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ORDENANÇA GENERAL DE CONVIVÈNCIA
CIUTADANA I VIA PÚBLICA
TÍTOL I
DISPOSICIONS

GENERALS

Article 1
Objecte
1. La present Ordenança té per objecte
regular un bon ús de la via pública i facilitar
una bona convivència ciutadana.

2. Qualsevol acte, activitat o comportament que suposi un mal ús o que ocasioni
embrutiment o danys a les vies públiques i
als seus elements estructurals, als edificis i les
instal·lacions de titularitat municipal i al
mobiliari urbà, es tipifiquen en aquesta Ordenança com a infracció i són objecte daplicació del seu règim sancionador.
3. També queden inclosos en aquesta
Ordenança els actes, les activitats i els comportaments no contemplats al punt anterior i
que es produeixin a la via pública i les instal·lacions municipals quan alterin la convivència ciutadana.
4. El desconeixement del contingut de la
present Ordenança no beneficiarà a ningú
que sempari en aquesta circumstància en el
cas dincompliment de les seves disposicions.
5. Igualment constituiran infracció els
actes, les activitats i els comportaments dels
ocupants dedificis o terceres persones que es
realitzin en edificis, instal·lacions o recintes
de titularitat privada, sempre que aquestes
actuacions afectin lestètica de les edificacions, la convivència ciutadana i el medi,
sense perjudici de la reserva de les accions
per danys i perjudicis que puguin correspondre als particulars perjudicats.
6. Les infraccions tipificades en aquesta
Ordenança i el règim sancionador que sestableix no alteren les atribucions que en matèria dinfraccions i imposició de sancions atribueixen als òrgans municipals i a lalcalde
les diferents lleis sectorials.
7. Quan les circumstàncies ho aconsellin,
lAlcalde dictarà les instruccions corresponents per laplicació del preceptes de lOrdenança.
Article 2
Àmbit
Làmbit daplicació daquesta Ordenança
comprèn tot el terme municipal de La Torre
de Claramunt.
Article 3
Definició de via pública
El concepte de via pública utilitzat en
aquesta Ordenança comprèn tant els elements de vialitat en sentit estricte, com les
places i els altres espais públics de titularitat
municipal.
TÍTOL II
DEL

COMPORTAMENT O CONDUCTA DELS
CIUTADANS RESPECTE ALS BÉNS DE DOMINI PÚBLIC

CAPÍTOL I
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Pintades
Article 4
Norma general
Les pintades, grafits, les rascades, els gravats i els actes similars sobre qualsevol classe
delement que conformi els espais públics o
sobre els seu mobiliari queden prohibits, tot
salvaguardant el dret a la llibertat dexpressió
que garanteix la Constitució.
Seran excepcions dallò que disposa el
paràgraf anterior:
1. Les pintures murals, que requeriran la
prèvia llicència municipal i lautorització
escrita del propietari de lelement sobre el
qual es vol pintar.
2. Les que discrecionalment pugui autoritzar lAjuntament en atenció a les circumstàncies concurrents en cada cas amb les condicions del punt anterior.
CAPÍTOL II
Via pública i elements estructurals, edificis i
instal·lacions de titularitat municipal
Article 5
Comportaments respecte a la via pública i
als seus elements estructurals
Qualsevol comportament que suposi un
mal ús o generi embrutiment o danys a la via
pública i als seus elements estructurals, constitueix infracció daquesta Ordenança.
Article 6
Definició delement estructural
Es considera element estructural de la via
pública aquell que forma part del seu contingut, de lordenació del territori o que regula
la mobilitat. A títol enunciatiu es consideren
elements estructurals els següents:
1. Fanals.
2. Semàfors i elements complementaris.
3. Senyalització vertical i horitzontal de la
via pública.
4. Elements físics de protecció o delimitació de territori: pilons, cadenes, tanques
(mòbils i fixes) i daltres inclosos els elements
de jardineria (arbrat i plantes).
5. Tapes de registre, reixes dembornals,
reixes descocells.
6. Façanes i altres accessoris.
Article 7
Infraccions
Constitueixen infracció de la present
Ordenança respecte a lús de la via pública i
els seus elements estructurals, a més dels
comportaments a què es refereix larticle 5,
els següents:
1. Fer esclatar qualsevol tipus de petard en
elements estructurals.
2. Sacsejar, arrancar, trencar, sostraure
elements estructurals o parts daquests, o
pujar-hi a sobre.
3. Desplaçar, manipular, instal·lar, modificar o retirar elements estructurals sense prèvia llicència municipal.
4. Encendre foc a prop o en elements
estructurals.

5. Arrancar, ratllar o fer malbé rètols indicatius referents a circulació, transport urbà i
daltres elements anàlegs.
6. Qualsevol activitat esportiva o lúdica
fora dels espais o recintes destinats a aquests
fins que provoquin molèsties als usuaris de
lespai, llevat les que sautoritzin per lAjuntament pel seu caràcter popular i/o tradicional. En els casos en què shagi obtingut lesmentada autorització, shaurà de retirar els
ornaments, rètols, indicacions, decoració i
instal·lacions, i deixar la via pública neta i
lliure al pas el més aviat possible.
7. Consumir begudes, especialment en
envàs de vidre i/o alcohòliques a la via pública, fora dels espais reservats a tal fi quan
dací derivi un malmetent de la tranquil·litat
veïnal.
Article 8
Edificis i instal·lacions de titularitat
municipal
1. Els comportaments que generin els actes
prohibits als articles 4 i 5 daquesta Ordenança, en els edificis i les instal·lacions de
titularitat municipal, tant al seu exterior com
a linterior, resten tipificats com a infraccions
en aquesta Ordenança.
2. Resta prohibida lentrada de gossos i
altres animals als edificis i instal·lacions de
titularitat municipal. Solament resten exclosos daquesta prohibició els gossos que
acompanyin persones invidents, o quan
siguin autoritzats o requerits pel propi Ajuntament.
CAPÍTOL III
Mobiliari urbà
Article 9
Norma general
Qualsevol comportament que suposi un
mal ús o que generi embrutiment o danys als
elements de mobiliari urbà constitueix infracció tipificada en aquesta Ordenança.
Article 10
Definició de mobiliari urbà
Es consideren mobiliari urbà aquells elements que serveixin dornamentació, suport
de serveis i activitats desplai i recreatives. A
títol enunciatiu es considera mobiliari urbà el
següent:
1. Papereres.
2. Fonts públiques i estanys.
3. Jocs infantils.
4. Jardineres.
5. Bancs.
6. Marquesines i pals de parada de transport urbà.
7. Suports publicitaris.
8. Contenidors.
9. Escultures.
10. Aparcament de bicicletes.
11. Elements de suport de jardineria.
12. Cons, tanques, senyals mòbils i altra
senyalització circulatòria mòbil.
13. Altres elements de mobiliari urbà amb
les mateixes finalitats.

