcialment ha de ser de 2,5 m. 
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b) L'amplada màxima de la franja que ocupin les taules i cadires ha de 
deixar un pas lliure mínim de 1,5 metres, independentment de l'espai 
ocupat per escossells o altres elements urbans. 
  
c) Les cadires i les taules s'han de disposar d'una manera que no 
impedeixin o dificultin, en cap moment, l'accés lliure a les finques 
confrontants i als passos de vianants i la fluïdesa del trànsit de vianants. 
  
d) La longitud màxima de la franja que ocupin les taules i cadires ha de ser 
la de la façana del sol·licitant. Malgrat això, es pot concedir una longitud 
major quan l'Ajuntament consideri que no provoca dificultats a les àrees 
confrontants. 
  
e) En els carrers de vianants ha de predominar el caràcter de lloc de 
trobada públic. Es pot ocupar la meitat de l'amplada del carrer, sempre que 
l'estructura de les terrasses instal·lades a banda i banda del carrer 
assegurin un pas lliure de 2 metres per als vianants. Aquesta normativa es 
pot modificar en els casos en què, a criteri del corresponent regidor delegat, 
es consideri convenient. 
  
2. Espais centrals: són aquells en els quals predomina la funció d'estada 
sobre la de pas. En aquest cas, l'autorització o llicència se supedita a la 
limitació de respectar les zones enjardinades, de joc i de descans que 
pugui haver-hi, i de permetre, a més, la fluïdesa del trànsit de vianants. 
  
3. L’autorització es concedirà a la sol·licitud del titular de l’activitat i amb el 
pagament previ del preu públic determinat a la corresponent ordenança 
fiscal. 
  
4. En funció de les diferents zones  en les corresponents llicències o 
autoritzacions municipals es fixarà per part dels serveis tècnics municipals 
els materials, disseny i cromatisme exigit per a les taules, cadires, tendals, i 
altres elements  per tal de la seva adequació amb l’entorn del paisatge 
urbà, tot aprovant-se a aquests efectes per part de la Comissió Municipal 
de Govern els corresponents models de mobiliari urbà. 
  
Article 33  Disposició tendals, para-sols i altres elements terrasses 
 
Els tendals i para-sols, i els altres elements de separació i estètics que 
disposin els titulars de les llicències en l'espai autoritzat no poden fixar-se al 
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terra mitjançant cap element, (cargols, ancoratges, etc), ni tampoc 
directament foradant el paviment o malmetent-lo. 
  
Article 34  Vigència i horari llicències terrasses 
 
Les llicències per col·locar taules i cadires a la via pública poden tenir una 
durada específica per unes dates concretes, de temporada i/o anual. A 
aquest efecte s'estableixen dues temporades: 
  
Temporada A: de l’1 d'octubre al 31 de maig. 
Temporada B: de l’1 de juny al 31 de setembre. 
  
En tot cas, l'horari màxim de tancament de les terrasses de bars i 
restaurants a la via pública s'ha d’ajustar a les resolucions que anualment 
disposi l’Alcaldia  directament o a través del corresponent regidor delegat . 
L'incompliment de l'horari pot ser motiu de sanció i de retirada del permís 
concedit. 
  
Article 35 Tipus de mobiliari 
  
1. El mobiliari i els elements que es poden autoritzar per ocupar la via 
pública d'establiments de tipus bar, bar-restaurant o restaurant seran taules, 
cadires, para-sols, un sol expositor de gelats i elements publicitaris 
representatius de l'establiment. Aquests elements s'hauran de col·locar dins 
de l'espai concedit en la llicència municipal. 
  
2. La resta d'elements d'ornamentació, publicitaris i funcionals com per 
exemple jardineres, carrets, fanalets, gàbies, elements publicitaris aplacats 
sobre paraments verticals, tarimes i objectes anàlegs no estan permesos.   
  
3. El mobiliari s'haurà d'adequar als plans especials aplicables en cada cas, 
especialment al Pla de Protecció del Nucli Urbà i models de mobiliari urbà 
aprovats per la Comissió Municipal de Govern en què figuren els materials i 
colors acceptats, i a les directrius dels serveis tècnics municipals.  
  
4. L'Ajuntament podrà establir així mateix els models obligatoris d'expositors 
de gelats i elements publicitaris. 
  
5. Excepcionalment, l'Ajuntament podrà autoritzar la col·locació d'altres 
elements per raons d'estètica, neteja i d'interès públic general. 
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Article 36  Obligacions titulars llicències i col·laboració municipal amb 
entitats cíviques i veïnals 
  
1. El titular de la llicència és responsable de la neteja de l'espai públic sobre 
el qual desenvolupa la seva activitat. 
  
En tots els casos és obligatòria la instal·lació d'un nombre de papereres 
suficient, a més d'una paperera per cada caixa frigorífica. 
  
2. L'Ajuntament podrà fixar com a condició per a l'atorgament de la llicència 
el dipòsit d'una fiança destinada a garantir el compliment tant dels 
preceptes d'aquesta Ordenança com els particulars dictats en cada cas 
concret pels tècnics municipals. 

3. L'Ajuntament col·laborarà amb les entitats cíviques i veïnals, sense ànim 
de lucre, en les seves activitats d'esbarjo, culturals o socials, prèvia petició 
de cada entitat, facilitant els mitjans necessaris (contenidors, escenaris, 
etc.), per dur-les a terme. 

CAPÍTOL VI: QUIOSCOS EMPLAÇATS A LA VIA PÚBLICA. 
  
Article 37  Imatge estètica quioscos 
 
Els quioscos han de contribuir al servei públic i a la millora de l'aspecte de 
les vies publiques per mitjà d'una presentació digna, d'uns materials de 
construcció adequats, d'una lluminositat correcta i de les presentacions 
d'utilitats generals o d'instal·lacions addicionals que puguin tenir com 
aparells de rellotgeria horària, o de senyalització meteorològica, telèfon 
públic i altres aparells i serveis anàlegs. 
  
Article 38  Normes instal·lació quioscos via pública 
  
1. Els quioscos emplaçats a la via pública han de subjectar-se a les normes 
establertes en el plec de condicions de la licitació en el seu cas convocada, 
o en l'acord o resolució d’atorgament de la llicència d'ocupació temporal a 
la via pública.  
  
2. Els quioscos emplaçats a la via pública poden ser de begudes, de 
publicacions, de plantes, de l'ONCE i de qualsevol altra activitat  que 
l'Ajuntament pugui autoritzar de conformitat amb la normativa general i 
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sectorial aplicable. 
  
3. Com a regla general la instal.lació del quiosc no habilitarà per ampliar el 
perímetre de l'ús privat concedit mitjançant la col·locació de caixes, 
cavallets o altres sustentacles per exhibir publicacions. En cas d'incom-
pliment, a part de la sanció corresponent, els serveis municipals retiraran 
els elements esmentats a càrrec del concessionari o del titular de la 
llicència d'ocupació de la via pública. 
  
Sens perjudici de l’anterior i de manera transitòria per als quioscos de diaris 
i revistes actualment existents no adaptats encara a model que permeti 
l’exposició mural o interior de les diferents publicacions, en funció de 
l’amplada de la vorera, es podrà autoritzar l’ocupació de determinada 
superfície per a instal.lar els expositors de les publicacions. 
  
4. En cap cas s'hi poden instal·lar quioscos o màquines que expedeixin 
begudes alcohòliques i/o tabac, a les quals tinguin accés sense cap control 
les persones menors d'edat, tal com específica la Llei 10/1991, reguladora 
del consum d'alcohol i tabac. 
  
Article 39  Pluralitat de sol·licitants quioscos 
 
En el cas que hi hagi diversos sol·licitants de la mateixa ocupació de la via 
pública, s'ha de resoldre tenint en compte els principis d'objectivitat, 
publicitat i de concurrència, com també els altres criteris reglats de 
preferència  que es determinin a les bases de la convocatòria.  
  
Article 40  Quioscos pertanyents a l’ONCE 
 
Els membres de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) 
poden exercir la seva activitat a la via pública en nombre i forma que es 
determini. L'Ajuntament assenyalarà la distribució dels llocs que podrà ser 
variada per causes subjectives a l’interès públic sense dret a indemnització. 

CAPÍTOL VII: ACTIVITATS COMERCIALS DE SERVEIS I D’OCI, 
ESPECTACLES I LES ACTIVITATS RECREATIVES 
  
Article 41  Usos especials via pública 
  
A títol enunciatiu es consideren utilitzacions especials de la via pública les 
següents: 
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1. Reserves d'espais o tancament de carrers per necessitats esporàdiques o 
ocasionals 
2. Ocupacions per treballs diversos a la via pública 
3. Proves o espectacles esportius i recreatius 
4. Rodatge cinematogràfic amb fins professionals 
5. Fotografia amb fins professionals 
6. Venda de productes pirotècnics 
7. Instal·lacions d'oci, culturals o promocionals 
8. Acampades en llocs autoritzats 
9. Focs en festes tradicionals de Sant Joan i Sant Pere 
10. Altres usos i ocupacions comercials, de serveis i d'oci 
  
2. Les llicències referents als punts 1 i 2 s'atorgaran amb condicions en 
funció de la necessitat real d'ocupar la via pública per fer l'activitat, 
l'oportunitat i la incidència en el l'ús comú general de la via pública. 
  
3. Les llicències dels conceptes 3,4,5,6,7,9 i 10 inclosos en aquesta secció 
s'atorgaran sempre discrecionalment i el nombre de llicències podrà ser 
limitat.  
  
4. Les acampades només es podran realitzar en llocs autoritzats per a 
aquest fi. S'exceptuen d'aquest precepte les que de manera excepcional 
pugui autoritzar l'Ajuntament.  
  
Article 42  Espectacles via pública 
  
1. La utilització d'espais públics per a la realització d'espectacles i 
activitats recreatives, requereix la corresponent llicència o autorització 
municipal. 
  
2. També requereix autorització municipal la celebració de festes i de 
revetlles populars. 
  
Article 43  Espectacles i activitats recreatives en estructures 
desmuntables 
  
1. Les estructures no permanents i desmuntables, com els circs i envelats, 
hauran de complir les condicions de seguretat, higiene i comoditat per als 
espectadors o usuaris i per als executants de l'espectacle o activitat 
recreativa "assimilables" a les exigides per a les instal·lacions fixes. 
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 2. No s'autoritzarà la instal·lació de cap estructura desmuntable si no 
s'acredita que l'organitzador té concertat un contracte d'assegurança que 
cobreixi el risc de la responsabilitat civil. 
  
Article 44  Atraccions i espectacles 
  
1. En cap cas es podrà efectuar un espectacle o exercir una activitat 
recreativa sense obtenir prèviament la llicència o autorització municipal. 
  
2. Si ho considerava necessari, l'Ajuntament podrà regular mesures o 
serveis de vigilància i les característiques d'aquestes, a càrrec dels 
organitzadors. 
  
3. En les llicències o autoritzacions figurarà, a més de les dades 
obligatòries establertes a l'article 17.3) d'aquesta ordenança, els horaris 
per a l'exercici de l'activitat o l'espectacle. 
  
4. L'incompliment dels horaris i/o la manca de les mesures de vigilància 
ordenades per l'Ajuntament,  significarà la revocació automàtica de la 
llicència o autorització, sense perjudici de la iniciació d'expedient 
sancionador.   
  
5. Les atraccions de fira, circs, envelats i d’altres semblants requeriran, 
per poder ser autoritzades, que el titular o propietari de la mateixa acrediti, 
davant el servei municipal competent, mitjançant certificació emesa per un 
tècnic o facultatiu amb competència legalment atribuïda en la matèria, que 
tant l’atracció com la instal·lació gaudeixen de les mesures de seguretat 
adients a l’activitat a desenvolupar i que el seu estat mecànic és 
l’adequat. Un cop muntades hauran d’obtenir i aportar a l’Ajuntament la 
certificació tècnica d’assentament, condició imprescindible per poder 
efectuar l’activitat. 
  
6. Totes les autoritzacions que s’esmenten en aquest capítol queden 
subjectes a la inspecció municipal. Quan de resultes d’una inspecció es 
determini que no es compleixen les condicions establertes o s’esdevingui 
risc per a les persones o béns, l’autoritat municipal, o els seus agents, 
podrà ordenar la suspensió de l’activitat com a mesura precautòria. 
  
7. L’incompliment de les condicions establertes i/o el risc esdevingut a 
persones o coses podrà ser suficient per a la revocació de l’autorització 
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sense generar dret a cap mena d’indemnització. 

CAPÍTOL VIII: ALARMES I ALTRES SISTEMES D’AVÍS ACÚSTIC 

Article 45  Normes generals sobre aparells d’alarmes 
  
1. Es permet la instal.lació d'alarmes integrades a la fusteria o en els 
brancals interiors dels buits arquitectònics; en tot cas, mai sobre la façana. 
  
2. Les condicions de forma i color dels aparells, hauran de respectar la 
composició cromàtica de l'edifici. 

3. Es prohibeix fer sonar sense causa justificada qualsevol sistema d'avís 
com ara alarmes, sirenes, etc. Tot i això, s'autoritzen proves i assaigs 
d'aparells, que són: 
  
a) Inicials: les que s'han de fer immediatament després d’instal·lar-los. Es 
poden efectuar entre les 9 i 20 hores. 
  
b) Rutinàries: són les de comprovació periòdica dels sistemes d'avís. 
Només es poden fer com a màxim un cop al mes i en un interval de 3 
minuts, dintre l'horari de 9 a les 20 hores. La policia municipal ha de 
conèixer prèviament el pla de comprovacions, on s’indicarà dia i hora en 
què es farà. 
   
Article 46  Identificació titulars o responsables alarmes 
  
1. Els propietaris de sistemes d'avís acústics han de posar en 
coneixement de la policia municipal el seu domicili i telèfon, perquè, un 
cop avisats del seu funcionament anòmal, procedeixin immediatament a 
interrompre’l. 
  
2. El desconeixement del titular o la persona responsable per part de la 
policia municipal serà entès com a autorització tàcita a favor d'aquesta, 
per a l'ús dels mitjans necessaris per interrompre el sistema d'avís. 
L'anterior mesura s'entén, sense perjudici de la imposició de la 
corresponent sanció quan les molèsties derivin d'actes imputables a 
l'actuació del propietari o industrial subministrador, com a conseqüència 
d'una instal·lació deficient de l'aparell o una falta de les operacions 
necessàries per mantenir-la en bon estat de conservació.  
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3. A la sol·licitud de la llicència d'obertura d'un establiment, tant si 
l'activitat és innòcua com classificada, cal especificar a la documentació 
què ha d’aportar-se si el local disposa de sistemes d'avís acústics. 
 
 
CAPÍTOL IX: INSTAL·LACIÓ DE TANQUES DE PROTECCIÓ I DE 
DIVERSOS ELEMENTS D'OBRES EN CONSTRUCCIÓ QUE OCUPIN 
LA VIA PÚBLICA. 
  
Article 47  Construccions i obres  
  
1. Les ocupacions de la via pública derivades de treballs de construcció i 
obres públiques hauran d'observar tots els punts continguts en la normativa 
estatal i autonòmica sobre seguretat en el treball en la construcció, l'indicat 
en l'art. 122 de les Ordenances Metropolitanes d’Edificació (OME) i els 
preceptes d'aquesta Ordenança. 
  
2. Supletòriament, l'Ajuntament podrà exigir mesures especials en els casos 
següents: 
  
1.Obres en edificis de singularitat arquitectònica o a les seves proximitats 
2.Obres efectuades en edificis d'afluència pública o a les seves proximitats  
3.Obres en les proximitats d'espais públics d'important concurrència o amb 
una singularitat 
  
Article 48  Elements ocupació via pública  
  
L'ocupació de la via pública derivada de les obres engloba els elements i 
espais ocupats per tancament per a protecció, mitjans auxiliars de 
construcció, maquinària d'obra, eines i materials. Els elements assenyalats 
amb un asterisc, hauran de situar-se sempre dins de l’espai delimitat per la 
tanca de protecció d’obres. A títol enunciatiu: 
 
Protecció:  
Tancaments d'obra 
 
Mitjans auxiliars de construcció:  
Bastides, ponts, ponts volats i elements similars 
Tubs per a extracció de runes 
Escales de mà 
* Sitges 
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* Casetes d'obra 
 
Maquinària d'obra: 
* Compressor 
* Formigonera 
Contenidor 
Grua autopropulsada 
Camions, camió grua, camió formigonera, bomba per a formigó   
* Grua torre 
* Muntacàrregues 
* Altres màquines 
 
* Materials: Ferros, taulons, maons, sorra, sacs i altres. 
  
Article 49  Normes de general aplicació 
  
1. Les llicències dels elements i els espais ocupats per tancament per a 
protecció, mitjans auxiliars de construcció, maquinària d'obra, eines i 
materials s'atorgaran i condicionaran en funció de la necessitat real d'ocupar 
la via pública per fer l'activitat, l'oportunitat i la incidència en l'ús comú 
general. 
  
2. Les condicions de les llicències d'ocupació de la via pública inclouran 
aspectes d'horari, espais concedits, condicions d'instal·lació o de treball, 
condicions de senyalització, condicions de seguretat, sorolls i altres 
aspectes anàlegs. 
  
3. La duració i les dates d'inici i fi de la llicència podran ser modificades en 
funció de la celebració de fires i festes tradicionals o commemoratives. 
  
4. L'ocupació de la via pública ha de garantir un pas mínim per a vianants 
que s'establirà depenent del tipus de via, l'afluència de vianants i altres 
aspectes que incideixen en l'ús general de la via. En qualsevol cas, 
l'amplada mínima del pas lliure, valorant l’existència d‘escocells i mobiliari 
urbà, haurà de ser de 0,80 metres. Excepcionalment, l'Ajuntament podrà 
autoritzar passos d'amplada inferior. S'haurà d'adequar el pas de vianants 
per garantir que el ferm tingui unes condicions adients de seguretat i 
accessibilitat i supressió de barreres. 
  
5. Els passos habilitats per a vianants s'hauran de  senyalitzar 
convenientment. 
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Article 50  Tancaments d'obra 
  
1. Els tancaments d'obra s'hauran de fer amb un tancat consistent, estable i 
perfectament alineat. El material de la tanca ha de ser opac. Si es construeix 
amb materials ceràmics, s'haurà de remolinar el costat que dóna a la via 
pública. 
  
3. L'alçada de la tanca s'ajustarà a l'indicat en l'art. 122 de les OME. 
  
3. El sortint màxim en cap cas no pot excedir els 3 m mesurats a la línia de 
façana, ni dels dos terços de l'amplada de la vorera o del carrer, però ha de 
quedar lliure un espai mínim de 0,80 m per al pas de vianants. Si els 
passadissos per a vianants d'una amplada lliure mínima de 0,80 m 
envaeixen la calçada s'hauran de col·locar sobre un plàstic protector del 
paviment de la calçada i protegir amb una barana subjecte al formigó del 
suplement del passadís. Quan la tanca sobresurti de la vorera, no es podrà 
clavar al paviment de la calçada; en aquest cas, la fixació haurà de ser de 
tal manera que no deteriori el paviment. El mateix s'aplicarà en carrers que 
per el seu tractament per a vianants no disposin de vorera. 
  
4. Quan les obres deixin d'afectar la planta baixa en voreres d'amplada 
inferior a 1,75 m, la tanca haurà de ser substituïda per un element voladís, 
mitjançant una nova sol·licitud. 
  
5. La tanca té com a única finalitat protegir la circulació del vianant. Quan no 
compleixi aquesta missió, el constructor haurà d'instal·lar a més a més, un 
element voladís que cobreixi suficientment els elements sortints de l'edifici o, 
si cal, protegir el pas de vianants mitjançant una cobertura adequada.  
  
Article 51  Bastides, ponts i ponts volats en general 
  
1. Les bastides hauran d'estar formades i instal·lades de manera que 
garanteixin, en tot moment, la seguretat dels treballadors i dels vianants. 
  
2. Les plataformes de treball hauran d'estar construïdes per un sol pis unit, 
tenir una amplada mínima de 60 cm i ser antilliscants. 
  
3. Tota plataforma que ofereixi risc de caiguda d'altura superior als 2 m, 
haurà d'estar protegida en tot el seu entorn amb baranes rígides de 90 cm 
d'altura mínima, barra intermèdia i plints o entornpeus de 15 cm d'altura 
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mínima a partir del nivell del pis per evitar la caiguda de materials o eines. El 
conjunt haurà d'oferir una resistència mínima de 150 kg per metre lineal. 
  
4. Les bastides s'hauran d'assentar sobre bases sòlides, estables i 
anivellades. Els elements de repartició de càrregues estaran en funció de 
les característiques del terreny i de les càrregues que hagin de transmetre, 
de manera que no se sobrepassi la càrrega admissible del terreny. No es 
poden recolzar mai les bastides sobre materials trencadissos. Queda 
absolutament prohibida la col·locació de falques per salvar desnivells del 
paviment, només es permet la col·locació de bases regulables (nivelletes). 
En el cas de que el terreny tingui pendent i mentre no existeixi en el mercat 
cap element específic, s'autoritzaran excepcionalment falques per salvar els 
pendents.  
  
5. Si la instal·lació de la bastida limita l'amplada de la calçada, s'haurà de 
col·locar senyalització d'estrenyiment de calçada, perill d'obres o limitació de 
velocitat. A la nit, s'haurà de senyalitzar amb llums que indiquin la ubicació 
de la bastida. 
  
6. La sol·licitud de llicència per a bastides fixes d'alçada superior a 6,00 
metres, de ponts volats i ponts haurà d'anar acompanyada de: 
 
a. Plànols firmats per un facultatiu competent. 
b. Full d'assumpció de direcció facultativa visada pel corresponent col·legi 
professional. 
  
Article 52  Bastides mòbils sobre rodes o cavallets 
  
1. S'admetrà l'ús de taulons de fusta d'amplada de 20 cm, i 5 cm de gruix i 
col·locats de manera que no es puguin moure ni bascular, ni efectuar 
qualsevol altre moviment perillós. 
  
2. Quan s'executin treballs sobre bastides mòbils amb rodes, s'hauran 
d'utilitzar dispositius de seguretat que evitin qualsevol tipus de moviment i 
bloquejar adequadament les rodes. 
  
Article 53  Bastides fixes 
  
1. La instal·lació de bastides sobre la vorera haurà de deixar com a mínim 
un pas lliure 0,80 m d'amplada sota la bastida o en la mateixa vorera per a 
la circulació dels vianants. Si no fos possible, s'haurà de construir una 
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passera per a vianants 0,80 m que envaeixi la calçada, que s'haurà de 
materialitzar sobre un plàstic protector del paviment de la calçada i protegir 
amb una barana subjecte al formigó del suplement del passadís. 
  
2. En el cas que el pas de vianants s'efectuï per sota la bastida aquest 
s'haurà de fer sempre que l'amplada de la vorera ho permeti, amb pòrtics 
d'estructura d'amplada lliure mínima de 0,80 metres i s'hauran de col·locar 
baranes per conduir els vianants pels circuits dissenyats per a ells. A la nit, 
s'haurà de senyalitzar amb llums que indiquin la ubicació de la bastida. 
  
3. Per evitar la caiguda de materials o eines a la via pública s'haurà de 
col·locar: 
  
a. En tot cas una visera protectora per sobre de la llinda d'accés dels edificis 
formant un angle màxim de 45º respecte a la vertical folrat amb elements 
suficientment rígids i recobert amb lona opaca, plàstic o un element similar 
per evitar la caiguda de materials de granulometria fina o líquids a la via 
pública. La distància entre la façana de l'edifici i la plataforma també s'haurà 
de protegir convenientment. 
b. Malla mosquitera o xarxa opaca segons els treballs a efectuar que 
cobreixin tot l'exterior de l'estructura de la bastida de manera continuada, 
correctament tensada i subjectada. 
  
4. Les plataformes de treball hauran d'estar construïdes amb planxes 
metàl·liques o d'altres materials homologats, i fixades a l'estructura de la 
bastida. No s'accepten taulons de fusta. 
  
5. Per accedir a les plataformes hi haurà d'haver mitjans segurs d'accés. Les 
escales de mà que comuniquin els diferents pisos de la bastida només 
podran salvar l'altura entre dos pisos consecutius. 
  
6. Per evitar la bolcada de les bastides, ja sigui per l'acció del vent o bé per 
la pròpia esveltesa, s'hauran de fixar a la façana o al parament amb els 
suficients punts d'ancoratge per tal que en quedi garantida l'estabilitat. Mai 
es podran fixar a canonades de desguàs, tubs de gas o altres elements 
inadequats. 
  
7. Per realitzar treballs en façana amb aigua a pressió s'haurà de col·locar 
sobre el pis de la bastida en què s'hagi habilitat la visera de protecció sobre 
el plàstic protector, una canal per recollida d'aigües que connecti amb un 
baixant per portar les aigües a la rigola. 
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Article 54  Ponts volats  
  
1.  En la utilització de ponts volants i per protegir els vianants, s'haurà de 
instal·lar una bastida que habiliti un pas per sota i la instal·lació d'elements 
necessaris per conduir els vianants per l'esmentat pas.  
  
2. Els pòrtics d'estructura de l'esmentada bastida hauran de ser com a 
mínim de 0,80 m d'amplada.  
  
3. S'hauran de col·locar baranes per conduir els vianants pels circuits 
dissenyats per a ells.  
  
4. També s'haurà de col·locar visera protectora per sobre de la llinda 
d'accés dels edificis formant un angle màxim de 45º respecte a la vertical 
folrat amb elements suficientment rígids i recobert amb lona opaca, plàstic o 
un element similar per evitar la caiguda de materials de granulometria fina o 
líquids a nivell de carrer.  
  
5. La distància entre la façana de l'edifici i la bastida també s'haurà de 
protegir convenientment. 
  
6. Fora de les hores de treball s'haurà de baixar el pont volant i fer-lo 
descansar sobre la bastida de protecció. 
  
Article 55  Tubs per a extracció de runes  
  
L'abocament del material a través dels tubs haurà de fer-se en un 
contenidor amb una lona opaca i s'haurà de mullar periòdicament per evitar 
l'embrutiment de la via pública i molèsties o danys a persones, animals o 
coses. 
  
Article 56  Ocupació vies públiques en tanques 
 
Les tanques no poden ocupar una superfície de via pública superior a 
l'autoritzada. En cas d'infracció, sense perjudici de les sancions procedents, 
l'administració municipal ha d'obligar el contractista de l'obra que 
enderroqui o desplaci la tanca i en construeixi o instal.li una altra dintre dels 
límits autoritzats. En cas que no ho faci, ho farà l’Ajuntament ja sigui de 
manera directa a través de la brigada municipal o per via d’adjudicació a 
contractista i en ambdós casos el cost econòmic serà repercutit a càrrec del 
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contructor o promotor.  
  
Article 57  Retirada objectes via pública 
 
Les mercaderies, els objectes o els elements col·locats a la via pública o a 
les voreres que impedeixin el pas mínim, tal com determina l'article anterior, 
poden ser retirats per les brigades municipals, a càrrec del seu propietari.
  
  
Article 58  Responsabilitat subsidiària propietari o promotor obres 
 
El propietari o promotor de les obres és el responsable subsidiari de les 
obligacions establertes en aquest capítol. 
 
CAPÍTOL X: UTILITZACIÓ DE CONTENIDORS I SACS PER A OBRES 
  
Article 59  Definició contenidors i sacs per a obres 
  
1. A l'efecte d'aquestes ordenances, es designen amb el nom de 
contenidors i sacs per a obres: 
  
a) contenidors: els recipients normalitzats, especialment dissenyats per a 
ésser carregats i descarregats sobre vehicles de transport especial i 
destinats a recollir terres i runes.  
  
b) sacs: receptacle teixit amb fibres prou resistents, especialment dissenyat 
per a servir com a dipòsit de terres i runes.  
  
2. En tot el que segueix, el que l'ordenança diu per als contenidors, és vàlid 
també per als sacs. 
  
Article 60  Permís municipal per a contenidors 
  
1. La col·locació de contenidors per a obres necessita permís municipal, 
que serà atorgat pels serveis municipals competents, mitjançant el 
pagament del preu públic corresponent. 
  
2. Els contenidors per a obres situats en l'interior delimitat de zones d'obres 
no necessiten permís. No obstant això, la resta de requisits han d'ajustar-se 
a les disposicions d'aquestes ordenances. 
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3. Les condicions que han de complir els contenidors per a obres les fixaran 
els serveis tècnics municipals. 
  
Article 61  Identificació exterior propietari o responsable contenidors 
 
Els contenidors per a obres han de presentar a l'exterior, de manera 
perfectament visible i en tot moment, el nom o la raó social i el telèfon del 
propietari o de l’empresa responsable. 
  
Article 62  Tancament contenidors 
  
1. Un cop plens, els contenidors han d'ésser tapats immediatament de 
forma i amb materials adequats, a fi que no es produeixin vessaments de 
materials residuals a l'exterior. 
  
2. Així mateix, és obligatori tapar els contenidors en acabar l'horari de 
treball. 
  
Article 63  Instal·lació i retirada contenidors per a obres 
  
1. Les operacions d'instal·lació i de retirada dels contenidors per a obres 
han de fer-se de forma que no causin molèsties als ciutadans. 
  
2. Els contenidors han d'utilitzar-se o manipular-se de manera que el seu 
contingut no s'aboqui a la via pública o no pugui ser aixecat ni escampat pel 
vent.  
  
3. En retirar el contenidor, el titular de la llicència d'obres ha de deixar en 
condicions perfectes de neteja la superfície de la via pública ocupada. 
  
4. El titular de la llicència d'obres és responsable dels danys causats al 
paviment de la via pública i n’ha d’informar immediatament al servei 
municipal corresponent, en cas que es produeixin. 
  
Article 64  Ubicació contenidors 
  
1. Els contenidors s'han de situar, si és possible, a l'interior de la zona 
tancada d'obres i, altrament, a les voreres de les vies públiques quan 
aquestes tinguin 3 metres d'amplada o més. En cas contrari, s'ha de 
sol·licitar l'aprovació de la situació proposada. 
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2. En tots els casos, a l’hora de col·locar-los, s'han de tenir en compte les 
prescripcions següents: 
  
a) s'han de situar preferentment davant de l'obra o tan a prop com sigui 
possible. 
  
b) han de situar-se de manera que no impedeixin la visibilitat dels vehicles, 
especialment a les cruïlles, respectant les distàncies establertes per als 
estacionaments en el Reglament general de circulació i l’Ordenança 
Municipal de Circulació. 
  
c) no poden situar-se als passos de vianants ni davant seu, ni en guals ni 
reserves d'estacionament i parada, llevat  que aquestes reserves hagin 
estat sol·licitades per a l'obra mateixa. Tampoc no poden situar-se a les 
zones de prohibició d'estacionament. 
  
d) en cap cas no poden ésser col·locats totalment o parcialment sobre les 
tapes d'accés de serveis públics, sobre boques d'incendi, escossells dels 
arbres ni, en general, sobre cap element urbanístic, la utilització del qual 
pugui dificultar-se en circumstàncies normals o en cas d'emergència. 
  
e) tampoc no poden situar-se sobre les voreres, l'amplada de les quals, tret 
de l'espai ocupat per les tanques (si n'hi ha) no permeti una zona de pas 
lliure d'un metre com a mínim, un cop col·locat el contenidor, ni a les 
calçades, quan l'espai que quedi lliure sigui inferior a 2,75 metres en vies 
d'un sol sentit de circulació, o de 6 metres en les vies de doble sentit. 
  
3. En tots els casos s'han de col·locar de manera que el costat més llarg 
estigui situat en sentit paral·lel a la voravia. 
  
4. Quan els contenidors estiguin situats a la calçada han de col·locar-se a 
0,20 m de la voravia, de manera que no impedeixin que les aigües 
superficials arribin a l'escorredor i hi discorrin per l'escorredor fins a 
l'embornal més proper i ha de protegir-se cada contenidor, com a mínim, 
per tres cons de trànsit col·locats a la via pública en línia obliqua pel costat 
del contenidor més proper a la circulació. 
  
5. Quan els contenidors hagin de romandre al carrer durant la nit han de 
dur incorporats els senyals reflectors o lluminosos suficients per fer-los 
identificables. 
  



 
  

 
 
         Secretaria General 
 

              (*) Publicada en el Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona núm.287 de 30.11.2002 
 
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 

 

Pl. Barcelona, 17  
08190 Sant Cugat del Vallès                                                                      
                                        

 

 

 

41

Article 65  Causes retirada contenidors per a obres 
 
Els contenidors per a obres han de ser retirats de la via pública: 
  
a) en acabar el termini atorgat en la llicència d'obres. 
  
b) quan siguin plens, per buidar-los, i sempre el mateix dia que s'hagin 
omplert. 
  
c) coincidint amb el canvi quinzenal d’estacionament. 
  
d) en qualsevol moment, a requeriment dels agents de l'autoritat municipal. 
  
CAPÍTOL XI: UTILITZACIÓ ESPECIAL PER A L'ENTRADA DE 
VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES I LES RESERVES DE LA 
VIA PÚBLICA PER A CÀRREGA I DESCÀRREGA I DE PERSONES 
AMB DISMINUCIÓ 
  
Article 66  Guals i zones càrrega i descàrrega 
  
1. Les llicències de gual, entrades de vehicles a través de les voreres i 
zones de càrrega i descàrrega s'han d'atorgar en els termes previstos a 
l’Ordenança Municipal de Guals d'acord amb les que ja existeixen a la zona 
o al polígon on s'hagi d'efectuar o pretengui dur a terme l'aprofitament 
especial privatiu de la via pública i, així mateix, d'acord amb el parc mòbil 
del sector. 
  
2. Les zones de càrrega i descàrrega a la via pública no seran excloents, i 
poden fer-ne ús tots els vehicles que ho requereixin per a la realització de 
les operacions de càrrega i/o descàrrega, utilitzant el mínim temps 
imprescindible. 
  