Article 11
Papereres
Les deixalles sòlides de petit format com
papers, embolcalls i elements similars hauran
de dipositar-se a les papereres instal·lades per
a aquesta finalitat. Es prohibeix:
1. Llençar puntes de cigars o cigarretes o
altres matèries enceses a les papereres. En tot
cas shi hauran de dipositar un cop apagades.
2. Dipositar a les papereres de la via pública bosses descombraries, caixes o paquets
de dimensions superiors a les del recipient
que les ha de contenir.
3. Dipositar a les papereres de la via pública líquids o deixalles que es puguin liquar.
4. Tirar al terra qualsevol tipus de desperdicis.
5. Tirar papers o escombraries fora de les
papereres i/o embrutar lespai de qualsevol
altre manera.
6. Qualsevol acte que pugui malmetre la
paperera.
Article 12
Fonts públiques i estanys
En les fonts públiques, estanys i llocs anàlegs, es prohibeix:
1. Pescar, rentar-se, banyar-se, rentar-hi
vehicles a motor o similars, deixar-hi nedar
animals, llençar-hi qualsevol tipus de producte o objecte o enterbolir les aigües.
2. Alterar la sortida de laigua dirigint-la
fora del recipient dissenyat per recollir-la o
altres actuacions semblants.
Article 13
Jocs infantils
Els jocs infantils estan destinats exclusivament a la mainada. Són infracció tots els
actes que suposin un mal ús dels jocs o que
hi generin embrutiment o danys, i en particular:
1. Lús de jocs de manera que puguin ocasionar danys o molèsties a altres nens.
2. Lús diferent de lestablert, que comporti
o pugui comportar un mal ús del joc o danyar-lo.
3. Trencar-ne alguna part, descalçar-los, i
altres actes anàlegs.
4. (derogat).
Article 14
Prohibicions comuns
Sense perjudici de les especificacions establertes per al mobiliari urbà en els articles
anteriors, són prohibicions comunes a aquest
i a la resta de mobiliari urbà a què es refereix
larticle 10 les següents:
1. Fer esclatar qualsevol tipus de petard en
el mobiliari urbà.
2. Sacsejar, arrancar, tombar, trencar,
embrutar, torçar, desplaçar o sostraure el
mobiliari urbà, pujar-hi a sobre o enfilar-shi.
3. Desplaçar elements sense prèvia autorització municipal.
4. Encendre foc a prop o en el mobiliari
urbà.
5. Lligar cordes o altres elements que
puguin impedir el pas de vianants o vehicles.
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CAPÍTOL IV
Jardins, parcs, boscos urbans i altres zones
verdes
Article 15
Arbrat i arbusts
1. Tothom haurà de respectar els arbres i
arbusts així com els elements destinats a la
seva ubicació, protecció o embelliment, i
shaurà dabstenir de qualsevol acte que els
pugui perjudicar o embrutar.
2. Es prohibeix pujar als arbres, talar
arbres o arbusts, sotraguejar-los, tallar branques, fulles, flors o fruits, gravar o tallar lescorça, abocar tota classe de líquids encara
que no siguin perjudicials a les proximitats
de larbre o dels escocells.
3. Tirar escombraries o residus a les proximitats de larbre o dels escocells.
4. Es prohibeix clavar claus, grapes o qualsevol element anàleg al tronc o les branques
dels arbres. Així mateix no es permet penjarhi rètols ni altres elements publicitaris similars. Saccepta el guarniment darbres amb
motiu de festes tradicionals, sotmès a llicència municipal i sempre que no shi ocasionin
danys.
5. Els propietaris dimmobles i els seus
veïns podran sol·licitar autorització per cultivar flors i plantes dornamentació en els
escocells, que podrà ser concedida de manera totalment discrecional i, si escau, amb
condicions per al seu manteniment.
6. Es prohibeix jugar a pilota de manera
que molesti els vianants o danyi la vegetació,
mobiliari urbà o qualsevol altre element auxiliar, així com jugar-hi allà on estigui expressament indicat de no fer-ho.
7. És obligació dels propietaris de terres o
habitatges amb jardí on hi hagi plantes o
arbres contigus a la via pública, procedir al
seu manteniment, de manera que mai no
ocupin lesmentada via, o comportin risc per
als vianants que hi circulin. Lincompliment
de lanterior obligació facultarà lAjuntament
per a lexecució subsidiària del treballs
necessaris, per compte del propietari obligat.
8. Podrà utilitzar-se larbre com a suport
instal·lacions i ornaments elèctrics amb les
condicions determinades a larticle 85.
9. Els projectes dedificis de nova construcció o reforma hauran de preveure els
accessos tant per a les fases dexecució dobres com per a lús definitiu de limmoble per
tal que no perjudiquin els elements estructurals i larbrat existent. Excepcionalment, lAjuntament podrà autoritzar-ne la mobilitat.
Article 16
Jardineres
1. Tothom haurà de respectar les plantes
de les jardineres així com els elements destinats a la seva ubicació, protecció o embelliment, i shaurà dabstenir de qualsevol acte
que els pugui perjudicar o embrutar.
2. Es prohibeix sotraguejar les plantes,
tallar o arrancar branques, fulles, flors o
fruits, gravar o tallar lescorça, buidar el contingut.

3. Es prohibeix abocar tota classe de
líquids encara que no siguin perjudicials per
a la jardinera. sols és premés de regar amb
aigua.
4. També es prohibeix tirar-hi escombraries o residus.
5. Els propietaris dimmobles i els seus
veïns podran sol·licitar autorització per cultivar flors i plantes dornamentació en les jardineres, que podrà ser concedida amb caràcter totalment discrecional i, si escau, amb
condicions per al seu manteniment.
Article 17
Boscos urbans
1. El comportament de les persones en els
boscos urbans ha de respectar el medi i els
drets dels titulars del terrenys i altres usuaris
daquest medi forestal, sense causar perill,
perjudicis o molèsties innecessàries a les persones i als ecosistemes naturals. Els actes,
activitats i el comportament no regulats en
aquest article són objecte de regulació en
altres apartats de la present Ordenança o en
la normativa específica en la matèria.
2. Les bicicletes, els ciclomotors, les motocicletes i els vehicles de tota classe únicament poden circular per camins damplada
superior a 2.5 metres a una velocitat adequada en funció del tipus de via i de lafluència
de vianants que en cap cas podrà ser superior
a 30 km/h, independentment que el vial estigui asfaltat. En conseqüència, es prohibeix
circular camps a través o fora dels camins
aptes per a la circulació. També constitueix
infracció superar els límits de velocitats establerts en aquesta Ordenança.
3. Els vehicles a motor o daltre tipus de
tracció únicament es poden estacionar en
zones específicament senyalitzades o bé en
els camins sense destorbar la circulació. En
cap cas es permet estacionar dins de les
zones forestals.
4. a) Únicament es podrà fer foc en les
barbacoes que pogués habilitar lAjuntament
amb les degudes mesures de precaució.
b) Sense perjudici de la infracció penal en
què es pugui incórrer serà considerat infracció greu quan sencengui o mantingui foc
amb risc per al medi natural.
Article 18
Prohibicions comuns
Sense perjudici de les especificacions dels
articles anteriors, són prohibicions respecte a
jardins, parcs, boscos urbans i altres zones
verdes les següents:
1. Trepitjar o malmenar parterres i plantacions.(excepte zones de gespa expressament
autoritzades).
2. Encendre fogueres i focs sense la prèvia
autorització de lAjuntament.
3. Llançament de coets i altres elements
similars.
4. Dipositar-hi o abocar-hi material o
objectes de qualsevol naturalesa (runes, electrodomèstics, residus de jardineria i daltres
materials).
5. Extreure molsa, matolls, pedres, sorra,
plantes o productes anàlegs.

6. Malmenar o sostraure elements de jardineria.
7. Caçar o matar ocells o altres animals.
8. Entrar a les zones verdes, parcs, jardins,
places, amb qualsevol tipus de vehicles, llevat la zona autoritzada a tal efecte.
9. Manipular el sistema de reg, automàtic
o no, així com les aixetes daigua, arquetes o
instal·lacions similars.
10. Agafar plantes o algun del seus elements (flors, fruits o fulles)..
11. Es prohibeix als genets, en particular:
a) passar pels llocs destinats als vianants o
pels parterres,;
b) saltar per damunt de les instal·lacions o
els elements vegetals;
Article 19
Infraccions
Constituirà infracció la vulneració de les
prohibicions o els mandats continguts en els
articles 9 al 18 de aquesta Ordenança.
TÍTOL III
DEL COMPORTAMENT O CONDUCTA DELS CIUTDANS
RESPECTE ALS SOROLLS.
Article 20
Objecte
La competència municipal per vetllar per
la qualitat sonora del medi urbà regulat per
aquesta Ordenança exclou els sorolls derivats
dactivitats comercials i industrials, i els produïts per vehicles a motor que seran regulats
per les seves ordenances específiques.
Article 21
Limitacions en general
La producció de sorolls a la via pública o
a linterior dels immobles shaurà de mantenir dins dels límits del respecte mutu que exigeix la convivència ciutadana.
Per determinar els nivells sonors dimmissió màxims admissibles, els criteris de prevenció específica, les condicions i llocs de
mesura, així com per a allò que no sha previst en aquest Títol, serà daplicació lOrdenança reguladora de la intervenció integral
de ladministració municipal en les activitats
i instal·lacions, i la Llei 16/2002 de protecció
contra la contaminació acústica, o les normes que les puguin complementar o substituir.
CAPÍTOL I
Sorolls produïts a linterior dedificis
Secció 1: Veïnatge
Article 22
Norma daplicació general
1. La producció de soroll a linterior dels
edificis sha de mantenir dintre dels límits
que exigeix la convivència ciutadana i el respecte als altres.
2. Es prohibeix qualsevol activitat pertorbadora del descans aliè en linterior dels
habitatges, en especial des de les 22 fins a les
8 hores, que no podrà ultrapassar els valors
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màxims establerts.
3. Aquest precepte afecta sorolls originats
per la veu humana o per lactivitat directa de
persones, animals, aparells domèstics, aparells i instruments musicals o acústics,
instal·lacions daire condicionat, ventilació o
refrigeració i sorolls similars.
4. Làmbit daquesta limitació comprèn
linterior dels habitatges i els espais comuns
així com patis, terrasses, galeries, balcons i
altres espais oberts dels edificis.
Article 23
Limitació per al descans nocturn
1. La bona qualitat de vida dins lhabitatge
exigeix un comportament cívic i respectuós
que eviti molestar els veïns amb sorolls innecessaris, com tancament de porta bruscs,
crits, música molt alta, salts, i accions similars, especialment durant lhorari nocturn de
22 a 8 hores.
2. El soroll produït per les persones dins
els seus habitatges tampoc no ha de destorbar les activitats a lexterior o als edificis
adjacents. Per això cal observar les normes
següents:
a) El volum de la veu humana sha de
mantenir a nivells que no afectin la bona
convivència.
b) El funcionament dels electrodomèstics
de qualsevol classe, aparells, instruments
musicals o acústics, o daltra mena, a linterior de lhabitatge, sha dajustar per tal que
no superin els nivells màxims establerts.
c) Des de les 22 hores de la nit fins a les 8
hores del matí següent no es permès lús daparells domèstics excessivament sorollosos
com aspiradors, centrifugadores, màquines
de cosir, instruments musicals, ni cants, ni
cridar o parlar amb un to excessivament alt,
ni activitats necessàriament sorolloses com
reparacions de materials, canvi de mobles o
qualsevol activitat que pugui pertorbar el
descans dels veïns.
3. El funcionament de les instal·lacions de
climatització i/o ventilació no ha doriginar
en els edificis contigus o pròxims als usuaris
daquest serveis els valors màxims permesos,
tant en lambient interior con en lexterior.
Secció 2: Edificació
Article 24
Condicions acústiques exigibles a ledificació.
1. En els projectes dobres referents a edificacions o instal·lacions que sadjunten a la
sol·licitud de llicència urbanística sha de justificar el compliment de la norma NBRCA/88. En lacte datorgament de la llicència
urbanística es poden fixar mesures de més
aïllament acústic quan en el tràmit davaluació del projecte sen justifiqui la conveniència i sigui tècnicament i econòmicament viable.
2. LAjuntament exigirà que les
instal·lacions auxiliars i complementàries de
ledificació com ara ascensors, equips de
refrigeració, portes metàl·liques, màquines
etc. no transmetin a linterior de lhabitatge o
locals habitats nivells sonors i/o vibratoris

superiors als establerts en la normativa.
Secció 3: Activitats doci, recreatives i
espectacles
Article 25
Autorització municipal
Les activitats doci, recreatives i els espectacles que disposin dequip de música o que
facin activitats musicals estan subjectes a la
llicència municipal dactivitats classificades i
es regulen per la normativa específica.
CAPÍTOL II
Sorolls produïts des de la via pública o
espais públics o privats
Article 26
Norma daplicació general
1. El comportament dels ciutadans a la via
pública i zones de pública concurrència i als
vehicles de servei públic ha de mantenir-se
dins dels límits de la bona convivència.
2. Es prohibeix engegar aparells de ràdio i
televisió, fer sonar equips, instruments musicals i activitats anàlogues a la via pública i
zones de públics concurrència quan puguin
molestar altres persones o superin els nivells
màxims permesos, llevat dautorització municipal expressa.
Article 27
Activitats doci, despectacle i recreatives a
laire lliure
1. En les autoritzacions que amb caràcter
discrecional satorguin per a lactuació dorquestres i altres espectacles musicals en
terrasses o a laire lliure, hi ha de figurar,
com a mínim, els condicionaments següents:
a) Caràcter estacional o de temporada.
b) Limitació dhorari.
Si lactivitat es realitza sense autorització
municipal corresponent o incomplint les condicions que aquesta estableix, el personal
acreditat de lAjuntament pot procedir a
paralitzar immediatament lacte o festa, sense
perjudici de la sanció corresponent.
2. Les actuacions musicals al carrer requereixen autorització municipal, llevat que es
compleixin les següents condicions:
a) Que les actuacions es facin sense amplificadors, altaveus de qualsevol potència ni
instruments de percussió.
b) Que les actuacions es facin en carrers
damplada superior als 7 metres, i sempre
que no produeixin dificultats al trànsit o
impedeixin lús normal de la via pública.
c) Que les actuacions es facin en lhorari
comprès entre de les 11 hores i les 21 hores i
no tinguin una durada superior als 60 minuts.
Shauran de treure del lloc on estiguin
situats a requeriment de lautoritat municipal,
si ho sol·liciten els veïns per una causa justificada. Estan exclosos daquesta limitació els
actes públics i/ o privats degudament autoritzats.
Quan es donin les circumstàncies assenyalades, les actuacions es podran portar a terme
directament, llevat que lAlcaldia resolgui
limitar o prohibir les mateixes en atenció a