3. No s’atorgaran com a regla general  llicències de càrrega i descàrrega a 
particulars, persones físiques o jurídiques, llevat dels supòsits establerts en 
l’Ordenança Municipal de Guals o quan les circumstàncies objectives ho 
aconsellin, previ informe tècnic. 
  
4. Les especificacions tècniques seran les establertes en l’Ordenança de 
Guals aprovada per l'Ajuntament  i per les normes urbanístiques del Pla 
General Metropolità i Ordenances Metropolitanes d’Edificació. 
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5. La llicència tindrà validesa quan s’hagi fet efectiva la taxa municipal i es 
mantingui l'activitat per la qual va ser atorgada, és a dir, l'entrada i sortida 
de vehicles pels guals i l'activitat comercial o industrial per a la càrrega i 
descàrrega. 
  
Article 67  Especificacions sol·licitud llicència gual 
 
En la sol·licitud i la llicència s'ha d'assenyalar la llargària útil de la vorada 
(roma, rebaixada o pintada) i la categoria del carrer. 
  
 Article 68  Baixa de llicència de gual 
 
1. Si un propietari dóna de baixa una llicència de gual que li havia estat 
atorgada, haurà en principi de refer la vorera i/o la vorada, d'acord amb la 
seva situació originària i/o seguint les instruccions dels serveis tècnics 
municipals i retornarà la placa a l’Ajuntament. 
 
2. En els casos en que la situació de baixa de gual es pugui considerar 
transitòria degut a canvi d’activitat o altra circumstància que determini el fet 
que la utilització posterior del local haurà de requerir així mateix l’existència 
de gual, previ informe dels serveis tècnics municipals es podrà permetre la 
colocació d’una pilona front a la vorada remontable del gual en lloc de 
restituir la vorada a les seves condicions inicials. 
  
Article 69  Reserva aparcament persones discapacitades 
 
L'Ajuntament podrà atorgar l'ús privatiu d'una plaça d'aparcament a la via 
pública per a vehicles que portin persones discapacitades quan 
s'acompleixin les condicions següents: 
  
1. Ésser resident a Sant Cugat del Vallès. 
  
2. Que sigui una persona oficialment reconeguda com a disminuïda 
mitjançant els centres d'atenció als disminuïts de l'ICASS (Institut Català 
d'Assistència i Serveis Socials). 
  
3. Estar en possessió de la targeta d'aparcament per a persones amb 
disminució que atorga l'ICASS. 
  
4. No tenir en propietat o lloguer una plaça d'aparcament en l'edifici de la 
seva residència habitual, i/o lloc de treball, o pròxim a ell. 
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5. Tenir el carnet de conduir i ésser el conductor habitual del vehicle. 
  
6. Només es podrà concedir una reserva de plaça, bé en el domicili on 
estigui empadronat, bé en el domicili del treball. 
  
7. El vehicle haurà de constar en el padró de l’Impost Municipal sobre 
Circulació de Vehicles de l'Ajuntament. 
 
CAPÍTOL XII: APARELLS D’AIRE CONDICIONAT, ANTENES I 
TENDALS. 
 
Article 70  Aparells d'aire condicionat 
  
1. Sempre que sigui possible tècnicament, els aparells d'aire condicionat 
es situaran a la coberta de l'edifici, sense que siguin visibles des de la via 
pública. Alternativament, s’acceptaran altres emplaçaments que 
disminueixin l'impacte visual i millorin la integració a l'edifici. 
  
2. El projecte d'instal.lació, o de pre-instal.lació en el seu cas, de l'aire 
condicionat d'un local en planta baixa haurà d'atenir-se als criteris 
següents de repercusió en façana: 
  
a) La solució ha de ser la mateixa per a tots els forats arquitectònics d'un 
mateix edifici. 
  
b) L'aparell de sortida a l'exterior de la instal.lació s'integrarà en la fusteria, 
sense sobresortir del seu pla vertical, i s'adaptarà al seu disseny, material 
i color mitjançant reixes i similars, i no podran provocar molèsties a tercers 
(sorolls, vibracions, expulsió d'aire, etc). En cap cas, no serà autoritzable 
adossar-los a la façana. 
  
c) Les reixes de ventilació hauran de complir, en quant a la ubicació, 
situació i ocupació, les mateixes condicions previstes per als rètols 
informatius dins els buits arquitectònics en planta baixa. 
  
d)  La col.locació d'aquests elements en edificis catalogats (qualsevol 
nivell de protecció), serà objecte d'una atenció especial en la seva 
integració compositiva, i se'n podrà denegar la col.locació a la façana 
quan les característiques del tancament original no ho admetin. 
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S'ha d'obtenir la corresponent llicència municipal prèvia a la instal.lació de 
l'aparell d'aire condicionat. 
  
 Article 71  Antenes 
  
1. La instal.lació de tota mena d'antenes requerirà l'obtenció de la 
corresponent llicència municipal, els seus elements auxiliars de connexió 
es situaran a la coberta de l'edifici, en el lloc menys visible possible des de 
la via pública. S'hi inclouen tant les antenes de recepció com d'emissió 
d'ones electromagnètiques de radiodifusió, televisió, telecomunicacions, 
telecomandaments, etc.; en qualsevol de les seves formes possibles: de 
filament, de pilar o torre, parabòliques, per elements o qualsevol altre que 
la tecnologia actual o futura faci possible. 
  
2. La instal.lació haurà de ser col.lectiva per la totalitat de l'immoble, en 
cap cas no serà autoritzable la instal.lació individual d'antenes, en 
qualsevol de les seves modalitats, en edificis plurifamiliars i/o comunitaris. 
  
3. La instal.lació d'antenes i estacions base de telefonia mòbil i altres 
especials, a més dels apartats anteriors es regularan per la seva 
Ordenança específica. 
  
Article 72  Tendals 
  
S'admet la instal.lació de tendals plegables de lona o teixits similars 
adossats als forats arquitectònics d'un edifici per protegir-los del sol, en 
les condicions següents: 
  
a) Els tendals s'han de col.locar dins del buits arquitectònics, i en cap cas 
poden ocultar els elements decoratius de l'emmarcament, encara que 
l'edifici no estigui especialment protegit. 
  
b) Les barres tensores i altres elements de la instal.lació es situaran a una 
alçada mínima sobre el nivell de la vorera de 2,20 metres, sense que cap 
punt del tendal, serrells o laterals, s'alcin a menys de 2 metres. El seu 
sortint o volada des del pla de façana serà inferior a l'amplada de la 
vorera, amb una volada màxima de 3 metres. 
  
c) El tendal pot exhibir l'identificador de l'establiment, pintat sobre la tela i 
en una sola posició, ocupant un màxim del 25% de la superfície del 
tendal. 
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TÍTOL SEGON. SOBRE ELS SOROLLS I SOBRE  ALTRES 

IMMISSIÓNS 

CAPÍTOL I : DISPOSICIONS GENERALS 
  
Article 73  Àmbit aplicació normativa sorolls 
 
Aquesta regulació s'aplica a qualsevol activitat pública o privada que 
origini sorolls i/o vibracions, que estigui emplaçada o s'exerceixi en l'àmbit 
del terme municipal, com ara el trànsit, les màquines, les instal·lacions, les 
obres, etc. 
 
Article 74  Acció pública per exigir compliment normativa sorolls 
 
Per a l'exigència del compliment de les determinacions d'aquesta 
Ordenança davant l'Administració municipal estan legitimats tots els veïns 
i residents en el municipi. 
 
Article 75  Principis actuació municipal en matèria de sorolls 
 
L'acció municipal es concretarà en un programa general d'actuació basat 
en els principis i criteris següents: 
 
a) prevenció, correcció i millora. 
 
b) informació. 
 
c) conscienciació. 

CAPÍTOL II: OBJECTIUS DE QUALITAT 
  
Article 76  Objectius generals 
  
a) integrar en el conjunt de l'acció de policia administrativa que exerceix 
l'Ajuntament els requeriments de qualitat de vida, protecció i millora del 
medi ambient i de la salut. 
  
b) ordenar la conducta dels ciutadans vers el respecte als objectius de 
qualitat que s'assenyalen en l'apartat anterior. 
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c) establir els sistemes, procediments i instruments d'actuació necessaris 
per a una intervenció eficient en aquesta funció. 
  
Article 77 Emissió i immissió 
  
a) la contaminació produïda pel soroll i per les vibracions es denomina 
emissió a la sortida dels focus i immissió al lloc dels seus efectes o 
centres receptors. 
  
b) s'entén per immissió en l'ambient exterior la contaminació produïda pel 
soroll i les vibracions provinents d'un o diversos focus emissors situats en 
el medi exterior del centre receptor. 
  
c) s'entén per immissió en l'ambient interior la contaminació produïda pel 
soroll i les vibracions provinents d'un o diversos focus emissors situats en 
el mateix edifici o en edificis contigus al centre receptor. 
  
Article 78  Determinació dels nivells d'avaluació 
  
1. Les emissions i les immissions es determinen mitjançant els nivells 
d'avaluació establerts en els annexos I, II i III de les presents ordenances. 
  
2. Els nivells d'avaluació es determinen separadament per: 
  
a) la immissió en l'ambient exterior produïda pel trànsit rodat.  
  
b) la immissió en l'ambient exterior produïda per les activitats i el veïnatge.  
  
c) la immissió en l'ambient interior produïda per les activitats i el veïnatge. 
  
d) la immissió de vibracions en l'ambient interior. 
  
e) l'emissió de soroll de les activitats en l'ambient exterior.  
  
f)  l’emissió de soroll de la maquinària.  
  
Article 79  Zones de sensibilitat acústica 
  
1. S'entén per zona de sensibilitat acústica, aquella part del territori que 
presenta una mateixa percepció acústica. 
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2. La delimitació de cada una de les zones de sensibilitat acústica la fixa 
l'Ajuntament, segons la zonificació següent: 
  
A) zona de sensibilitat acústica alta: comprèn tots els sectors del territori 
que demanden una protecció alta contra el soroll. 
  
B) zona de sensibilitat acústica moderada: comprèn tots els sectors del 
territori que admeten una percepció mitjana del nivell sonor. 
  
C) zona de sensibilitat acústica baixa: comprèn els sectors del territori que 
admeten una percepció elevada del nivell sonor. 
  
D) zona de servitud: comprèn els sectors del territori afectats per servituds 
sonores en favor de sistemes generals d'infraestructures viàries, 
ferroviàries o altres equipaments públics que la reclamin. 
  
3. L'Ajuntament pot establir altres zones específiques quan els usos del 
sòl o la concurrència de circumstàncies especials ho justifiquin. 
  
Article 80  Valors guia d'immissió 
  
1. Els valors guia d'immissió són els nivells d'avaluació màxims 
recomanats en l'ambient exterior o en l'ambient interior i són fixats en 
funció del període horari i de la zona de sensibilitat acústica. 
  
2.  Els valors guia d'immissió en l'ambient exterior són els següents: 

 
VALORS GUIA D'IMMISSIÓ AMBIENT EXTERIOR 

Zones sensibilitat acústica De 8 a 22 hores 
LAr en dBA 

De 22 a 8 hores 
LAr en dBA 

A 55 45 
B 60 50 
C 65 60 
D: Servitud RENFE, FFGC i autopistes 75 65 
  

3. Zona de servitud: La zona de servitud sonora derivada de l'existència o 
previsió de focus emissors de soroll i/o vibracions com ara les 
infrastructures viàries, les ferroviàries, autopistes o altres equipaments 
públics que ho reclamin, ha de ser delimitada per l'Ajuntament. 
  
La zona de servitud comprèn el territori de l'entorn del focus emissor i es 



 
  

 
 
         Secretaria General 
 

              (*) Publicada en el Butlletí Oficial de la Provincia de Barcelona núm.287 de 30.11.2002 
 
Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 

 

Pl. Barcelona, 17  
08190 Sant Cugat del Vallès                                                                      
                                        

 

 

 

48

delimita en els punts del territori, o corba isòfona, on es mesuren els 
valors guia d'immissió en l'ambient exterior que corresponguin d'acord 
amb les zones de sensibilitat acústica. 
  
Així, si per la zona de sensibilitat acústica A transcorre una autopista, la 
zona de servitud derivada d'aquesta comprèn el territori de l'entorn de 
l'autopista fins als punts del territori delimitats per la corba isòfona 60 dBA. 
  
4. Els valors guia d'immissió en l'ambient interior són els següents: 

  
VALORS GUIA D'IMMISSIÓ AMBIENT INTERIOR  

Zones sensibilitat acústica 
De 8a 22 hores 

LAr en dBA 
De 22 a 8 hores 

LAr en dBA 
 altres 

depend. 
dormitoris altres 

depend. 
dormitoris 

A 35 30 30 25 
B 40 35 35 30 
C 45 40 40 35 
D : Servitud RENFE, FFGC i autopistes 50 45 45 40 

   
5. Aquests mesuraments s’han de fer d'acord amb les prescripcions 
tècniques que figuren als annexos I, II i III. 
  
Article 81  Valors límits d'emissió 
  
1. Per a l'emissió de soroll de les noves activitats són aplicables els valors 
guia d'immissió en l'ambient exterior que estableix l'article 80. 
  
2. L'emissió sonora de la maquinària que s’utilitza en les obres públiques i 
en la construcció s’ha d'ajustar a les prescripcions que estableix la 
normativa de la Unió Europea. 
  
3. L'emissió sonora dels tallagespes s’ha d'ajustar a les prescripcions que 
estableix la Directiva 88/181 de la Unió Europea. 
  
4. L'emissió sonora dels sistemes d'avís no pot excedir de 3 minuts. 
Finalitzat aquest interval de temps, el sistema d'avís haurà de ser de tipus 
lluminós. 

CAPÍTOL III: SISTEMES D'ACTUACIÓ 
  
SECCIÓ 1ª. ACCIÓ DE VIGILÀNCIA I PREVENCIÓ 
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Article 82  Mesurament periòdic zona sensibilitat acústica 
 
L'Ajuntament establirà un sistema de mesura periòdica dels nivells 
d'immissió en l'ambient exterior en totes i cadascuna de les zones de 
sensibilitat acústica. 
  
Article 83  Aïllament acústic 
  
1. En els projectes de construcció d'edificacions que s'adjunten a la petició 
de llicència urbanística s’ha de justificar el compliment de la Norma 
NBE-CA/88. 
  
2. En l'acte d'atorgament de la llicència urbanística es poden fixar 
mesures de més aïllament acústic quan en el tràmit d'avaluació del 
projecte se’n motivi la conveniència i l'oportunitat i es justifiqui, tècnica i 
econòmicament, la seva viabilitat per tal de garantir els valors guia 
d'immissió que estableix l'article 80. 
  
Article 84  Autorització i llicències ambientals i d’obertura. 
  
1. Per a les activitats potencialment emissores de sorolls, s'ha d'adjuntar a 
la sol·licitud de llicència municipal ambiental un estudi acústic que faci 
referència a tots i cadascun dels focus emissors i una avaluació de les 
mesures adoptades per garantir que no es transmetran a l'exterior, en les 
condicions més desfavorables, uns valors d'immissió superiors als fixats a 
l'article 80. 
  
2. En l'acte d'atorgament de la llicència i atenent els resultats que ofereixi 
l'avaluació efectuada en el tràmit de l'expedient es poden fixar uns valors 
guia d'emissió en l'ambient exterior més rigorosos sempre que aquests es 
puguin obtenir amb l'aplicació de tècniques o mesures assumibles per 
l'empresa, i determinats segons la metodologia de l'Annex II. 
  
3. L'estudi acústic ha de tenir el contingut mínim següent: 
  
a) descripció del local, especificant els usos dels locals adjacents i la seva 
situació respecte a habitatges. 
  
b) detall dels focus sonors. 
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c) estimació del nivell d'emissió d'aquests focus a l'interior i a l'exterior de 
l'activitat. 
  
d) en funció de les dades anteriors, cal presentar un projecte d'aïllament, 
on constarà el disseny dels elements proposats, amb la descripció dels 
materials utilitzats i dels detalls constructius de muntatge. Si la instal·lació 
projectada comporta focus emissors situats a gran alçària, com ara sobre 
cobertes, en xemeneies, etc.,  el projecte haurà de tenir en compte que la 
propagació del soroll pot manifestar-se a llarga distància i, per tant, 
s'hauran d'especificar els elements atenuadors adequats per tal d'evitar 
que les immissións sonores a llarga distància no superin els valors guia 
d'immissió que fixa l'article 80. 
  
e) justificació analítica o per assaigs del rendiment dels elements 
d'aïllament proposats. 
  
f) justificació que el funcionament de l'activitat  no supera els valors guia 
d'immissió establerts. 
  
4. Instal·lats els elements d'aïllament, cal acreditar mitjançant certificació 
emesa per un tècnic, competent que no se superen els valors guia 
d'immissió que fixa l'article 80 i determinats segons la metodologia dels 
annexos I i II. 
  