linterès públic.
3. En el cas dactuacions discrecionals,
espectacles, manifestacions populars o culturals a la via pública o en espais oberts, de
caràcter comunal o veïnal, derivades de la
tradició (revetlles, festes, fires, etc.), els actes
cívics, culturals o recreatius excepcionals, i
tots els actes de naturalesa similar, caldrà
sol·licitar la corresponent autorització a lAjuntament, la qual imposa les condicions per
a la incidència possible per sorolls en la via
pública segons la zona on tingui lloc.
4. La sol·licitud per a la celebració daquestes activitats shaurà de formular amb la
mateixa antelació que la vigent legislació
assenyala per sol·licitar lautorització governativa.
5. Davant lincompliment del que estableix lapartat anterior, sense permís i sense
prendre les mesures indicades per lAdministració municipal, el personal acreditat de lAjuntament pot procedir a paralitzar immediatament lacte o festa, sense perjudici de la
sanció corresponent.
Article 28
Música ambiental als carrers
Lemissió de música ambiental queda sotmesa als mateixos requisits que larticle anterior. Les llicències satorgaran en períodes o
dates tradicionals i commemoratives o limitades a dies i horaris en zones comercials o
anàlogues a nivell col·lectiu o singular.
Article 29
Càrrega i descàrrega
1. Les activitats de càrrega i descàrrega de
mercaderies, la manipulació de caixes, contenidors, materials de construcció i accions
similars es prohibeixen de les 22.00 fins a les
08.00 del matí següent. En casos excepcionals, podrà modificar-se aquest horari, amb
prèvia sol·licitud a lautoritat municipal
corresponent.
Sexceptuen les operacions nocturnes de
recollida descombraries i de neteja, que
hauran dadoptar les mesures necessàries per
reduir al mínim el nivell de pertorbació de la
tranquil·litat ciutadana.
2. LAjuntament podrà obligar a adoptar
les mesures adients per tal de minimitzar les
molèsties i reduir-les a les estrictament
necessàries sempre que sen justifiqui la conveniència i sigui tècnicament i econòmicament viable.
3. Els titulars de les activitats de càrrega i
descarrega han de procurar que el personal
al seu servei prengui consciència que les tasques que duguin a terme han de produir el
menor impacte sonor possible.
Article 30
Treballs a la via pública i obres
Els treballs realitzats en la via pública i en
la construcció se subjectaran a les següents
prescripcions:
1. Lhorari de treball estarà comprès entre
les 8.00 i les 22.00 hores de dilluns a dissabte excepte festius.
2. En el cas que el treball shagi de realit-
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zar fora de lhorari establert i/o superi els
límits de soroll admesos, sexigirà una autorització expressa de lAjuntament, que estableixi lhorari per a lexercici de lactivitat i,
si escau, els límits sonors.
3. Els motors hauran danar equipats amb
elements suficients per disminuir limpacte
sonor a la via pública.
4. No són afectades per la prohibició anterior les obres urgents, les que es realitzen per
necessitat i les que pel perill o els inconvenients que comporten no es poden efectuar
en lhorari diürn dels dies feiners, com per
exemple els serveis públics municipals.
Aquests treballs també hauran de ser autoritzats expressament per lAjuntament, que
determinarà els límits sonors que hauran de
complir i lhorari.
5. LAjuntament podrà obligar el contractista a adoptar les mesures adients per tal de
minimitzar les molèsties derivades de lexecució de les obres i reduir-les a les estrictament necessàries sempre que sen justifiqui la
conveniència i sigui tècnicament i econòmicament viable.
Article 31
Sistemes davís acústics destabliments o
immobles
1. Per a la instal·lació i funcionament dalarmes sonores en immobles sobservaran les
prescripcions contingudes en les ordenances
específiques en la matèria i les regulades en
aquesta Ordenança.
2. Els avisador acústics (alarmes i sirenes)
han destar en perfecte estat de funcionament
per evitar que sactivin per causes injustificades.
3. Es prohibeix fer sonar, sense causa justificada qualsevol sistema davís com ara alarmes, sirenes, senyalització demergència i
sistemes similars.
4. Els titulars dels sistemes avisadors seran
els responsables del compliment de les normes dús indicades a continuació com també
del perfecte estat de conservació del dispositiu.
5. Proves de funcionament dalarmes.
Sautoritzen proves i assaigs daparells davís
acústic dels següents tipus:
a. Per a instal·lació: seran les que shan de
realitzar immediatament després de la seva
instal·lació.
b. De manteniment: seran les de comprovació periòdica dels sistemes davís.
Aquestes proves podran efectuar-se entre
les 9.00 i les 20.00, havent comunicat prèviament a la policia municipal el dia i lhora.
6. Instal·lació dalarmes. La instal·lació
dalarmes i altres dispositius demergència
sonors en establiments comercials, domicilis
i altres immobles shaurà de comunicar a la
policia municipal indicant: noms i cognoms,
DNI, domicili i telèfons dalmenys tres persones que puguin respondre de la instal·lació.
El fet que el titular no hagi donat informació
a la policia municipal dell mateix o la persona responsable de la instal·lació, serà entès
com a autorització tàcita perquè usi els mitjans necessaris per interrompre el so del siste-

ma davís.
7. En el cas que la policia no pugui localitzar cap responsable de lalarma, els agents
podran usar els mitjans necessaris per fer cessar la molèstia a càrrec del titular de lestabliment o immoble on estigui situada, a excepció dels casos en què sigui necessari permís
judicial dentrada en domicili.
Article 32
Alarmes i dispositius acústics de vehicles
1. Es prohibeix que els vehicles estacionats
en espais oberts (via pública o privats) produeixin sorolls innecessaris amb aparells dalarma o senyalització demergència. Els vehicles que es trobin en aquesta situació podran
ser retirats per evitar molèsties als veïns.
2. Queda prohibit en tot el terme municipal, durant les vint-i-quatre hores del dia,
inclusivament en el supòsit que es produeixin
dificultats o impossibilitats del trànsit a la
calçada de les vies públiques, lús de botzines o qualsevol senyal acústic si no és per
evitar accidents o altres situacions de perill
imminent.
Sexceptuen de lanterior disposició els
vehicles durgència degudament autoritzats.
En horari nocturn, les sirenes sempararan
només quan sigui estrictament necessari, i
mai de forma indiscriminada.
Article 33
Publicitat sonora
1. Sentén per publicitat sonora els missatges publicitaris produïts directament o per
reproducció de la veu humana, com el so
dinstruments musicals o daltres artificis
mecànics o electrònics.
2. (derogat).
Article 34
Establiments de pública concurrència
1. Els propietaris dels locals seran directament responsables del comportament
sorollós dels seus clients dins de lestabliment
o en les zones dinfluència.
2. Les persones titulars destabliments
públics han de complir estrictament lhorari
de tancament establert en lordenança municipal.
3. Els titulars dactivitats comercials en
generals, i en especial, els qui tenen concedida llicència municipal docupació de la via
pública amb taules de cafè, a més de cenyirse a lhorari establert, hauran de posar els
mitjans necessaris per evitar la producció de
sorolls (cants, crits, veus, etc.), tant dins del
local com davant dels seus establiments, i
sobretot a la seva porta.
4. La responsabilitat administrativa que es
pugui derivar de lincompliment de lexpressat en els articles anteriors recaurà sobre el
titular de la llicència municipal. Lincompliment reiterat podrà donar lloc a la retirada
temporal o definitiva de la llicència municipal de lactivitat.
CAPÍTOL III
Actuació davant dels sorolls molestos per a
la convivència ciutadana