SECCIÓ 2ª. SANEJAMENT ACÚSTIC 
  
Article 85 Mesures complementàries 
  
L'Ajuntament ha d’atendre els requeriments de prevenció, correcció i 
millora dels nivells d'avaluació, d'acord amb l'ordenació que es fixi en el 
programa d'actuació que preveu l'article 75, mitjançant, entre altres, les 
actuacions següents: 
  
a) apantallaments acústics. 
  
b) pavimentació de les vies de circulació urbana amb materials 
absorbents sonoreductors. 
  
c) equipaments urbans de baixa emissió sonora. 
  
d) gestió del trànsit 
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Article 86  Mesures addicionals de sanejament 
  
1. Sense perjudici del règim aplicable a les activitats sotmeses a llicència, 
l'Ajuntament, amb la instrucció prèvia del corresponent expedient 
d'avaluació tècnica i econòmica, pot imposar a aquestes activitats les 
mesures addicionals que siguin necessàries per corregir situacions 
concretes d'immissió en les quals no és possible complir els valors guia 
d'immissió que fixa en aquesta ordenança amb les mesures ordinàries. 
  
2. Quan els locals no tinguin les condicions d'insonorització adequades, 
l'Ajuntament podrà acordar la reducció de l'horari per adaptar-lo a les 
necessitats de descans dels veïns. 
  
SECCIÓ 3ª. INSPECCIÓ I CONTROL 
  
Article 87  Competència municipal sobre control sorolls 
 
Correspon a l'Ajuntament exercir el control del compliment d'aquesta 
Ordenança, exigir l'adopció de mesures correctores necessàries, 
assenyalar limitacions, realitzar totes aquelles inspeccions que siguin 
necessàries i aplicar les sancions corresponents en cas d'incompliment. 
  
Article 88  Denúncies 
  
1. Les denúncies formulades donen lloc a l'obertura de les diligències 
corresponents per tal de comprovar la veracitat dels fets denunciats i, si 
escau, a la incoació de l'expedient sancionador corresponent, i s’han de 
notificar als denunciants les resolucions que s'adoptin. 
  
2. Quan es formalitzi la denúncia s'han de facilitar les dades legals i 
necessàries perquè els òrgans municipals competents puguin efectuar la 
comprovació corresponent. 
  
Article 89 Actuació inspectora 
  
1. El responsable del focus emissor està obligat a permetre l'accés al 
personal acreditat de l'Ajuntament per tal de dur a terme la visita 
d'inspecció. 
  
A aquest efecte, els titulars de les activitats han de fer funcionar els focus 
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emissors en la forma que se'ls indiqui, perquè aquells puguin procedir als 
mesuraments  i comprovacions escaients. 
  
2. De les comprovacions efectuades cal estendre’n acta, de la qual s’ha 
de lliurar una còpia al titular o a la persona responsable de l'activitat en el 
moment de la inspecció. L'acta dóna lloc, si escau, a la incoació del 
corresponent expedient sancionador, en el qual, amb l’audiència de 
l'interessat, es determinen, a més, les mesures correctores necessàries. 
  
3. Quan se superin en 15 unitats els valors guia d'immissió que estableix 
l'article 80,  quan el titular o responsable de l'activitat hagi estat sancionat 
pel mateix motiu durant el darrer any, o quan les molèsties als veïns ho 
faci necessari, es poden proposar com a mesures preventives el 
precintament dels focus emissors o la suspensió de l'activitat durant la 
tramitació i resolució de l'expedient sancionador. 

CAPÍTOL IV:  ACCIONS SINGULARS 
  
SECCIÓ 1ª. EDIFICACIÓ  
  
Article 90  Condicions acústiques exigibles a l'edificació. 
  
1. Sens perjudici del que estableix en els articles 80 i 81, s'exigirà que les 
instal·lacions auxiliars i complementàries de l'edificació, com ara 
ascensors, equips de refrigeració, portes metàl·liques, funcionament de 
màquines, etc. no transmetin a l'interior de l'habitatge o locals habitats 
nivells sonors superiors als valors guia d'immissió que estableix l'article 
77.  
  
2. Amb la finalitat d'evitar la transmissió de soroll i de vibracions a través 
de l'estructura de l'edificació s’ha de tenir en compte el que estableixen els 
apartats següents: 
  
a) tot element amb òrgans mòbils s’ha de mantenir en perfecte estat de 
conservació, principalment pel que fa a la suavitat de marxa dels seus 
rodaments. 
  
b) no es permet l'ancoratge directe de màquines i suports d’aquesta en les 
parets mitgeres, sostres o forjats de separació de recintes, sinó que s’ha 
d’efectuar interposant els dispositius antivibratoris adequats. 
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c) les màquines d'arrencada violenta, les que treballin per cops o xocs 
bruscos i les dotades d'òrgans amb moviment alternatiu han d'estar 
ancorades en bancades independents, sobre el sòl i aïllades de 
l'estructura de l'edificació per mitjà dels antivibratoris adequats.  
  
d) els conductes pels quals circulen fluids en forma forçada, connectats 
directament amb màquines que tenen òrgans en moviment, han de tenir 
dispositius de separació que impedeixin la transmissió de les vibracions 
generades en aquelles màquines. Les brides i els suports dels conductes 
han de tenir elements antivibratoris. Les obertures dels murs per al pas de 
les conduccions s’han de dotar de materials antivibratoris.  
  
e) en els circuits de fluids, les seccions i disposició de les vàlvules i 
aixetes  han de ser de tal manera que el fluid hi circuli en règim laminar 
per les despeses nominals. 
  
SECCIÓ 2ª. TREBALLS EN LA VIA PÚBLICA I EN L'EDIFICACIÓ 
  
Article 91  Control soroll treballs via pública i edificació 
 
Els treballs realitzats en la via pública i els d'edificació s'han d’ajustar a les 
prescripcions següents: 
  
a) l'horari de treball ha de ser comprès entre les 8 i les 22 hores. 
  
b) s'han d’adoptar les mesures oportunes per evitar superar els valors 
guia d'immissió fixats per a la zona respectiva. En cas en què això no 
sigui tècnicament possible s'exigirà autorització expressa de l'Ajuntament, 
i s’establirà un l'horari per a l'exercici de l'activitat. 
  
c) s'exceptuen de l'obligació anterior les obres urgents, les que s’executin 
per raons de necessitat o perill i aquelles que pels seus inconvenients no 
es puguin fer durant el dia. El treball nocturn ha de ser expressament 
autoritzat per l'Ajuntament, el qual determinarà els valors guia d'immissió 
que ha de complir en funció de les circumstàncies que concorrin en cada 
cas. 
  
Article 92  Càrrega i descàrrega mercaderies i serveis públics 
  
1. Es prohibeixen les activitats de càrrega i descàrrega de mercaderies, 
manipulació de caixes, contenidors, materials de construcció i objectes 
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similars entre les 22 i les 8 hores, quan aquestes operacions superin els 
valors guia d'immissió que estableix l'article 80 i afectin zones d'habitatges 
i/o residencials. 
  
És preceptiva l’autorització municipal expressa per a aquelles activitats 
que justifiquin tècnicament la impossibilitat de respectar els valors guia 
d'immissió. 
  
2. El servei públic nocturn de neteja i recollida d'escombraries i els serveis 
de manteniment i de jardineria han d’adoptar les mesures i les 
precaucions necessàries per reduir al mínim el nivell de pertorbació de la 
tranquil·litat ciutadana. 
  
SECCIÓ 3ª.   VEÏNATGE 
  
Article 93  Soroll a l'interior dels edificis 
  
1. La producció de soroll a l'interior dels edificis s’ha de mantenir dintre els 
valors límits que exigeix la convivència ciutadana i el respecte als altres. 
  
2. Es prohibeix qualsevol activitat pertorbadora del descans aliè en 
l'interior dels habitatges, en especial des de les 22 hores fins les 8 hores, 
que superi els valors guia d'immissió que s’estableix a l'article 80. 
  
3. L'acció municipal s’ha d’adreçar especialment al control dels sorolls i de 
les vibracions en hores de descans nocturn deguts a: 
  
a) volum de la veu humana o a l'activitat directa de les persones. 
  
b) animals domèstics. 
  
c) funcionament d'electrodomèstics, aparells i instruments musicals o 
acústics. 
  
d) funcionament d'instal·lacions d'aire condicionat, ventilació o refrigeració. 
  
Article 94  Obligacions posseïdors d’animals domèstics 
  
1. Els posseïdors d'animals domèstics estan obligats a adoptar les 
mesures necessàries per impedir que la tranquil·litat dels seus veïns sigui 
alterada pel comportament d'aquells. 
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2. Es prohibeix, des de les 22 hores fins les 8 hores, deixar en patis, 
terrasses, galeries i balcons o altres espais oberts, animals domèstics que 
amb els seus sons, crits o cants destorbin el descans dels veïns. 
  
Article 95  Funcionament aparells i instal·lacions en habitatges 
  
1. El funcionament dels electrodomèstics de qualsevol classe, dels 
aparells i dels instruments musicals o acústics en l'interior dels habitatges, 
s’ha d'ajustar de manera que no se superin els valors guia d'immissió que 
estableix l'article 80. 
  
2. El funcionament de les instal·lacions de climatització i/o ventilació  no 
ha d’originar en els edificis contigus o pròxims no usuaris d'aquests 
serveis valors d'immissió superiors dels que estableix  l'article 80, tant en 
l'àmbit interior com en l'exterior. 
  
Article 96  Infraccions 
  
Els infractors del contingut d'aquesta Secció, amb la denúncia i 
comprovació prèvia del personal acreditat de l'Ajuntament seran requerits 
a cessar l'activitat pertorbadora, sens perjudici de la imposició de la sanció 
corresponent. 
  
A aquest efecte, el responsable del focus emissor té l'obligació de facilitar 
l'accés a l'edifici al personal acreditat de l'Ajuntament. 
  
SECCIÓ 4ª.     ACTIVITATS COMERCIALS I DE SERVEIS 
  
Article 97  Obligacions titulars activitats comercials i de serveis 
  
1. Els titulars d'activitats comercials i de serveis estan obligats a adoptar 
les mesures d'aïllament dels seus focus emissors de soroll per complir els 
valors guia d'immissió que estableix l'article 80. 
  
2 Per a l'obtenció de la corresponent llicència d'obertura cal justificar el 
compliment dels valors guia d'immissió establerts per a la zona, mitjançant 
certificat subscrit per un tècnic competent, contractat pel titular de 
l'activitat. 
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SECCIÓ 5ª. ACTIVITATS D'OCI, D'ESPECTACLE I RECREATIVES EN LOCALS 
TANCATS 
  
Article 98  Normes específiques activitats amb equips musicals 
 
Les activitats d'oci, d'espectacle i recreatives que disposin d'equip de 
música o que facin activitats musicals estan sotmeses al procediment que 
estableix l'article 84 amb les peculiaritats següents: 
  
a) Els serveis municipals han de comprovar l'efectivitat de les mesures 
d'aïllament reproduint en l'equip que s'ha d'inspeccionar, un so amb el 
comandament de potenciòmetre del volum al nivell màxim. Al soroll 
musical s'ha d'afegir el produït per altres elements del local, com ara 
extractors, cambres frigorífiques, grups de pressió, etc. 
  
b) Els locals amb nivell sonor musical interior igual o superior a 75 dBA, 
han de fer la seva activitat amb les portes i les finestres tancades. Amb 
aquesta finalitat s'exigirà la instal·lació de doble porta i aire condicionat.  
  
c) En el supòsit que les mesures d’aïllament de l’establiment no fossin les 
adequades per a garantir que no se superin els valors guia d’immissió que 
estableix l’article 80, l’Ajuntament podrà ordenar, com a mesura 
provisional, la limitació dels horaris d’obertura i/o tancament al públic i, fins 
i tot, el tancament total de l’establiment fins que s’adoptin les pertinents 
mesures correctores. 
  
Article 99  Horaris i obligacions locals d’esbargiment públic 
  
1. A més de complir les condicions que estableix la llicència d'obertura, els 
locals d'esbargiment públic o recreatiu, com ara bars, restaurants, 
discoteques, sales de ball, cinemes, teatres i similars, han de respectar 
l'horari de tancament establert legalment. 
  
2. A més, els titulars dels establiments són els responsables de vetllar, 
amb els mitjans que calgui, perquè els usuaris, quan entrin o surtin del 
local, no produeixin molèsties al veïnat. En el cas que les seves 
recomanacions no siguin ateses, han d'avisar immediatament la policia 
municipal per a aquest efecte. 
  
3. En tots aquells casos en què s'hagi comprovat l'existència reiterada de 
molèsties al veïnat, l'Ajuntament pot imposar al titular de l'activitat 
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l'obligació  de disposar, com a mínim, d'una persona encarregada de la 
vigilància a l'exterior de l'establiment.  
  

TÍTOL TERCER. SOBRE LA NETEJA PÚBLICA I SOBRE ELS 
RESIDUS SÒLIDS MUNICIPALS 

CAPÍTOL I: DISPOSICIONS GENERALS 
  
Article 100  Obligació general sobre neteja via pública 
 
Tots els ciutadans estan obligats a complir els preceptes d'aquest títol i les 
disposicions complementàries que en matèria de neteja pública, 
manteniment de l'ornamentació pública i de l'estètica ciutadana dicti en 
qualsevol moment l'Ajuntament, en l'exercici de les seves facultats. 
  
L'autoritat municipal podrà obligar els infractors a reparar els desperfectes o 
a pagar l'import corresponent a la reparació i/o substitució, sense perjudici 
de la sanció corresponent. 
  
Article 101  Execució subsidiària municipal 
 
L'Ajuntament pot fer subsidiàriament els treballs de neteja que segons 
aquesta ordenança han d'efectuar els ciutadans, després del requeriment 
previ als propietaris o usuaris, i els ha d'imputar el cost dels serveis 
prestats, sense perjudici de les accions administratives que corresponguin 
en cada cas. 

CAPÍTOL II: NETEJA DE LA VIA PÚBLICA 
  
Article 102  Concepte de via pública 
 
Als efectes de neteja es considera via pública: les avingudes, les places, els 
passeigs, els carrers, les travessies, els camins, els jardins i les zones 
verdes, les zones terroses, els ponts, els túnels viaris i els altres béns d'ús 
públic municipal destinats directament a l'ús comú general dels ciutadans.     
  
Article 103  Prohibicions en matèria neteja via pública 
  
1. Es prohibeix llençar a la via pública tota mena de productes, sigui quin 
sigui el seu estat físic. Els residus sòlids de petit format com papers, 
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embolcalls i similars han d'ésser dipositats a les papereres instal·lades a 
aquest efecte. 
  
2. Els materials residuals voluminosos o els de petit format, però en gran 
quantitat, han d'ésser lliurats ordenadament al servei de recollida de residus. 
  
3. Es prohibeix abocar burilles de cigars, cigarretes o d'altres matèries 
enceses a les papereres. Si de cas, es poden dipositar a les papereres un 
cop apagades. 
  
4. Es prohibeix llençar a terra qualsevol mena de deixalles des dels vehicles, 
tant si estan aturats o en marxa. 
  
5. Resta prohibit escopir al carrer i fer miccions o deposicions fecals a la via 
pública. 
  
Article 104  Espolsament robes i catifes 
 
Resta prohibit d'espolsar robes i catifes sobre la via pública, ni tampoc des 
de balcons o terrasses, fora de l'horari nocturn (des de les 22 h fins les 8h). 
Si de cas, aquesta operació s'ha de fer d'una forma que no ocasioni danys 
ni molèsties a persones o coses. 
  
Article 105  Reg de plantes 
 
Així mateix està prohibit regar les plantes col·locades a l'exterior dels edificis 
si, com conseqüència d'aquesta operació, es produeixen abocaments i 
esquitxades sobre la via pública o sobre els seus elements. El reg s'ha de 
fer en horari nocturn i sempre amb la deguda precaució i cura a fi que no es 
produeixen molèsties a veïns ni a vianants. 
  
Article 106  Obligacions propietaris i ajuntament en matèria neteja 
  
1. Correspon als propietaris i/o llogaters, si escau, netejar els passatges 
particulars, els patis interiors privats d'illes de cases, els solars i/o immobles, 
els espais lliures particulars, les galeries comercials i similars. En cas de 
copropietat dels elements esmentats, la responsabilitat de netejar correspon 
solidàriament a tots els titulars. 
  
Els residus generats a conseqüència de la neteja no poden ésser 
abandonats al carrer en cap cas, sinó que s'han de recollir en recipients 
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adequats i s'han de lliurar al servei de recollida d'escombraries domiciliàries 
si el pes i volum ho permet de fer. Quan per la seva caracterització aquests 
residus s'hagin de considerar industrials i/o especials, es regiran per allò que 
estableix l'Ajuntament mitjançant les disposicions de l'alcalde o del regidor-
delegat i a la legislació especial. 
  
2. L'Ajuntament exercirà el control i la inspecció de l'estat de neteja dels 
elements que són objecte del número 1 anterior i pot obligar a netejar-los a 
la persona responsable, d'acord amb les instruccions que a aquest efecte 
dictin els serveis municipals. 
  
3. Correspon a l'Administració municipal netejar la via pública i el mobiliari 
urbà de responsabilitat municipal, llevat del que s’estableix al Capítol III 
d'aquest títol sobre la brutícia de la via pública com a conseqüència d'obres i 
activitats diverses. 
  
4. La neteja dels elements destinats al servei del ciutadà situats a la via 
pública, però que no estiguin sota la responsabilitat municipal, correspon 
efectuar-la als titulars dels serveis respectius. 

CAPÍTOL III: BRUTÍCIA DE LA VIA PÚBLICA A CONSEQÜÈNCIA 
D'OBRES I ACTIVITATS DIVERSES 
  
Article 107  Mesures preventives neteja via pública 
  
1. Totes les activitats que puguin embrutar la via pública, sigui quin sigui el 
lloc on es duguin a terme i sense perjudici de les llicències o de les 
autoritzacions que en cada cas siguin procedents, exigeixen, dels seus 
titulars, l'obligació d'adoptar les mesures necessàries per evitar al màxim 
possible que s'embruti la via pública, com també la de netejar-ne les parts i 
els elements urbans que hagin estat afectats, i la de retirar els materials 
residuals resultants. 
  
2. L'autoritat municipal pot exigir en tot moment les accions de neteja 
corresponents. 
  
Article 108  Elements prevenció neteja en obres via pública 
  
1. Per prevenir la brutícia, les persones que facin obres a la via pública les 
han de protegir mitjançant la col·locació d'elements adequats al voltant 
d'enderrocs, terres i d'altres materials sobrants d'obra, de manera que 
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s'impedeixi l'escampada i l'abocament d'aquests materials fora de la zona 
estrictament afectada pels treballs, amb l’ autorització municipal prèvia. 
  
2. Especialment, les superfícies immediates als treballs de rases, de 
canonades i connexions que es duguin a terme a la via pública s'han de 
mantenir sempre netes i lliures de tota mena de materials residuals. Les 
terres extretes s'han de protegir, en tot cas, segons el que determina el 
número 1 anterior. 
  
3. Quan es tracti d'obres a la via pública o confrontants, s'hi han d'instal·lar 
tanques i elements de protecció, com també tubs per carregar i descarregar 
materials i productes d'enderroc, que reuneixin les condicions necessàries 
per impedir que s'embruti la via pública o que s'ocasionin danys a persones 
o coses. 
  
Article 109  Edificis en construcció 
 
Quan es tracti d'edificis en construcció, l'obligació de netejar la via pública 
en tot l'àmbit material establert a l'article 102 correspondrà al contractista de 
l'obra. 
  
Article 110  Prohibicions abandó o abocament material residuals en 
via pública 
  
1. Es prohibeix abandonar o deposar directament a la via pública qualsevol 
material residual o abocar-lo a qualsevol dels elements: escossells dels 
arbres, voravies i embornals. Si és el cas, els residus s'han de dipositar a la 
via pública mitjançant els elements de contenció adequats, amb 
l’autorització municipal prèvia. 
  
2. La utilització de contenidors per a obres és sempre preceptiva quan els 
materials d'extracció o de recollida total excedeixin d'1 metre cúbic de 
volum, excepte les obres d'urbanització a la via pública o de realització de 
rases i canonades. 
  
3. Els contenidors per a obres s'han de retirar de la via pública en els 
supòsits que s'expressen a l'article 65, i en tots els casos, en el termini de 
24 hores a comptar des de l'acabament dels treballs. 
  
4. Sobrepassat el termini de 24 hores que assenyala l'apartat anterior, els 
materials abandonats a la via pública adquireixen, d'acord amb la Llei 
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6/1993 de 15 de juliol, reguladora dels residus, el caràcter de propietat 
pública, sense que l'afectat pugui reclamar a l'Ajuntament les pèrdues 
ocasionades per l'eliminació d'aquests materials, i sense perjudici de la 
repercussió del cost de la prestació del servei corresponent i de les 
sancions que corresponguin. 
  
Article 111  Càrrega i descàrrega materials obres 
  
1. Diàriament, durant les operacions de càrrega, de descàrrega, de sortida 
o d'entrada a obres o magatzems, etcètera, de qualsevol vehicle que sigui 
susceptible de produir brutícia a la via pública, el personal responsable 
d'aquestes operacions i, subsidiàriament, els titulars dels establiments i de 
les obres on s'hagin efectuat i, en últim cas, el propietari o conductor del 
vehicle, han de netejar la via pública i els elements d'aquesta que s'hagin 
embrutat, i també han de retirar els materials abocats. 
  
2. Les persones esmentades al número anterior, i pel mateix ordre, seran 
responsables de les infraccions a les disposicions d'aquestes ordenances i 
dels danys que es puguin produir. 
  
Article 112  Condicions transport materials en vehicles 
  
1. Es prohibeix transportar qualsevol mena de material amb un vehicle que 
no dugui tancada la bocana de descàrrega com a dispositiu que impedeixi 
que s'aboquin els materials esmentats a la via pública. 
  
2. Es prohibeix netejar a la via pública qualsevol vehicle, per evitar 
abocaments a embornals, escossells i altres. 
  
3. Quant al que disposen els apartats 1 i 2 precedents, en són 
responsables solidàriament el propietari del vehicle i el conductor, i tots dos 
tenen l'obligació de retirar el material que s'hagi abocat, de netejar tota la 
part de la via pública afectada i de reparar els danys causats, sense 
perjudici de les sancions que corresponguin. 
  
Article 113  Compliment normativa general sobre transport càrrega i 
descàrrega 
 
El transport i la càrrega i descàrrega de qualsevol material que sigui 
susceptible de produir brutícia a la via pública, amb independència del que 
prescriuen els apartats anteriors, han de subjectar-se a allò que s'estableix 
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a la normativa d'edificació, circulació i transport de mercaderies per 
carretera. 
  
Article 114  Manipulació i selecció materials residuals en via pública 
 
Es prohibeix manipular i seleccionar els materials residuals dipositats a la 
via pública mentre s'espera que els recullin els serveis corresponents que 
presta el municipi o empreses privades. 
  
Article 115  Actuacions amb materials residuals prohibides a la via 
pública 
  
1. Es prohibeix dur a terme, a la via pública, les actuacions següents: 
  
a) buidar, abocar i dipositar qualsevol mena de materials residuals, tant a la 
calçada com a les voreres, als escossells, als solars sense edificar i a la 
xarxa de clavegueram. Se n’exceptuen els casos que tinguin una 
autorització municipal prèvia o quan, per causa d'emergència, ho ordeni 
l'autoritat. 
  
b) vessar qualsevol mena d'aigua bruta, olis, greixos o productes similars a 
les calçades, les voravies, els escossells i els solars sense edificar. 
  
c) abocar qualsevol mena de producte 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. 
  
d) abandonar mobles, estris i altres objectes. 
  
e) abandonar animals morts. 
  
f) netejar animals a la via pública. 
  
g) netejar i reparar vehicles a la via pública. 
  
h) portar a terme qualsevol actuació que produeixi brutícia o que sigui 
contrària a la neteja i a l'estètica de la via pública, i a la integritat física, o al 
valor econòmic dels elements de propietat pública instal·lats a la via o als 
espais públics. 
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2. S'autoritza l'abocament d'aigua bruta que procedeixi de la neteja dels 
elements comuns de l'immoble (accessos, escala) directament als 
embornals de la xarxa de clavegueram. 
  
Article 116  Servei municipal retirada mobles i estris 
  
1. L'Ajuntament, després de rebre la sol·licitud prèvia, posa a disposició 
dels usuaris un servei de retirada de mobles i estris. 
  
2. És potestat dels serveis municipals retirar tot objecte o material 
abandonat sense avisar prèviament, especialment quan dificulti el pas o la 
lliure circulació o quan afecti la neteja o l'estètica de la via pública. 
  
3. Els materials assenyalats als apartats 1 i 2 precedents s'han de traslladar 
als llocs o equipaments previstos a aquest respecte per part de l'autoritat 
municipal per dipositar-los o eliminar-los. 
  
4. El dipòsit d'aquests materials es regeix en tot moment pel que disposi la 
legislació vigent i, en allò que no quedi previst pel que disposi l'Alcaldia o el 
regidor-delegat. 
  
5. Les despeses que es produeixin com a conseqüència del trasllat i 
custòdia dels materials assenyalats en l’apartat 2 precedent, són a càrrec 
dels propietaris o dels productors. 

CAPÍTOL IV.- NETEJA I EL MANTENIMENT DELS ELEMENTS I DE 
LES PARTS EXTERIORS DELS IMMOBLES. 
  
Article 117  Obligacions respecte a immobles 
  
1. Els propietaris dels immobles o, subsidiàriament, els llogaters tenen 
l'obligació de mantenir-los en les condicions adequades de seguretat, 
neteja i d'ornament públic. 
  
2. Es prohibeix tenir a la vista del públic, a les obertures de les cases i a les 
baranes exteriors de les terrasses roba estesa i qualsevol altra mena 
d'objecte que sigui contrari a l'estètica de la via publica. 
  
Article 118  Prohibició grafits en façanes i tanques 
  
1. Resta prohibit embrutar les façanes dels immobles, les tanques de parcs, 
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jardins, solars i/o obres, els rètols dels carrers, els senyals de trànsit, el 
mobiliari urbà, i, en general, tots els elements visibles des de la via pública 
amb pintades, dibuixos, escrits i/o gargots, fetes amb qualsevol matèria 
(tinta, pintura, etc.).   
  
2. En serà responsable la persona que ho faci i si es tracta d'un menor 
d'edat respondran dels danys causats els  pares o els tutors. 
  
3. L'Ajuntament ordenarà als propietaris o realitzarà directament si afecta a 
l'interès general, per motius d'interès estètic, la neteja de l'element brut, 
amb càrrec a qui l'hagi embrutat o a qui en sigui responsable i sens 
perjudici de la imposició de la sanció que correspongui d'acord amb el que 
disposi la legislació sectorial aplicable. 
  
4. La persona responsable d'haver embrutat els elements urbans 
esmentats en l’apartat 1 anterior, podrà optar entre pagar el càrrec que 
suposi la neteja o realitzar-la directament sota la direcció dels tècnics 
municipals.  
  
5. Per la gradació de la sanció és tindrà en compte la reparació directa del 
dany per qui l'hagi causat. 
  
Article 119  Obligacions propietaris de solars i terrenys 
  
1. Els propietaris dels solars i dels terrenys han de mantenir-los lliures de 
deixalles, de residus, d'herbes i de vegetació i en les condicions adequades 
d'higiene, de salubritat, de seguretat i d'ornament públic. 
  
2. La prescripció anterior inclou l'exigència de desratitzar, desinsectar i 
desinfectar els solars, els immobles i els terrenys. 
  
3. Els propietaris dels terrenys perimetrals de les urbanitzacions estan 
obligats a mantenir una zona neta de matolls, d'acord amb el que estableixi 
en tot moment la legislació sobre la prevenció d'incendis forestals. En cas 
de no fer-ho i si l'estat del terreny suposa un perill manifest, l'Ajuntament 
procedirà immediatament a l'execució subsidiària, i passarà el càrrec de la 
neteja al propietari incomplidor. 
  
Article 120  Inspecció municipal de solars i terrenys 
 
És potestat de l'Ajuntament inspeccionar i dur a terme els treballs de neteja 
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dels solars i terrenys de propietat privada, referits en l'article 119 en cas de 
negligència per part del propietari i després de fer la tramitació prèvia de 
l'expedient corresponent. 
  
En el supòsit previst a l' apartat anterior l' Alcaldia, en exercici de les seves 
facultats, ha de resoldre d'acord amb l'interès ciutadà. 
  

CAPÍTOL V: NETEJA DE LA CIUTAT RESPECTE A L'ÚS COMÚ, 
ESPECIAL I PRIVAT I LES MANIFESTACIONS PÚBLIQUES AL 
CARRER. 
  
 Article 121 Objecte 
  
Aquest capítol descriu normes per mantenir la neteja de la ciutat quant a: 
  
a) l’ús comú especial  i l’ús privat dels béns de domini públic municipal. 
  
b) la prevenció de la brutícia a la ciutat que es produeixi com a 
conseqüència d’activitats públiques al carrer o en determinades actuacions 
publicitàries. 
  
Article 122  Obligacions propietaris o posseïdors de gossos 
  
1. Els propietaris o posseïdors de gossos han de procurar impedir que 
aquests animals deposin els excrements en els parcs i jardins públics i, per 
tant, seran els responsables de la possible contravenció d'aquesta 
imposició. 
  
2. Resta prohibit deixar les deposicions dels gossos en voreres, parterres, 
zones verdes i i altres llocs d'ús públic com són les vies públiques i, en 
general, en qualsevol zona destinada al trànsit i ús de vianants. Els 
propietaris, encarregats o els posseïdors dels gossos són els responsables 
de retirar aquestes deposicions de la part de la via pública afectada. En cas 
d'infringir aquesta norma els agents de l'autoritat municipal requeriran a la 
persona que condueixi, d'acord amb el que disposa  l'ordenança municipal 
reguladora de la tinença d'animals de companyia per: 
  
a) exigir del propietari o del conductor de l'animal la reparació immediata de 
l'afecció causada; 
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b) en absència del propietari o del responsable, retenir l'animal per lliurar-lo 
a les institucions municipals. 

Article 123  Responsabilitat propietaris gossos per danys 

1. Els propietaris són directament responsables dels danys o de les 
afeccions a persones i coses i de qualsevol acció que ocasioni brutícia a la 
via pública produïda pels animals que siguin seus. 

2. En absència del propietari, n'és responsable subsidiari la persona que 
condueixi l' animal en el moment de produir-se l'acció que causi brutícia. 
  
Article 124  Responsabilitat brutícia a la via pública 
  
1. La brutícia de la via pública produïda com a conseqüència de l'ús comú 
especial i privat és responsabilitat de cada titular de l'activitat causant, 
  
2. Els titulars d'establiments, siguin o no fixos (bars, cafès, quioscos, llocs 
de venda i similars, etc. tenen l'obligació de mantenir en les condicions 
adequades de neteja, tant les instal·lacions pròpies com l'espai urbà 
sotmès a la seva influència, 
  
3. L' Ajuntament pot exigir als titulars expressats a l’apartat anterior la 
col·locació d'elements homologats per contenir els residus produïts pel 
consum dels seus establiments i a aquests titulars els correspon, així 
mateix, de mantenir-los i netejar-los. 
  
Article 125  Responsabilitat neteja organitzadors actes públics 
  
1 Els organitzadors d'un acte públic al carrer seran els responsables de la 
brutícia derivada d'aquest acte. 
  
2  A l'efecte de la neteja de la ciutat, els organitzadors tenen l'obligació de 
demanar una llicència a l'Ajuntament en què s'ha d'indicar el lloc, el 
recorregut, si escau, i l'horari de l'acte públic. L' Ajuntament els pot exigir la 
constitució d'una fermança en metàl·lic o d'un aval bancari per l'import dels 
serveis subsidiaris de neteja que, previsiblement, els correspongui efectuar 
com a conseqüència de la brutícia que se'n derivi. 
  
Article 126  Concepte de cartell 
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S'entén per cartell el full de paper, cartró o material similar, mecanoscrit o 
imprès, que té per finalitat donar a conèixer al públic alguna activitat, servei, 
acte, producte o informació. 
  
Article 127  Prohibició d’afixada cartells 
  
1. Amb caràcter general, es prohibeix d'afixar cartells, i només es poden 
utilitzar per a aquest efecte les cartelleres publicitàries permanents 
degudament autoritzades, les tanques de protecció d'obres i de tancament 
de solars i les portes i aparadors dels establiments comercials, sempre que 
en cada cas les persones físiques o jurídiques interessades hagin obtingut 
el consentiment de la propietat o del titular de  l'establiment. 
  
2. Es prohibeix especialment d’afixar de cartells a les façanes dels edificis, 
ja siguin públics o privats, als monuments, als temples, al cementiri, a les 
estàtues, a les columnes, a les fonts, als arbres, al mobiliari urbà, a les 
papereres i als contenidors. 
  
3.  L’afixació de cartells en elements sostinguts o recolzats en arbres, 
fanals, semàfors o altres instal·lacions de servei públic han de tenir 
l'autorització prèvia i expressa de l'Ajuntament. La sol·licitud s'entendrà 
atorgada, sinó ha estat denegada expressament per l'Administració en un 
termini no superior a quinze dies. 
  

CAPÍTOL VI: RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS 
  
Article 128  Objecte 
 
Aquest capítol regula les condicions en les quals l'Ajuntament presta els 
serveis destinats a la recollida de deixalles i residus urbans produïts pels 
ciutadans. 
  
Article 129  Serveis recollida deixalles i residus 
  
1. La recollida de deixalles i de residus establerta en aquesta ordenança és 
regulada per l'Ajuntament mitjançant la prestació de diverses classes de 
serveis, un dels quals, serà de caràcter permanent: el de recollida 
d'escombraries domiciliàries. Els serveis restants, s'efectuaran amb la 
periodicitat i  en la forma en què els serveis municipals estableixin en cada 
cas. 
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2. El servei de recollida d'escombraries domiciliàries és prestat, amb 
caràcter general, per l' Ajuntament a tot el terme municipal , llevat de l’àmbit 
territorial corresponent a l’Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix. 
  