Article 35
La policia municipal o els tècnics municipals dofici o a requeriment de tercers comprovaran si els actes o les activitats que es
desenvolupin produeixen sorolls que suposin
lincompliment del que disposa aquesta
Ordenança. Lapreciació de la infracció es
deduirà de linforme emès.
Els infractors daquesta Ordenança seran
requerits a cessar lactivitat pertorbadora
objecte de la infracció, i en els casos en que
no es pugui localitzar la persona responsable
del sistema que emet el soroll, la policia
municipal farà les actuacions necessàries per
cessar la molèstia als veïns. A aquest efecte,
el responsable del focus emissor té lobligació de facilitar laccés a ledifici al personal
acreditat de lAjuntament.
No seran objecte de denúncia els infractors demissió de sorolls a linterior dedificis
que a requeriment de la policia cessin lactivitat. En cas de negativa, continuació o reincidència en la molèstia es cursarà la denúncia.
En cas de denúncia dun particular per
molèstia de sorolls, si el nivell de soroll és
dins del permès, el denunciant haurà de
satisfer la despesa per la feina de mesurament. En el cas de ser el nivell sonor superior
al premés, el responsable serà qui satisfarà
les despeses de medició, a banda de possibles sancions administratives que es puguin
imposar.
Article 36
Infraccions
Constitueixen infracció la vulneració de
les prohibicions o mandats continguts als
articles 22 a 35 daquesta Ordenança, a més
dels següents comportaments:
1. Emissió de sorolls des de linterior dels
edificis que produeixin molèsties als veïns.
2. Realitzar actes o produir sorolls que
pertorbin el descans dels veïns o participar
en aldarulls nocturns o sortir sorollosament
dels locals desbarjo nocturn.
3. Desatendre els requeriments municipals
per cessar lactivitat originària de les vibracions o els sorolls pertorbadors.
4. Desatendre els requeriments municipals
per a la correcció de les deficiències observades.
5. Produir sorolls derivats de treball a la
via pública o en ledificació sense adoptar les
mesures adients de limitació del soroll.
6. Superar els límits de sorolls determinats
per llicència municipal o normativa.
7. 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 dinformació o documentació falsa, inexacta,
incompleta o que indueixi a error, implícitament o explícitament.
8. La instal·lació deficient de sistemes
davís en establiments, immobles o vehicles,
o la manca de les operacions de manteniment necessàries que provoqui la posada en

Núm. 49, Annex II / Pàg. 50

BUTLLETÍ OFICIAL

DE LA

PROVÍNCIA

DE

BARCELONA

26 / 2 / 2008

Administració Local

marxa injustificada de lalarma.
9. No haver facilitat les dades de persones
responsables del sistema acústic davís a la
policia o que aquestes dades siguin incorrectes o deficitàries i, per tant, dificultin la tasca
de la policia municipal per localitzar el responsable de la instal·lació de lalarma en el
cas que aquesta es posi en funcionament.
TÍTOL IV
NETEJA DE LA VIA PÚBLICA A CONSEQÜÈNCIA
DACTIVITATS QUE SHI REALITZIN
Article 37
Objecte
El present Títol prescriu normes per mantenir la neteja de la ciutat quant a:
a. Lús comú general, especial i privatiu de
la via pública.
b. La prevenció de lembrutiment de la
ciutat produït com a conseqüència dactivitats públiques al carrer.
CAPÍTOL I
De la neteja de la via pública com a
conseqüència de lús comú general dels
ciutadans
Article 38
Comportament dels individus respecte a la
neteja
1. No està permès llençar, abocar, dipositar o abandonar a la via pública cap mena de
producte en estat sòlid, líquid o gasós.
2. Les deixalles sòlides de petit format com
els papers, embolcalls i objectes similars hauran de dipositar-se a les papereres instal·lades
amb aquesta finalitat.
3. Els materials residuals més voluminosos
o bé els petits en grans quantitats hauran de
ser lliurats ordenadament als serveis municipals de recollida de deixalles o al lloc i en la
forma que lAutoritat municipal pugui indicar
o transportats per linteressat a la deixalleria
municipal o dipòsit autoritzat.
4. Correspon als particulars la neteja de les
voreres i passatges particulars, els patis interior dilletes, els solars particulars, les galeries
comercials i similars.
5. Els propietaris de finques i edificis són
obligats a conservar lornament públic daquests elements, fent neteja i manteniment de
les façanes, entrades i, en general totes parts
de limmoble visibles des de la via pública, i
també dels complements dels immobles, com
antenes i xemeneies.
6. Els propietaris de solars i terres hauran
de mantenir-los lliures descombraries, runes,
mobles, residus, males herbes i de vegetació,
animals nocius per a la salut humana i altres
objectes en les degudes condicions dhigiene, salubritat, i ornament públic. En cas contrari, lAjuntament requerirà la propietat per
tal que deixi el solar en les condicions degudes, i podrà actuar-hi subsidiàriament en el
supòsit que aquella no ho faci.
Article 39
Nevades

1. LAdministració municipal ordenarà i
organitzarà el servei de neteja de la neu
dipositada en les vies públiques.
2. A més, els ciutadans observaran les prevencions següents:
a) En tota finca urbana, les persones que hi
resideixin i/ o els titulars dels establiments
comercials, industrials, organitzaran i prestaran un servei extraordinari de neteja de la
vorera corresponent, per deixar-la lliure de la
neu que shi anés acumulant. En cas dutilitzar sal per dissoldre la neu, aquesta no podrà
tirar-se als escocells dels arbres o damunt
daltra vegetació. Queden excloses de dita
obligació les persones que no poden dur a
terme dites tasques per si mateixos.
b) La neu que no pugui fer-se liquar serà
amuntegada a la vorera, sense tirar-la al centre de la calçada, i de manera que quedi
expedit laccés a lembornal. Entre la façana i
la neu amuntegada, es deixarà net i expedit
lespai suficient per al pas de vianants.
c) (derogat).
d) Durant les operacions de neteja i recollida de la neu en la via pública, els propietaris o conductors de vehicles hauran de
seguir, pel que fa al seu estacionament o
aparcament, les instruccions que lautoritat
municipal dicti a lefecte.
Article 40
Servei de recollida de residus municipals
1.Aquest servei serà prestat per lAjuntament. Els usuaris són obligats:
a) A treure les escombraries dintre de lhorari establert per lAjuntament.
b) A dipositar les escombraries en bosses
de plàstic normalitzades perfectament lligades o de manera que no es produeixin vessaments de materials residuals, i en cap cas en
caixes, paquets o embolcalls.
c) A dipositar les bosses en linterior dels
contenidors.
d) A respectar lespai reservat als contenidors.
e) A utilitzar correctament els contenidors
de recollida selectiva i, en conseqüència, a
no dipositar en els contenidors normals els
residus dels quals es faci recollida selectiva
específica.
f) És prohibit dintroduir material de qualsevol tipus als contenidors de recollida selectiva que siguin diferents dels expressament
designats.
g) És terminantment prohibit dipositar en
els contenidors així com llençar-los o abandonar-los a la via pública, els detritus dels
centres assistencials, qualsevol material que
pugui qualificar-se de perillós, runes i terres
procedents de qualsevol tipus dobra, els
mobles o màquines en desús i béns domèstics.
La seva recollida i eliminació es farà dacord amb la normativa que els hi és pròpia.
Article 41
Infraccions
Constitueixen infracció la vulneració de
les prohibicions i els mandats continguts als
articles 38 i 40 daquesta Ordenança, a més