3. A l'efecte d'aquestes ordenances, tenen la categoria de residus urbans 
els materials residuals següents: 
  
a) les deixalles d'alimentació i consum domèstic produïdes pels ciutadans 
als seus habitatges. 
  
b) les cendres de la calefacció domèstica individual. 
  
c) els residus procedents de l'escombrada de les voravies efectuada pels 
ciutadans o pels serveis municipals. 
  
d) els residus produïts com a conseqüència de petites obres domiciliàries, 
quan el lliurament diari als serveis de recollida no sobrepassi els 10 litres. 
  
e) la brossa de l'esporga i del manteniment de les plantes, sempre que es 
lliuri trossejada, dipositada en bosses i, que no sobrepassi els 80 litres. 
  
f) embolcalls, envasos, embalatges i d'altres residus sòlids produïts en 
locals comercials. 
  
g) els materials produïts per activitats comercials i industrials, sempre que 
puguin  assimilar-se a les deixalles urbanes. 
  
h) els residus produïts pel consum en bars, restaurants i altres establiments 
que expedeixin productes alimentaris cuinats o en els quals es facin 
consumicions de qualsevol mena. Així mateix els produïts en supermercats, 
autoserveis i establiments similars. 
  
i) els residus de consum general produïts en residències, hotels, hospitals, 
col·legis i en altres establiments públics o oberts al públic. 
  
j) mobles, estris domèstics vells, roba, calçat i qualsevol producte anàleg. 
  
k) els animals domèstics morts de pes inferior a 50 kg. 
  
l) els vehicles fora d'ús quan concorrin presumpcions d'abandonament o 
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quan els propietaris n'hagin fet renúncia expressa a favor de l'Ajuntament 
per eliminar-los. 
  
Article  130  Materials exclosos servei municipal de recollida 
 
Queden exclosos dels serveis municipals de recollida de residus urbans els 
materials residuals següents: 
  
1. Els materials de rebuig, cendres i escòries produïdes en fabriques, 
tallers, magatzems i altres instal·lacions industrials.  
  
2. Les cendres produïdes a les instal·lacions de calefacció central dels 
edificis, amb independència de la seva destinació. 
  
3. Els detritus d'hospitals, de clíniques i de centres assistencials. 
  
4. Els animals morts, amb un pes superior a 50 kg. 
  
5. Els residus produïts com a conseqüència d' obres. 
  
6. Deixalles i fems produïts en escorxadors, laboratoris, casernes, parcs 
urbans i altres establiments similars, públics o privats. 
  
7. Els productes procedents de decomís. 
  
8. Qualsevol material quan, per les condicions de prestació, volum, pes, 
quantitat de lliurament diari, contingut d'humitat i d'altres, resulti que, 
segons el parer dels serveis municipals, no pugui ésser objecte de la 
recollida normalitzada de residus urbans. 
  
9. Qualsevol altre material que, d'acord amb el contingut o la forma de 
presentació, pugui qualificar-se de perillós. 
  
Article 131  Taxa per servei recollida deixalles i residus 
 
L'Ajuntament té la competència d'establir anualment la taxa corresponent a 
la prestació dels diferents serveis de recollida de deixalles i residus urbans. 
Els usuaris han de pagar la taxa corresponent al servei prestat, d'acord 
amb el que assenyalen sobre aquest aspecte les ordenances fiscals 
corresponents. 
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Article 132  Sancions per materials impropis en servei recollida 
 
Seran sancionades les persones que portin als serveis de recollida residus 
diferents dels assenyalats per a cada mena de servei. També seran objecte 
de sanció els qui dipositin les deixalles fora dels contenidors o en un 
element de contenció diferent de l'expressament assenyalat en cada cas 
pels serveis municipals. La sanció per infringir el que assenyala aquest 
article ha de ser especialment severa en el cas d'establiments que 
produeixen aquests residus en quantitats importants a causa de la 
naturalesa de la seva activitat. Queda explícitament assenyalada 
l'obligatorietat d'utilitzar els contenidors especials, com són els de recollida 
de paper i cartró i els de recollida de vidre, i els que en un futur puguin 
disposar les autoritats municipals. 
  
Article 133  Resolució de dubtes materials admissibles 
 
Quant a allò que s'estableix als articles 126, 127,131 i 132 d'aquesta 
ordenança, els serveis de neteja han d'interpretar els casos de dubte i han 
de determinar, en conseqüència, o no l'acceptabilitat dels residus, així com 
el tipus de servei de recollida que correspongui. 
  
Article 134  Matèries residuals admeses en servei recollida 
  
 D'acord amb el que s'estableix a l'article 129.1) i 2), el servei de recollida 
d'escombraries es farà càrrec de les matèries residuals següents: 
  
1. Ha de retirar les assenyalades al paràgraf 3, apartats a), b) i c) de l'article 
126.3). 
  
2. Ha de retirar o adreçar, si escau, a la planta de tractament 
d'escombraries, les assenyalades amb les lletres d), e), f), g), h) i i), també 
de l'article 129.3), d'acord amb el que estableixin els serveis municipals 
referent al volum de lliurament diari. 
  
Article 135  Materials no admissibles en servei general recollida 
 
En cap cas no és permès de donar als serveis de recollida domiciliària les 
categories de residus següents, per a les quals l'Ajuntament estableix els 
serveis corresponents per fer la recollida sectorialment: 
  
1. Els animals morts de pes inferior a 50 kg.  
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2. Els mobles, els estris domèstics vells i els elements residuals llençats 
pels ciutadans en activitats de reparació o substitució de llur equipament 
domèstic. 
  
Article 136  Abast servei recollida domiciliària escombraries 
 
La prestació del servei de recollida d'escombraries domiciliàries comprèn 
les operacions següents: 
  
a) traslladar les escombraries des dels punts on s'han donat, d'acord amb 
el que estableix l'article 129, fins als vehicles de recollida. 
  
b) buidar les escombraries als elements de càrrega d'aquests vehicles.  
  
c) retornar, si és procedent, els elements de contenció, un cop buidats, als 
punts originaris de recollida. 
  
d) retirar les escombraries abocades a la via pública com a conseqüència 
d'aquestes operacions. 
  
e) transportar i descarregar les escombraries als equipaments habilitats a 
aquest efecte pels serveis municipals. 
  
Article 137  Prohibició abandonament escombraries 
  
1. Es prohibeix abandonar les escombraries. Els usuaris tenen l'obligació 
de donar-les als serveis de recollida d'acord amb l'horari establert 
mitjançant disposició de l'alcalde o regidor delegat, i en els llocs i/o 
contenidors assenyalats a l'efecte. 
  
2. Els infractors, sobre els quals es fa referència a l’apartat anterior, tenen 
l’obligació de retirar les escombraries abandonades, i també de deixar net 
l'espai urbà que s'hagi embrutat. Tot això amb independència de les 
sancions que corresponguin. 
  
Article  138  Prohibició transvasament o manipulació escombraries 
 
No es permet fer el transvasament o la manipulació d'escombraries fora de 
la planta de transferència , parcs de recollida, de concentració o de 
tractament que els serveis municipals puguin destinar a aquest efecte. 
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Article 139  Horaris i altres disposicions sobre servei recollida 
 
Els usuaris del servei han de respectar els horaris assenyalats i han de 
portar les escombraries segons allò que disposen aquestes ordenances. 
També tenen l'obligació de seguir puntualment totes les disposicions que 
dicti l'Alcaldia en matèria de recollida domiciliària. 
  
Article 140  Ús obligatori de contenidors 
  
1. Quant a la prestació del servei de recollida domiciliària, els usuaris tenen 
l'obligació d'utilitzar els elements de contenció per a escombraries situats a 
la via pública amb aquest fi o els que en cada cas determinin els serveis 
municipals. 
  
2. Els elements de contenció per a la recollida d'escombraries han de 
complir les normes tècniques que estableixi l’Ajuntament. 
  
Article 141  Forma de dipositar escombraries en contenidors 
  
1. Els usuaris tenen l'obligació de dipositar les escombraries als contenidors 
estàtics situats a la via pública en condicions que no es produeixin 
abocaments de residus durant aquesta operació. Si, com a conseqüència 
d'una deficient presentació de les escombraries es produeixen aquests 
abocaments, l'usuari causant és responsable de la brutícia ocasionada a la 
via pública. 
  
2. Les escombraries s'han de llençar mitjançant bosses que tinguin 
característiques d'impermeabilitat. En cap cas no s'autoritza el lliurament de 
residus en paquets, caixes i similars o sense envasar. 
  
3. Es prohibeix llençar escombraries domiciliàries que continguin residus en 
forma liquida o susceptibles de liquar-se. 
  
4. Per tal de ser lliurats als serveis de recollida domiciliaria, tots els 
elements que continguin escombraries han d' estar perfectament lligats o 
tapats de manera que no es produeixin abocaments de materials residuals. 
 
5. Cada fracció de residu s’haurà de dipositar en el contenidor adequat en 
funció de la seva naturalesa i determinacions aplicables a la recollida 
selectiva.  
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Article 142  Tractament i neteja contenidors 
  
1. Els elements que continguin residus hauran de ser tractats i manipulats, 
tant pels usuaris com pel personal de recollida amb cura de no causar-los 
cap dany.  
  
2. Si es tracta d' elements contenidors de propietat pública, els serveis 
municipals els han de netejar, mantenir i renovar i se'n podrà imputar el 
càrrec corresponent a l'usuari quan hagin quedat inutilitzats per al servei a 
causa d'un mal ús.  
  
Article 143  Ubicació contenidors de residus 
  
1. L'Ajuntament pot establir, amb caràcter permanent o transitori, punts de 
lliurament i d'acumulació de residus diferents als assenyalats a l’apartat 1 
anterior.  Aquests espais d'acumulació de residus han de ser degudament 
comunicats pels serveis municipals. L'usuari té l'obligació de complir totes 
les instruccions que l'autoritat municipal dicti a aquest respecte. 
  
2. La col·locació de contenidors a la via pública obeirà a raons de 
necessitat per a la població de la zona afectada. Els serveis tècnics 
municipals, d’ofici o a petició dels ciutadans, després de consulta prèvia 
amb l’Àmbit Municipal de Serveis Urbans, determinarà el lloc d’ubicació 
més adient, tenint en compte el volum de població afectada, la situació dels 
habitatges en relació a la via pública, les característiques dels vehicles que 
realitzen els servei de recollida i resoldrà objectivament totes les qüestions 
que se’ls hi presentin. 
  
3. Un cop decidida la situació dels contenidors a la via pública, aquesta 
serà inamovible, llevat de circumstàncies sobrevingudes que facin 
inevitable el canvi. 
  
4. De conformitat amb el que assenyala l’apartat 2 també pot establir guals i 
reserves especials de l'espai urbà per a destinar-los a càrrega i a altres 
operacions necessàries  per col·locar contenidors d'escombraries. 
  
Article 144  Obligacions dels ciutadans respecte els contenidors 
  
1. Atès que l'Ajuntament ha establert la recollida d'escombraries mitjançant 
l'ús de contenidors fixos al carrer, els ciutadans han de tenir cura de no 
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impedir les operacions corresponents per carregar-los, descarregar-los i 
traslladar-los. 
  
L'Alcaldia o el regidor en qui aquesta desconcentri les competències 
sancionadores, a proposta dels serveis municipals, ha de sancionar els qui, 
amb la seva conducta, causin impediments a la prestació del servei de 
retirada o a la reposició dels contenidors. 
  
2. Els usuaris tenen l'obligació de dipositar les escombraries dins els 
contenidors, segons les normes establertes i es prohibeix l'abandonament 
dels residus als voltants de les zones habilitades per als elements de 
contenció, sens perjudici de les normes especifiques que dicti l'Alcaldia. 
  
3. La ubicació dels contenidors se senyalitzarà mitjançant pintura al 
paviment o altre sistema identificatiu per a les vies urbanes sense asfaltar. 
Aquest espai reservat per al contenidor no podrà ésser ocupat per cap 
mena d'impediment. Els vehicles que s'estacionin sobre les reserves 
d'espai dels contenidors seran retirats de la via pública i conduïts al dipòsit 
municipal, amb independència de la sanció que els correspongui. 
  
Article 145  Recol·locació contenidors 
 
El personal del servei de recollida ha de tornar als punts d'origen els 
contenidors d'escombraries, un cop hagin estat buidats. 
  
Article 146  Trituradores domèstiques 
  
1. No s'autoritza el lliurament als serveis de recollida domiciliària, 
d’escombraries prèviament tractades mitjançant instal·lacions destinades a 
augmentar-ne la densitat, si els interessats no han obtingut abans 
autorització atorgada pels serveis municipals. 
  
2. Queda prohibida la instal·lació de trituradores domèstiques connectades 
al desguàs de l'habitatge. 
  
Article 147  Reserva espais per contenidors en edificis 
  
1. Els edificis per a més de vuit habitatges, locals industrials i comercials i 
altres establiments que siguin de nova edificació, seguint les indicacions 
dels serveis municipals, hauran de condicionar l'espai de voravia o de 
calçada o si escau, de pati de contenidors o corralets que se'ls indiqui, 
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destinats a col·locar els contenidors per recollir la brossa produïda.  
  
2. A les edificacions construïdes amb anterioritat a l'entrada en vigor 
d'aquestes ordenances ha d'habilitar-se l'espai per a les escombraries a 
què fa referència l’apartat 1 anterior, si les condicions de prestació del 
servei de recollida ho exigeixen. 
  
3. Les dimensions i característiques del condicionament indicat als apartats 
1 i 2 anteriors han de ser definides pels serveis municipals. 
  
Article 148  Recollida sectorial residus urbans 
 
L'Ajuntament pot establir els serveis de recollida sectorial de residus urbans 
que tinguin com a objectiu: 
  
a) la recollida de mobles, estris domèstics vells i elements residuals llençats 
pels ciutadans en les activitats de reparació o substitució del seu 
equipament domèstic. 
  
b) la recollida d'animals domèstics morts. 
  
c) la recollida de vehicles fora d'ús. 
  
Article 149  Contenidors per a residus específics 
  
En cas de disposar de contenidors fixos al carrer exclusivament reservats a 
prestar el servei de recollida sectorial o selectiva corresponent, es prohibeix 
dipositar-hi materials residuals diferents als expressament consignats en 
cada cas. 
  
Els infractors seran sancionats en els termes previstos en la present 
Ordenança. 
  
Article 150  Vehicles abandonats a via pública 
 
L'assumpció del caràcter residual implica que l'Ajuntament pot adquirir 
facultats de disposició sobre els vehicles objecte d'abandonament en els 
casos següents: 
  
a) quan el vehicle, per la seva aparença, faci presumir que es troba en 
situació d'abandonament segons el parer dels serveis municipals 
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competents i es compleixin els terminis i les disposicions legals establerts. 
  
b) quan el propietari del vehicle fora d'ús el declari residual, fet que implica 
la renúncia del propietari a favor de l'Ajuntament. 
  
Article 151  Propietat municipal deixalles i residus en contenidors 
  
1. A partir del moment que s'hagin dipositat les deixalles i els residus al 
carrer dins els elements de contenció autoritzats, tot esperant de ser 
recollits pels serveis municipals, adquireixen el caràcter de propietat 
municipal, d'acord amb allò que disposa la Llei 6/l993, de 15 juliol, 
reguladora dels residus. 
  
2. No es poden recollir o aprofitar les deixalles de qualsevol mena ni els 
residus sòlids urbans sense autorització municipal prèvia. Es prohibeix 
seleccionar, classificar i separar qualsevol material residual dipositat a la via 
pública abans que els serveis municipals el recullin, excepte que es disposi 
d'una llicència expressa atorgada per l'Ajuntament. 
  
Article 152  Concepte recollida selectiva 
 
A l'efecte d'aquestes ordenances, es considera selectiva la recollida o el 
lliurament, per separat, d'un material residual a més d'aquells que 
continguin les deixalles, duta a terme pels serveis municipals directament o 
per tercers, privats o públics, que prèviament hagin estat autoritzats per 
l'Ajuntament. 
  
Article 153  Variacions en servei recollida selectiva 
 
L'Ajuntament, mitjançant els serveis municipals, pot dur a terme les 
experiències i les activitats en matèria de recollida selectiva que cregui 
adequades, tot introduint les necessàries variacions en l'organització del 
servei de recollida d' escombraries.  
  
Article 154  Freqüència i horaris servei recollida domiciliària 
escombraries 
  
1. L'Ajuntament ha d'establir la recollida domiciliària d'escombraries, amb la 
freqüència que consideri més idònia per als interessos de la ciutat. 
  
2. Els serveis municipals han de fer pública la programació d'horaris i de 
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mitjans prevista per a la prestació dels serveis de recollida.  
  
3. L'Ajuntament pot introduir en tot moment les modificacions al programa 
de serveis de recollida que, per motius d'interès públic, consideri 
adequades. 
  
4. Els serveis municipals han de fer públic, amb l'antelació suficient, 
qualsevol canvi en l'horari, la forma o la freqüència de prestació del servei, 
a excepció de les disposicions dictades per l'Alcaldia en situacions 
d'emergència. 
  
Article 155  Compliment horaris dipòsit escombraries 
  
Es prohibeix el lliurament de les escombraries al contenidor fora dels 
horaris establerts. 

TíTOL QUART.    RÈGIM  SANCIONADOR 
  
CAPÍTOL I: DISPOSICIONS GENERALS 
  
Article 156  Infraccions 
  
1. Constitueixen infraccions la vulneració de les disposicions contingudes 
en aquesta ordenança, tant  per acció com per omissió. 
  
2. També constitueixen infracció qualificada, segons el resultat que 
comporti  i el grau en què es produeixi: 
  
a) la negativa o la resistència a facilitar la labor inspectora o de vigilància de 
l'Administració. 
  
b) la negativa o la resistència a subministrar dades o facilitar la informació 
que demanin les autoritats competents o els seus agents, per complir les 
seves funcions, i subministrar informació o documentació falsa, inexacta, 
incompleta o que indueixi a error, explícitament o implícitament. 
  
Article 157  Classes de sancions 
  
Les sancions que es poden imposar són les següents: 
  
a) multa. 
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b) suspensió de l'activitat, total o parcial. 
c) retirada temporal o definitiva de la llicència. 
  
 Article 158  Criteris graduació sancions 
  
1. L'òrgan competent ha de decidir les sancions amb multes que poden 
arribar fins a 900 €, i,  per fer la graduació, s'ha de tenir en compte: 
  
a) la bona o la mala fe dels infractors. 
b) la capacitat econòmica del subjecte infractor. 
c) el fet d'haver comès repetidament infraccions. 
d) la transcendència social. 
e) la quantitat del benefici il·lícit. 
f) el fet que l'objecte de la infracció sigui o no sigui autoritzable. 
g) el grau d'incompliment efectiu dels supòsits previstos en aquesta 
ordenança. 
  
2.  La multa màxima de 900€  prevista en aquest precepte s'ha d'adaptar en 
cada moment a la quantia màxima que per infracció de les ordenances 
locals estableixi la llei. 
  
3. A banda que s'imposi la multa corresponent, els agents de l'autoritat han 
d'impedir l'exercici de l'actuació il·lícita i han d'adoptar les mesures 
cautelars necessàries a aquest efecte, i s'ha d'arribar, si escau, a l'execució 
subsidiària a càrrec de l'infractor. 
  
4. Es considera com a atenuant la circumstància que l'infractor repari les 
deficiències comprovades o els danys causats en el termini que en cada 
cas assenyali l'òrgan competent. En aquests casos, s'atenua la quantia de 
la sanció pecuniària, i es pot arribar a la condonació mitjançant la 
substitució de la multa per una obligació positiva de restitució o de 
reparació dels béns danyats. 
  
5. Les sancions previstes en aquesta ordenança s'han d'aplicar sense 
perjudici d'exercir les accions civils i penals que calgui emprendre en cada 
cas en defensa del bé públic i de les persones. 
  
A aquest efecte, l'Ajuntament pot exercir l'acció popular prevista als articles 
101 i 210 de la Llei d'enjudiciament criminal, en persecució de les faltes i 
dels delictes que es cometin contra les persones i els béns dels ciutadans 
de Sant Cugat del Vallès. 
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6. Quan els incompliments de les disposicions d'aquesta ordenança 
suposin infraccions de normes de rang superior s'ha d'incoar l'expedient 
sancionador corresponent i s'han d'aplicar les sancions d'acord amb la 
legislació vigent en cada matèria. 
  
7. Quan la sanció per l'incompliment dels preceptes d'aquesta ordenança 
consisteixi en una multa, l’Alcalde o regidor en el que hagi desconcentrat la 
potestat sancionadora podrà substituir, prèvia sol.licitud de l’interessat,  
l'import monetari per la obligació positiva de prestació de treballs en 
benefici de la comunitat. 
  
Article 159  Delegació competències alcaldia 
 
L'alcalde, mitjançant ban, al qual es donarà la publicitat prevista a l'article 70 
del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret  
179/1995, de 13 de juny, DOGC. núm 2066,  podrà desconcentrar i atribuir 
la titularitat i l'exercici de les seves competències en la matèria regulada per 
aquesta Ordenança, atès el que disposa l'article 12.2 de la Llei 30/1992, de 
26 de novembre, del Règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, en el regidor que designi a l'efecte. 
  
Article 160  Responsabilitat per infraccions 
  
1. Seran responsables de les infraccions: 
  
a) els titulars de les llicències municipals, siguin persones físiques o 
jurídiques i/o els explotadors del negoci, igualment persones físiques o 
jurídiques. En el cas que no coincidissin amb el titular de la llicència, la 
responsabilitat serà solidària. 
  
b)  els autors materials de les infraccions, per acció o per omissió. Quan 
aquests siguin menors d'edat, respondran dels incompliments els pares, els 
tutors o els qui en tinguin la guarda legal. 
  
2. La responsabilitat administrativa per les infraccions a què fa referència 
aquesta ordenança és independent de la responsabilitat civil, penal o d'altre 
ordre que, si escau, pugui exigir-se als interessats. 
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CAPITOL II DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES PELS INCOMPLIMENTS 
DELS PRECEPTES DEL TÍTOL PRIMER 
  
Article 161  Classificació infraccions 
 
Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus, de conformitat 
amb la tipificació que estableixen els articles següents. 
  
Article 162  Tipificació infraccions 
 
Tipificació de les infraccions per l'incompliment de les disposicions 
establertes al Títol I d'aquesta Ordenança:  
  
1. Es tipifiquen com a infraccions administratives de les disposicions del 
Títol I de la present Ordenança, les següents: 
  
a. D'aplicació general  
  
1. Usar o ocupar el subsòl, al sòl o els espais elevats de la via pública o fer-
hi obres sense llicència municipal. 
2. Incompliment de les condicions generals o específiques de la llicència 
municipal per la qual es concedeix el permís d'ocupació de la via pública. 
3. Instal·lació de mobiliari que incompleixi les especificacions dels plans 
específics o els models aprovats per l'Ajuntament. 
4. Ocupació de la via pública de manera que destorbi o obstaculitzi la lliure 
circulació de vianants o vehicles o que pugui ocasionar danys a persones i 
altres elements de la via pública. 
5. No retirar els material de l'ocupació previ requeriment de l'Ajuntament per 
festes tradicionals o altres tipus actes. 
6. Sobrepassar el període de vigència de la llicència municipal. 
7. Deteriorar qualsevol element de la via pública. 
8. Instal·lar elements fixos o mòbils amb la finalitat de fer-los servir com a 
habitatge permanent o temporal (com caravanes, tendes, construccions 
precàries i altres vehicles deteriorats o elements similars). 
9. Instal·lació d'ornamentació en la via pública contravenint els preceptes de 
l'Ordenança. 
10. Impedir o dificultar l'accés a instal·lacions de serveis públics (com 
reguladors de semàfors, quadres d'enllumenat, boques de reg, hidrants i 
altres elements similars). 
  
b. Publicitat 
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1. Col·locació de publicitat mitjançant cartells, fulls volants, adhesius o 
elements similars enganxats en espais no especialment reservats a aquesta 
finalitat. 
2. El repartiment, l'escampament i el llançament de tota mena de publicitat 
(fulls volants, programes, fullets, adhesius, i materials similars) a la via 
pública i la seva col·locació a parabrises de cotxes o mitjançant 
procediments similars. 
3. Col·locació de pancartes en ponts sobre rius. 
4. Col·locació de pancartes subjectades a arbres, fanals d'enllumenat o 
qualsevol altre element estructural o de mobiliari urbà. 
  
c. Guals 
  
1. La col·locació de rampes o la instal·lació circumstancial d'elements mòbils 
o fixos que envaeixin la vorera o la calçada (cossos de fusta o metàl·lics, 
rajols, sorra, etc.). 
2. La manca de conservació en perfecte estat del paviment i de la placa 
senyalitzadora. 
3. Canviar la titularitat i les característiques físiques o d'utilització del gual i 
del local sense autorització prèvia de l'Administració municipal. 
4. No renovar el paviment quan es renovi el de la vorera circumdant o quan 
es disposi, previ informe dels Serveis tècnics municipals. 
5. No efectuar al seu càrrec les obres de reparació, reforma, supressió i 
d'altres que necessiti el gual. 
6. Efectuar les obres de construcció d'un gual d'accés, concedit mitjançant 
llicència municipal i que no s'adeqüin a les característiques de disseny i als 
materials utilitzables fixats, a les característiques de senyalització i 
construcció definides en aquesta Ordenança o a les condicions significades 
en la llicència. 
7. Efectuar obres de construcció de gual d'accés de vehicles sense haver 
obtingut llicència o fer servir un rebaix de la vorera anteriorment existent 
sense obtenir el permís de gual.  
8. L'accés de vehicles des de la via pública a un local o recinte sense haver 
obtingut llicència.  
9. Col·locació d'una placa no reglamentària per senyalitzar un accés a 
l'habitatge sense llicència municipal. 
10. Col·locació d'una placa per senyalitzar un accés a l'habitatge sense 
llicència municipal. 
  
d. Obres en general 
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1. No realitzar les obres segons el projecte aprovat o les condicions 
establertes a la llicència, o que afectin altres serveis o instal·lacions 
municipals. 
2. Retard en l'execució d'obres respecte al calendari aprovat en la llicència 
municipal. 
3. Realització de les obres amb mesures de senyalització o protecció 
incorrectes o insuficients. 
4. Realització d'activitats o fer instal·lacions de forma defectuosa o que posin 
en perill els vianants, vehicles o altres instal·lacions. 
5. El retard en la correcció dels defectes observats en la realització d'obres 
una vegada finalitzat el termini concedit per reparar-los. 
6. No utilitzar les màquines o els equips indicats a la sol·licitud o llicència 
municipal. 
7. Retard en la reposició de tapes de registres desaparegudes o 
deteriorades i altres elements. 
8. Compactació deficient de rases. 
9. Manca de reposició del paviment de les rases. 
10. Reposició provisional defectuosa o perillosa. 
11. Deixar obstacles de qualsevol tipus a la via pública. 
12. No sol·licitar l'ajornament o la pròrroga de les ocupacions i obres. 
13. Dificultar, obstaculitzar o interrompre la circulació de vehicles o de 
vianants. 
14. Caiguda de materials a la via pública. 
15. Manca de la correcta senyalització dels obstacles a la via pública. 
16. No habilitar pas de vianants d'acord amb els preceptes de l'Ordenança. 
17. No senyalitzar el pas de vianants d'acord amb els preceptes d'aquesta 
Ordenança. 
18. No protegir suficientment el paviment de la via pública. 
  
d. Tancaments d'obra  
  
1. Tancament d'obra amb un tancat no estable o alineat o que presenti 
obertures que permeti l'accés a dins l'obra.  
2. Tanca d'obra amb material no opac.  
  
e. Bastides  
  
1. Manca de baranes rígides de 90 cm d'altura mínima, barres intermèdies i 
plints o entornpeus de 15 cm d'altura mínima a partir del nivell del pis per 
evitar la caiguda de materials o eines. 
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2. Bastida no assentada sobre bases sòlides, estables i anivellades.  
3. La col·locació de falques per salvar desnivells del paviment.  
4. No col·locar visera protectora per sobre de la llinda d'accés dels edificis o 
entre la façana de l'edifici i la plataforma. 
5. Instal·lació deficient de visera protectora per sobre de la llinda d'accés 
dels edificis o de la protecció entre la façana de l'edifici i la plataforma. 
6. No recobrir la bastida amb malla mosquitera o xarxa opaca segons els 
treballs a efectuar. 
7. Cobertura deficient de bastida amb malla o xarxa opaca. 
8. Instal·lació de taulons en plataforma de bastida fixa. 
9. Instal·lació de plataformes no fixades. 
10. Manca de mitjans segurs d'accés a bastides.  
12. Bastida no fixada o deficientment fixada a la façana o parament amb els 
suficients punts d'ancoratge per tal que quedi garantida la seva estabilitat.  
  
f. Ponts volats  
  
1. En la utilització de ponts volats, no instal·lar per protegir el pas de 
vianants una bastida amb visera de protecció que habiliti un pas per sota i 
no instal·lar elements necessaris per conduir els vianants per l'esmentat pas. 
2. Instal·lació deficient de bastida amb visera de protecció per sobre de la 
llinda d'accés dels edificis formant un angle màxim de 45º respecte a la 
vertical folrat amb elements suficientment rígids i recobert amb lona opaca, 
plàstic o element similar per evitar la caiguda de materials de granulometria 
fina o líquids a la via pública o de la protecció entre la façana de l'edifici i la 
plataforma. 
3. Deixar el pont volat penjant fora de les hores de treball. 
  
g. Tubs de runes  
  
1. Abocar deficientment el material a través dels tubs (no abocar a un 
contenidor, no col·locar lona opaca, no mullar els  materials periòdicament 
per evitar l'embrutiment de la via pública). 
2. Abocar el material a través dels tubs provocant molèsties o danys a 
persones o coses. 
  
h. Contenidors   
  
1. No retirar contenidors de la via pública els caps de setmana (dissabtes 
tarda i diumenges) o festius, així com en aquelles dates de festes 
commemoratives o tradicionals que l'Ajuntament comuniqui. 
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2. No pintar ni senyalitzar correctament els contenidors. 
  
i. Manca de llicència  o incompliment de normativa urbanística: 
  
1. Ocupació o execució d'obres en el subsòl, sòl o espais elevats de la via 
pública sense prèvia llicència municipal. 
2. Incompliment de les condicions de la llicència municipal per la qual es 
concedeix el permís per a l'ocupació de la via pública. 
3. Instal·lació de mobiliari que incompleixi les especificacions dels plans 
específics o models aprovats per l'Ajuntament. 
  
 Article 163  Quantia de les sancions 
  
1. Les infraccions molt greus seran sancionades amb multes de 450€ a 
900 €. 
  
2. Les infraccions greus seran sancionades amb multes de 300€ a 450€. 
  
3. Les infraccions lleus seran sancionades amb multes de 30€ a 150€. 
  
Article 164  Altres sancions imposables 
  
1. Per les infraccions molt greus també es pot aplicar qualsevol de les 
sancions següents: 
  
a) clausura de l'activitat. 
  
b) retirada temporal o definitiva de la llicència. 
  
c) suspensió temporal de l'activitat. 
  
d) precintament de focus emissors. 
  
2. Per les infraccions greus també es pot aplicar qualsevol de les sancions 
següents: 
  
a) suspensió temporal de l'activitat 
  
b) precintament de focus emissors 
  
Article 165  Graduació de les sancions 
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Les sancions corresponents a cada classe d'infracció es graduen tenint en 
compte el seu caràcter de molt greus, greus o lleus que serà determinat 
en funció dels criteris següents que poden ser valorats separadament o 
conjunta:  
  
a) l'afectació de la salut de les persones. 
  
b) l'alteració social a causa del fet infractor. 
  
c) la possibilitat de restabliment de la realitat física alterada. 
  
d) el benefici derivat de l'activitat infractora. 
  
e) el grau de malícia del causant de la infracció. 
  
f) el grau de participació en el fet per títol diferent de l'anterior. 
  
g) la capacitat econòmica de l'infractor. 
  
h) la reincidència 
  

CAPÍTOL III DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES PELS INCOMPLIMENTS 
DELS PRECEPTES DEL TÍTOL SEGON  
  
Article 166  Classificació infraccions 
 
Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus, de conformitat 
amb la tipificació que estableixen els articles següents. 
  
Article 167  Tipificació infraccions 
 
Tipificació de les infraccions per l'incompliment de les disposicions 
establertes al Títol II d'aquesta Ordenança:  
  
1.1 Molt greus 
  
- Falsejar els certificats tècnics 
- Superar en més de 10 unitats els valors guia d'immissió que estableix 
l'article 80. 
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- Posar en funcionament focus emissors quan se n'hagi ordenat el  
precintament o la clausura. 
- Reincidir en infraccions greus. 
  
1.2 Greus: 
  
- Superar en més de 5 unitats els valors guia d'immissió que estableix 
l'article 80. 
- No disposar de l'aïllament acústic i/o vibratori imposat a la llicència. 
- Ampliar sense llicència les activitats susceptibles de produir molèsties 
per sorolls i/o vibracions. 
- Desatendre els requeriments municipals per a la correcció de les 
deficiències observades. 
- Negar-se o resistir-se a la tasca d'inspecció i de vigilància de 
l'Administració. 
- La negativa o la resistència a subministrar dades o a facilitar la 
informació sol·licitada per les autoritats competents o pels seus agents en 
el compliment de les seves funcions, i també el subministrament 
d'informació o documentació falsa, inexacta, incompleta o que indueixi a 
error, implícitament o explícitament. 
- Posar en funcionament focus emissors quan se n'hagi limitat el temps. 
- Reincidir en infraccions lleus. 
  