dels següents comportaments:
1. Tirar o dipositar a terra qualsevol deixalla (terres, enderrocs, animals morts i altres
objectes).
2. Dipositar les escombraries fora dels
llocs autoritzats.
3. Dipositar a linterior dels contenidors,
tant de residus domiciliàries com els de recollida selectiva, tot tipus de residus de naturalesa líquida.
4. La tria i selecció dels residus dipositats a
la via pública, inclosos els que es troben dins
els contenidors, en espera de la seva recollida per part dels serveis corresponents.
5. Labandonament de mobles, electrodomèstics, estris, trastos i similars a la via
pública i als espais oberts sense edificar, tant
públics com privats, excepte els dies i a les
zones en què els reculli el servei creat per a
aquesta finalitat.
6. Abocar o vessar qualsevol líquid a la via
pública. Les aigües destinades a netejar el
carrer únicament es podran abocar directament als embornals.
7. Abocar al clavegueram productes sòlids
que puguin obstruir-lo, productes corrosius o
perillosos, pintures o similars, i els olis de
lubricació dels vehicles o les màquines.
8. Llençar puntes de cigars o cigarretes o
altres matèries enceses als contenidors. En tot
cas shi hauran de dipositar un cop apagades.
9. Regar plantes i espolsar catifes, estores,
roba o elements similars des de balcons,
finestres, terrats i portes, quan safecti la via
pública, llevat que es faci en horari nocturn
de 22 a 8 hores, amb les precaucions
necessàries per no causar molèsties.
10. 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 exemple aigües procedents de regar plantes o residus vegetals i
animals.
11. Embrutar amb deposicions o miccions
tant de persones com danimals les vies
públiques, els seus elements estructurals, els
edificis i les instal·lacions de titularitat municipal i el mobiliari urbà.
12. Desatendre els requeriments municipals per a la retirada de deposicions i altres
elements incorrectament dipositats a la via
pública, elements estructurals o mobiliari
urbà.
13. Rentar, mantenir i reparar vehicles i
màquines a la via pública i lleres de domini
públic.
14. Escopir en la via pública.
15. Llençar xiclets sobre el paviment o el
terra, deixar-los al mobiliari urbà o daltres
elements de la via pública llevat les papereres.
16. Moure o traslladar els contenidors dels
seus emplaçaments.
17. Dipositar residus de tota naturalesa a
la via pública destinats a la deixalleria.
CAPÍTOL II
De la neteja de la via pública com a
conseqüència de lús comú especial i
privatiu
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Secció 1: Normes daplicació general
Article 42
1. Per a totes les activitats que puguin ocasionar lembrutiment de la via pública, qualsevol que sigui el lloc en què es desenvolupin, sense perjudici de les llicències o autoritzacions que en cada cas siguin procedents,
exigeixen dels seus titulars lobligació dadoptar les mesures adequades per evitar-ne
lembrutiment i també la de netejar la part de
la via pública i els seus elements estructurals
que shaguessin resultats afectats, i de retirar
els materials residuals.
2. LAjuntament podrà realitzar subsidiàriament, els treballs de neteja que segons les
presents Ordenances correspongui defectuar
directament als ciutadans, podent-los imputar
el cost dels serveis prestat sense perjudici de
les sancions que en cada cas corresponguin,
ni del que civilment fos exigible.
3. LAjuntament podrà obligar el titular de
lactivitat a adoptar les mesures adients per
tal de minimitzar les molèsties derivades de
lexecució de les obres i reduir-les a les
estrictament necessàries sempre que sen justifiqui la conveniència i sigui tècnicament i
econòmicament viable..
4. LAjuntament podrà exigir una fiança en
metàl·lic o un aval bancari per limport del
servei subsidiari de neteja que previsiblement
els correspongui defectuar com a conseqüència de lembrutiment produït per la
celebració de lacte públic.
5. Els organitzadors dactes públics al
carrer seran responsables de lembrutiment
que es produeixi a la ciutat com a conseqüència de la seva celebració.
6. Els titulars destabliments i dactivitats
autoritzats a la via pública (fixos o no) com
bars, cafès, quioscos, llocs de venda i activitats similars, estan obligats a mantenir en
condicions adients de netedat, tant a les pròpies instal·lacions com a lespai urbà sotmès
a la seva influència. LAjuntament podrà exigir als titulars la col·locació delements contenidors homologats per a les deixalles.
Secció 2: Obres i altres activitats
Article 43
Mesures per prevenir lembrutiment per
obres realitzades a la via pública o en espais
que hi confronten
Per prevenir lembrutiment, les persones
que realitzin obres a la via pública o en
espais que hi confronten hauran de:
1. Impedir lescampament i vessament daquests materials fora de lestricta zona afectada pels treballs, protegint-la mitjançant la
col·locació delements adients als voltants
del enderrocs, les terres i els altres materials
sobrants de les obres.
2. Mantenir sempre netes i exemptes de
tota mena de materials residuals les superfícies immediates als treballs.
3. Per evitar la caiguda de materials o
eines a la via pública, prèvia llicència municipal, shauran dutilitzar bastides amb visera
protectora o sortint de protecció. També