1.3 Lleus: 
  
- Superar fins a 5 unitats els valors guia d'immissió que estableix l'article 
77. 
- Qualsevol altra infracció no tipificada en els apartats anteriors. 
  
2. Es tipifiquen com a infraccions administratives en matèria d'accions 
singulars, Títol II, Capítol IV, les següents: 
  
2.1 Greus 
  
- Superar en més de 5 unitats els valors guia d'immissió que estableix 
l'article 80. 
- Exercir l'activitat sense l’autorització municipal preceptiva. 
- Reincidir en infraccions lleus 
  
2.2 Lleus 
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- Superar fins a 5 unitats els valors guia d'immissió que estableix l'article 
80. 
- Incomplir l'horari fixat. 
- Qualsevol altra infracció no tipificada en els apartats anteriors.  
  
Article 168 Quantia de les sancions 
  
1. Les infraccions molt greus seran sancionades amb multes de 450€ a 
900 €. 
  
2. Les infraccions greus seran sancionades amb multes de 300€ a 450€. 
  
3. Les infraccions lleus seran sancionades amb multes de 30€ a 150€. 
  
Article 169  Altres sancions imposables 
  
1. Per les infraccions molt greus també es pot aplicar qualsevol de les 
sancions següents: 
  
a) clausura de l'activitat. 
  
b) retirada temporal o definitiva de la llicència. 
  
c) suspensió temporal de l'activitat. 
  
d) precintament de focus emissors. 
  
2. Per les infraccions greus també es pot aplicar qualsevol de les sancions 
següents: 
  
a) suspensió temporal de l'activitat 
   
b) precintament de focus emissors 
  
Article 170  Graduació de les sancions 
  
Les sancions corresponents a cada classe d'infracció es graduen tenint en 
compte els criteris següents, que poden ser valorats separadament o 
conjuntament. 
  
a) l'afectació de la salut de les persones. 
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b) l'alteració social a causa del fet infractor. 
  
c) la possibilitat de restabliment de la realitat fàctica. 
  
d) el benefici derivat de l'activitat infractora. 
  
e) el grau de malícia del causant de la infracció. 
  
f) el grau de participació en el fet per títol diferent de l'anterior. 
  
g) la capacitat econòmica de l'infractor. 
  
h) la reincidència 

CAPITOL IV DISPOSICIONS ESPECÍFIQUES PELS INCOMPLIMENTS 
DELS PRECEPTES DEL TÍTOL TERCER 
  
Article 171  Classificació infraccions 
 
Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus, de conformitat 
amb la tipificació que estableixen els articles següents. 
  
Article 172  Tipificació infraccions 
 
Es tipifiquen com a infraccions administratives de les disposicions del Títol 
III de la present Ordenança, les següents: 
  
1. Tirar o dipositar a terra qualsevol deixalla (papers, terres, enderrocs, 
animals morts, mobles). 
2. Disposar les escombraries de forma diferent a la regulada per les 
ordenances específiques de recollida. 
3. Abocar o vessar qualsevol líquid a la via pública.  
Les aigües destinades a netejar el carrer únicament es podran abocar 
directament als embornals. 
4. Llençar puntes de cigars o cigarretes o altres matèries enceses a les 
papereres. En tot cas s'hi hauran de dipositar un cop apagades. 
5. Netejar o espolsar catifes, estores, roba o elements similars des de 
balcons, finestres, terrats i portes. 
6. Abocar des de les obertures de les diferents plantes dels edificis 
qualsevol element a la via pública o a altres pisos dels immobles, com per 
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exemple aigües procedents de regar plantes o residus vegetals i animals. 
7. Embrutar amb deposicions o miccions tant de persones com d'animals les 
vies públiques, els seus elements estructurals, els edificis i les instal·lacions 
de titularitat municipal i el mobiliari urbà. 
8. Desatendre els requeriments municipals per a la retirada de deposicions i 
altres elements incorrectament dipositats a la via pública, elements 
estructurals o mobiliari urbà. 
9. Rentar, mantenir i reparar vehicles i màquines a la via pública i lleres de 
domini públic. 
10. Rentar animals a la via pública, a les fonts , als estanys i a les lleres de 
domini públic. 
11. Realitzar qualsevol acte que causi l'embrutiment de la via pública. 
12. Emetre pols, fums o altres elements que puguin causar molèsties a la 
via pública i embrutar-la.  
13. Desatendre els requeriments municipals per cessar l'activitat que origina 
l'embrutiment o l'emissió de pols, fums o altres elements que causin 
molèsties. 
14. Desatendre els requeriments municipals per a la correcció de les 
deficiències observades que causen l'embrutiment o l'emissió de pols, fums i 
altres elements que causin molèsties. 
15. Desatendre els requeriments municipals per procedir a la neteja de la 
part de la via pública i els seus elements estructurals que s'haguessin vist 
afectats, o per retirar els materials residuals. 
16. No adoptar les mesures adients per evitar l'embrutiment o l'emissió de 
pols, fums o altres elements que causin molèsties a la via pública i els seus 
elements. 
17. Incomplir les condicions fixades en les llicències per evitar l'embrutiment 
o l'emissió de pols, fums i altres elements que causin molèsties. 
18. Realitzar una activitat susceptible de provocar l'embrutiment o l'emissió 
de pols, fums i altres elements que causin molèsties quan s'hagi ordenat 
precintar, clausurar o paralitzar l'activitat. 
19. No subministrar dades o facilitar la informació sol·licitada per les 
autoritats competents o pel seus agents en el compliment de les seves 
funcions quan hi estigui obligat per Llei. També el subministrament 
d'informació o documentació falsa, inexacta, incompleta o que indueixi a 
error, implícitament o explícitament. 
20. Instal·lar de manera deficient els sistemes per evitar l'embrutiment o 
l'emissió de pols, fums i altres elements que causin molèsties. 
  
Article 173  Quantia de les sancions 
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1. Les infraccions molt greus seran sancionades amb multes de 450€ a 
900 €. 
  
2. Les infraccions greus seran sancionades amb multes de 300€ a 450€. 
  
3. Les infraccions lleus seran sancionades amb multes de 30€ a 150€. 
  
Article 174  Altres sancions imposables 
  
1. Per les infraccions molt greus també es pot aplicar qualsevol de les 
sancions següents: 
  
a) clausura de l'activitat. 
  
b) retirada temporal o definitiva de la llicència. 
  
c) suspensió temporal de l'activitat. 
  
d) precintament de focus emissors. 
  
2. Per les infraccions greus també es pot aplicar qualsevol de les sancions 
següents: 
  
a) suspensió temporal de l'activitat 
  
b) precintament de focus emissors 
  
Article 175  Graduació de les sancions 
  
Les sancions corresponents a cada classe d'infracció es graduen tenint en 
compte el seu caràcter de molt greus, greus o lleus que serà determinat 
en funció dels criteris següents que poden ser valorats separadament o 
conjunta:  
  
a) l'afectació de la salut de les persones. 
  
b) l'alteració social a causa del fet infractor. 
  
c) la possibilitat de restabliment de la realitat fàctica. 
  
d) el benefici derivat de l'activitat infractora. 
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e) el grau de malícia del causant de la infracció. 
  
f) el grau de participació en el fet per títol diferent de l'anterior. 
  
g) la capacitat econòmica de l'infractor. 
  
h) la reincidència 

CAPÍTOL V: PROCEDIMENT SANCIONADOR  
  
Article 176  Procediment abreujat 
  
1. Les infraccions contra les disposicions de d'aquesta ordenança s'han de 
sancionar d'acord amb el procediment abreujat previst a l'article 18 del 
Decret 218/1993 de 9 de novembre, del Consell Executiu de la Generalitat i 
en el Reial Decret 1398/1993, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament 
del procediment per a l’exercici de la potestat.  
  
2. Un cop dictat l'acord d'iniciació del procediment sancionador, l'instructor 
ha de formular una proposta de resolució en què s'han d'exposar els fets 
imputats a l'expedientat, les infraccions que aquests puguin constituir, les 
sancions aplicables, l'autoritat competent per resoldre i la  normativa que li 
atorga la competència. Aquesta proposta de resolució s'ha de notificar als 
interessats, juntament amb l' acord d'iniciació de l'expedient i la indicació 
que es tracta d'un procediment abreujat, per tal que en el termini de deu 
dies puguin aportar les proves que vulguin presentar i al·legar el que 
considerin convenient en defensa dels seus drets o interessos. 
  
Transcorregut aquest termini, i després de l'eventual pràctica de la prova, 
l'instructor, sense cap altre tràmit, ha d'elevar l'expedient a l'Alcaldia o al 
regidor en qui l'alcalde hagi desconcentrat les competències, perquè es 
prengui la resolució definitiva que correspongui. Les sancions han de ser 
executives des del moment en què siguin definitives en via administrativa.  
  
Article 177  Prescripció d’infraccions 
  
1. Les infraccions a què fa referència aquesta ordenança prescriuen al cap 
de sis mesos, llevat que una norma de rang superior estableixi un període 
de prescripció més ampli.  
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2. Aquest termini començarà a comptar des del moment en què s'ha comès 
la infracció.  
  
3. Les infraccions derivades de l'exercici irregular d'una activitat s'entenen 
continuades i no comença a córrer el termini de prescripció fins que no 
desaparegui la causa de la infracció.   
  
4. Qualsevol actuació de l' Administració en relació amb les infraccions 
interromp la prescripció i s'ha d'iniciar, novament, el còmput del termini fixat 
a l'apartat 1. 
  
Article 178  Expedient sancionador 
  
1. L'autoritat municipal competent és qui ordena la incoació dels 
expedients sancionadors i imposarà les sancions que corresponguin. 
  
2. La multa és compatible amb l'aplicació d'altres sancions quan 
correspongui. 
  
3. No té caràcter de sanció la clausura o el tancament de l'activitat que no 
disposi de llicència. Tampoc no té caràcter de sanció la suspensió 
provisional del funcionament de l'activitat fins que es rectifiquin els 
defectes o es compleixin els requisits legals exigits. 
  
Article 179  Reobertura activitats clausurades o precintades 
 
Per exercir novament l'activitat  que hagi estat clausurada o precintada, en 
part o en la totalitat, és indispensable trobar-se en possessió de la 
llicència que empari l'activitat en la seva totalitat i estat real, i també que 
s'adapti al projecte sobre la base del qual s'atorgà l'esmentada llicència, 
havent-se de justificar la seva adequació mitjançant el corresponent 
certificat tècnic. En cas contrari, no es pot tornar a exercir l'activitat, 
encara que hagi transcorregut el termini imposat en la mesura aplicada. 
  
 DISPOSICIÓ ADDICIONAL  
  
Els preceptes que estableix aquesta ordenança s'entenen sense perjudici de 
les intervencions que corresponguin fer a altres organismes de 
l'Administració en l'àmbit de les seves respectives competències 
  
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA  
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Resten totalment derogades les ordenances municipals de neteja de la via 
pública i dels espais verds, així com totes les altres normes, d'igual rang o 
inferior en allò que s'oposin, contradiguin o resultin incompatibles amb les 
disposicions d'aquesta ordenança. 
  
DISPOSICIÓ FINAL  
  
Aquesta ordenança entrarà en vigor una vegada hagi estat aprovada 
definitivament i publicada íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província 
amb el transcurs del termini previst a l'article 65.2 de la Llei 7/1985, 
reguladora de les bases de règim local. 
 
ANNEX I: Conceptes físics, definicions i unitats de mesura 
 
So: Vibració mecànica que es propaga en un medi, gas, líquid o sòlid, 
capaç de ser percebuda per l’oïda. 
 
Soroll: És qualsevol so que molesti o incomodi les persones o que 
produeixi o tingui efecte de produir un resultat psicològic o fisiològic 
advers sobre les persones, com l’ansietat, l’estrès o transtorns similars. 
 
Soroll de fons: L'existent en absència de soroll pertorbador. 
 
Pressió Sonora: És la diferència instantània entre la pressió originada per 
les ones sonores i el valor estàtic de la pressió atmosfèrica en el mateix 
punt. 
 
Decibel: És la variació de nivell d’una ona sonora sinusoïdal pura 
l’estrictament indispensable per a ser percebuda per l’oïda humana 
(mitjana). 
 
Decibel A (decibel d’ajust dBA): És la unitat utilitzada a la corba de 
ponderació A (UNE 21-314-75) escala de mesura emprada per 
compensar la diferència de sensibilitat de l’oïda humana segons 
freqüències.  
 
Nivell sonor: És el nivell de pressió sonora Lp, mesurat mitjançant un 
sonòmetre amb filtres de ponderació A. El nivell així obtingut s’expressa 
en decibels A (dBA), a escala de ponderació A. Els nivells sonors 
calculats en els projectes i les lectures o registres realitzats mitjançant 
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equips de mesurament s’expressaran en dBA. 
 
Nivell sonor interior: És el nivell sonor, en dBA, procedent d’una activitat 
(font emissora), mesurat en l’interior de l’edifici receptor. 
S’utilitzarà el nivell sonor interior com indicador del grau de molèstia per 
soroll en un edifici quan es presumeixi que el soroll es transmet des del 
local emissor per l’estructura.  
 
Nivell sonor exterior: És el nivell sonor, en dBA, procedent d’una activitat 
(font emissora), mesurat en l’exterior de l’edifici receptor. 
S’utilitzarà el nivell sonor interior com a indicador del grau de molèstia per 
soroll en un edifici quan es presumeixi que el soroll es transmet des del 
lloc emissor per via aèria de façana, finestres o balcons.  
 
Sonòmetre: Instrument proveït dels elements necessaris per al 
mesurament del nivell de pressió sonora. 
 
Nivell d’avaluació (LAr): Es calcula a partir de mesuraments que 
incloguin un determinat període de temps, mitjançant les expressions 
següents: 

LAr = LAeq, T 

 
On, LAeq és el nivell de pressió sonora continu equivalent ponderat A. 
Mesurat durant el període T. 
 
ANNEX II: Tècniques de mesurament 
 
CONDICIONS DE MESURAMENT  
 
Equips de mesura: Sonòmetre de Tipus  I o II de la norma CEI-651, però 
en qualsevol cas, han de permetre fer lectures fiables fins a un mínim de 
25 dBA. 
 
Llocs de mesura: 
 
a) El mesurament a l’interior es farà enmig de l’habitació i sempre a una 
distància no inferior a 1 metre de les parets, i a una alçada de 1.2 a 1.5  
metres. El mesurament s’efectuarà amb les finestres i els balcons tancats. 
El mesurament a les nits només es farà en dormitoris i menjadors, tot 
descartant els mesuraments en passadissos, cuina i servei. 
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b) En el mesurament exterior el micròfon de l’equip de mesura es 
col·locarà a una distància aproximada de 0.5 metres a l’exterior de la 
façana, finestres, balcons, murs interiors de patis d’illes o de patis de 
llums de l’edifici receptor. Les mesures a l’exterior caldrà fer-les sempre 
amb una pantalla antivent. 
 
Horari: Es farà constar sempre en els informes i estudis la franja horària 
en què s’han dut a terme els mesuraments. 
 
Velocitat d’integració: Els mesuraments es faran amb el sonòmetre en la 
posició fast. 
 
Croquis de situació: Amb previsió de futures intervencions caldrà fer un 
croquis de les situacions de l’emissor, si s’escau. 
 
Càlculs amb decibels 
 
Per a restar del nivell de soroll d’una font sonora el soroll de fons, 
s’emprarà la fórmula: 

Lx= 10 log ( 10
1i

N

?
? Li/10) 

També es poden emprar els gràfics derivats d’aquesta expressió. 
 
En mesurar el soroll produït per una activitat (música, veus, impactes, 
sorolls de motors, etc.) si el paràmetre de mesura és LAeq, 1 min poden ser 
suficients tres lectures d’1 minut en un interval mínim de 5 minuts havent-
se d’excloure aquells mesuraments en el decurs de les quals es produeixi 
un soroll destacat produït per una font diferent de la controlada. 
  
ANNEX III. CONTROL DEL FUNCIONAMENT DE LA MAQUINÀRIA 
  
L'Ajuntament té potestat per prohibir el funcionament en el municipi de 
material i maquinària per a la construcció i de tallagespes que no disposin 
del certificat d'homologació CE i del certificat de conformitat CE, i de la 
indicació del nivell de potència acústica o nivell de pressió acústica, bé 
directament, bé en una placa fixada de manera permanent, d'acord amb 
les directives comunitàries. 
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L'Ajuntament també pot verificar que es mantenen al llarg de la vida de la 
maquinària per a la construcció i  tallagespa les condicions inicials que 
exigeix la normativa comunitària. 
  
Si de la verificació en resulta l'incompliment, se’n pot prohibir el 
funcionament fins que es garanteixi la seva conformitat.  
 

___________________ 
 
 
NOTA: La present Ordenança de Convivència Ciutadana està publicada en el 

BOPB núm.287 de data 30.11.2002, annex 1, pàgines 103 a 126 i entra 
en vigor en data 19.12.2002 una vegada transcorreguts 15 dies hàbils des 
de la seva publicació, de conformitat amb el que disposen els articles 
65.2) i 70.2) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de 
Règim Local. 
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