shaurà de protegir la caiguda de materials
amb la col·locació duna xarxa o una lona
opaca.
4. Els materials denderroc dels edificis no
poden ser llançats al carrer des de dalt, sinó
que sha de fer de manera protegida, per
exemple amb tubs que aboquin a un contenidor amb una lona opaca i mullant-los periòdicament per evitar lembrutiment de la via
pública i molèsties o danys a persones o
coses.
5. Els materials han de col·locar-se i preparar-se a dins de lobra. En cas que no sigui
possible shaurà de sol·licitar el preceptiu
permís municipal per poder ocupar la via
pública. Si és necessari shaurà de protegir el
paviment amb plàstic o lona per evitar lembrutiment.
6. Shauran de prendre totes les mesures
per no provocar pols, fums ni altres molèsties.
Article 44
Residus dobres
Els residus shan de dipositar en la forma
prevista en les corresponents ordenances.
Article 45
Transport, càrrega i descàrrega de materials
1. Els conductors dels vehicles que puguin
embrutar la via pública hauran dadoptar
totes les mesures necessàries per evitar-ho.
En el cas que la càrrega, el combustible, els
líquids de greixar, el fang o altres materials
de les rodes embrutin la via pública o altres
elements, shauran de:
a) Netejar immediatament.
b) Reparar els danys que shagin pogut
causar, dacord amb les instruccions dels serveis tècnics municipals.
2. Queda prohibit el transport de formigó
amb vehicle formigonera sense portar tancada la boca de descarrega amb un dispositiu a
la via pública.
3. Es prohibeix netejar les formigoneres,
vehicles de transport o qualsevol altre tipus
de vehicle, a la via pública.
Article 46
Infraccions
Constituirà infracció la vulneració de les
prohibicions o mandats continguts als articles
44, 45, 46 i 47 daquesta Ordenança, a més
dels comportaments següents:
1. Emetre pols, fums o altres elements que
puguin causar molèsties a la via pública i
embrutar-la.
2. Desatendre els requeriments municipals
per cessar lactivitat que origina lembrutiment o lemissió de pols, fums o altres elements que causin molèsties.
3. Desatendre els requeriments municipals
per a la correcció de les deficiències observades que causen lembrutiment o lemissió de
pols, fums i altres elements que causin
molèsties.
4. Desatendre els requeriments municipals
per procedir a la neteja de la part de la via
pública i els seus elements estructurals que
shaguessin vist afectats, o per retirar els

materials residuals.
5. No adoptar les mesures adients per evitar lembrutiment o lemissió de pols, fums o
altres elements que causin molèsties a la via
pública i els seus elements.
6. Incomplir les condicions fixades en les
llicències per evitar lembrutiment o lemissió
de pols, fums i altres elements que causin
molèsties.
7. Negar-se o resistir-se a subministrar
dades o a facilitar la informació sol·licitada
per les autoritats competents o pels seus
agents en el compliment de les seves funcions, i també subministrar informació o
documentació falsa, inexacta, incompleta o
que indueixi a error, implícitament o explícitament.
8. Instal·lar de manera deficient els sistemes per evitar lembrutiment o lemissió de
pols, fums i altres elements que causin
molèsties.
9. El transport de matèries sense la deguda
protecció per tal devitar el seu vessament.
10. No utilitzar contenidors de residus per
dipositar les runes.
11. No mantenir nets els voltants dun
contenidor.
TÍTOL V
CONSERVACIÓ

DE LA VIA PÚBLICA

Article 47
Competència municipal
És competència exclusiva de lAdministració municipal lexecució dels treballs i les
obres necessàries per a la perfecta conservació de les vies públiques, els elements estructurals i el mobiliari urbà.
En conseqüència, ningú no podrà, encara
que sigui per millorar lestat de conservació
de les vies públiques, executar treballs de
reparació, conservació o restauració dels elements esmentats sense prèvia llicència municipal.
Article 48
Les empreses i els particulars que executin
obres a la via pública sota llicència municipal, estan obligades a efectuar la reposició en
les condicions contingudes en la llicència.
Constituiran infracció daquesta ordenança
els actes que siguin contraris al contingut daquest precepte.
TÍTOL VI
ÚS

COMÚ GENERAL DE LA VIA PÚBLICA

Article 49
Definició
Lús comú general el pot exercir lliurement
qualsevol persona, dacord amb la naturalesa
dels béns de domini públic i amb les limitacions de caràcter general establertes per
aquesta Ordenança, les de circulació, i en les
lleis i altres disposicions de caràcter general.
Article 50
Ús comú dels ciutadans
1. Lús comú general de la via pública pels
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ciutadans shaurà dacomodar a les normes
pacífiques de la convivència, per la qual cosa
constitueixen infracció daquesta Ordenança
portar a terme pràctiques abusives, arbitràries
o discriminatòries, o que comportin violència
física o moral, que afectin persones o animals.
2. Hom complirà puntualment les disposicions de les autoritats i els bans de lAlcaldia
sobre conducta del veïnat i sobservaran les
prohibicions especials que sestableixin si
escau.
3. No és permès portar a terme actuacions
que ofenguin les condicions de les altres persones, o les pautes generalment admeses
sobre la convivència.
4. No es permeten a la via pública jocs o
diversions que puguin constituir un perill per
als transeünts, o per als qui els practiquin o
que dificultin el trànsit.
5. També és prohibida la pràctica de
juguesques a la via i espais públics, que
impliquin apostes amb diners o béns.
6. En cap cas lexercici dactivitats podrà
suposar la pressió ni la demanda insistent o
coactiva, ni cap molèstia pels vianants i resta
dusuaris de la via pública.
7. Els vigilants o lautoritat municipal
expulsaran les persones que, sense raó que
ho justifiqui romanguin en un recinte tancat
al públic i, a més els imposaran la sanció
corresponent.
8. És terminantment prohibit dencendre
fogueres, amb qualsevol finalitat, dins el
terme municipal, a menys que es posseeixi
autorització expressa.
9. Els comportaments o les activitats referits als punts anteriors seran impedits pels
agents municipals i seran objecte dexpedient
sancionador.
Article 51
Infraccions
Constituirà infracció la vulneració de les
prohibicions o mandats continguts als articles
49 i 50 daquesta Ordenança, a més dels
comportaments següents:
1. Utilitzar els béns de la via pública amb
finalitat diferents a les que els són pròpies
sense produir cap dany.
2. Causar danys a les vies públiques o a
les instal·lacions i mobiliari, modificar-los o
utilitzar-los contra la destinació que els hi és
pròpia amb resultat de dany.
3. Estendre roba visibles des de la via
pública quan els edificis reuneixin les condicions adients per fer-ho en un altre indret.
4. Col·locar a les façanes o per fora dels
balcons, qualsevol tipus dobjectes penjats
(testos, jardineres, gerros...). que puguin ocasionar danys en cas de caiguda.
5. Col·locar a la via pública qualsevol
objecte amb la finalitat de dissuadir daparcar.
TÍTOL VII
ÚS

COMÚ ESPECIAL DE LA VIA PÚBLICA

CAPÍTOL I

Ús comú especial de la via pública
conseqüència dactivitats que shi realitzin o
instal·lacions situades en llocs de domini
privat que determinin una intensitat
dutilització superior a la normal
Article 52
Usos i activitats
Es consideren inclosos en aquesta modalitat els usos o les activitats següents:
1. Taulells i taules destinats a la venda de
gelats, begudes i productes similars, que
sense sortir de la línia de façana i a menys de
0.40 m de distància estiguin en comunicació
directa amb la via pública.
2. Taulells de bars, cafès i establiments
similars amb un front a la via pública, que
permetin lexpedició directa de consumicions
al públic col·locat a les voreres.
3. Taquilles de venda de bitllets per a
espectacles de totes classes que donin directament a la via pública.
4. Aparells de venda automàtica o altres
elements col·locats a dins de locals però amb
comunicació directa amb la via pública.
Article 53
Llicència municipal
1. En els supòsits dús comú especial als
quals es refereix larticle anterior, sentendrà
que latorgament de la llicència municipal
per a lexercici de les respectives activitats
principals o per a la realització de les
instal·lacions corresponents comprèn també
lautorització per als esmentats usos especials
en tot allò que procedeixi en cada cas.
Article 54
Instal·lació
Els elements inclosos en aquesta modalitat
hauran de trobar-se a linterior dels immobles
i no sobresortir de la línia de la façana.
Article 55
Infraccions
Constitueixen infracció daquesta Ordenança:
1. Col·locar els elements inclosos en
aquesta modalitat que sobresurtin de la línia
de la façana.
2. Instal·lar màquines de venda automàtica
de tabac o de begudes alcohòliques a la via
pública o en llocs accessibles des de la via
pública.
CAPÍTOL II
Ús comú especial de la via pública que
revesteix intensitat o quan locupació de la
via pública és temporal
Article 56
Usos i aprofitament
Lús comú especial és aquell de què gaudeixen les instal·lacions situades de forma
provisional en els béns de domini públic
municipal que limiten o exclouen la utilització pels altres interessats, així com
instal·lacions permanents que no impedeixen
ni modifiquen lús comú general de la via

pública. A títol enunciatiu es consideren els
següents:
1. Publicitat.
2. Elements sortints: tendals, marquesines,
aparadors i elements similars.
3. Elements fora destabliments comercials
permanents:
Subsecció 1: mercaderies i altres elements
col·locats fora de lestabliment comercial
permanent
Subsecció 2: elements destabliments tipus
bar, bar- restaurants o restaurant
4. Comerç ambulant.
5. Activitats comercials, de serveis i doci.
6. Instal·lacions temporals per a fires i festes tradicionals i de temporada.
7. Guals i reserves destacionaments i de
càrrega i descàrrega.
8. Ocupacions derivades dobres.
Secció 1. Les llicències
Article 57
Actes subjectes a llicència
Les activitats, els laprofitament i les instal·lacions que representin ús comú especial
de la via pública estan subjectes a llicència
municipal prèvia. Locupació comprèn tant el
sòl com lespai elevat.
Article 58
Naturalesa de les llicències
Les llicències compreses a larticle anterior
tenen el següent règim:
1. Quant a les seves instal·lacions:
a. Seran permanents aquelles que per la
seva naturalesa no permeten el desplaçament
o desmuntatge i la seva naturalesa va lligada
a una duració de llicència no determinada.
b. Temporals les que no concorren en les
circumstàncies del punt anterior.
2. Quant a la duració de la llicència
poden ser:
a. Temporals: són aquelles que satorguen
per un període de temps determinat.
b. Indefinides: són aquelles que no estan
sotmeses a un període de temps determinat.
En ambdós casos les llicències estan sotmeses a revocació per raons dinterès públic
o per modificació del planejament o ordenances municipals.
Article 59
Aquelles activitats sotmeses a llicència
municipal però que formen part de programes de rehabilitació de caràcter social promogut per lAjuntament queden excloses dels
preceptes daquesta Ordenança.
Article 60
Lús de la via pública o les activitats que
shi facin, de caràcter pacífic i sense
instal·lació requeriran llicència. No disposar
de llicència suposarà la suspensió de lactivitat i formulació de denúncia com a inici
dexpedient sancionador. La policia municipal incautarà el material com a mesura cautelar que garanteixi lefectivitat de la multa.
Article 61
Contingut de la sol·licitud de llicència

26 / 2 / 2008

BUTLLETÍ OFICIAL

DE LA

PROVÍNCIA

DE

BARCELONA

Núm. 49, Annex II / Pàg. 53

Administració Local

1. Les llicències shauran de formular, si
sescau, en imprès oficial corresponent dirigit
a lAlcaldia i signat per linteressat o per la
persona que legalment el representi, amb les
següents indicacions:
a) Dades de linteressat. Quan es tracti
duna persona física: nom, cognoms, domicili, dades del DNI i telèfon. Quan es tracti
duna persona jurídica: raó social, domicili,
NIF i telèfon i, si sescau, circumstàncies personals.
b) Dades del representant (a emplenar si
qui firma actua en representació de linteressat): nom i cognoms, domicili, DNI i telèfon
i, si és necessari, circumstàncies personals.
c) Situació del lloc pel qual se sol·licita la
llicència dús especial de la via pública amb
indicació del nom del carrer i del número.
d) Duració de la llicència, data prevista
dinici i de finalització o bé un període de
temps.
e) Superfície docupació de la via pública
que se sol·licita, indicant en un plànol o croquis a escala lespai sol·licitat.
f) Les altres circumstàncies que, segons
lobjecte de la llicència sol·licitada, sestableixin en aquesta Ordenança o en limprès
oficial.
g) Lloc i data.
2. Llevat en els casos expressament exceptuats, les sol·licituds de la llicència es presentaran al Registre General de lAjuntament
previ dipòsit de limport de les taxes i els
preus públics que neixen de lús, lactivitat o
el servei sol·licitat.
3. Les sol·licituds de llicència shauran
dacompanyar dels documents que, segons la
naturalesa de la llicència, es determinin en
aquesta Ordenança o a limprès oficial.
Article 62
Assegurances i fiances
1. Prèviament a la concessió de llicències,
lAjuntament podrà exigir la formalització
duna assegurança de responsabilitat civil
que cobreixi els danys a tercers que poguessin ocasionar-se, amb una durada que coincideixi amb lactivitat que es desenvoluparà,
en els casos en què la naturalesa de lús així
ho aconselli.
2. LAdministració també podrà exigir el
dipòsit duna fiança o un aval bancari que
garanteixi el compliment de les obligacions
esmentades en aquesta Ordenança i les de la
llicència, i el pagament de la indemnització
que correspongui a lAjuntament pel danys
que, a conseqüència dels usos autoritzats, es
puguin ocasionar en béns de domini públic,
fins i tot en els arbres, encara que solament
afectin el seu creixement natural o els produeixin un retardament biològic.
3. La cancel·lació de la garantia sefectuarà un cop shagi acabat lactivitat, shagin
retirat completament tots els elements, i els
serveis tècnics hagin comprovat la correcta
execució de laprofitament. En el cas que hi
puguin haver defectes ocults (rases etc.) es
determinarà un termini per garantir la supressió daquests possibles defectes.

Article 63
Normes de general aplicació
1. Locupació de la via pública ha de
garantir un pas mínim per a vianants que
sestablirà depenent del tipus de via, lafluència de vianants i altres aspectes que incideixen en lús general de la via pública. En qualsevol cas, lamplada mínima del pas haurà de
ser de 1.5 metres.
2. La possible incidència negativa en la
convivència ciutadana del sector, les molèsties i lincompliment de condicions de llicències anteriors seran motiu per denegar la
llicència municipal.
3. Les instal·lacions que sobrevolin la
calçada hauran destar situades a una altura
mínima de 5 metres.
Article 64
Condicions generals datorgament de les
llicències
Els titulars de les llicències han de complir
obligatòriament les condicions següents:
1. El titular de la llicència ha dassumir
totes les responsabilitats derivades per danys
i perjudicis causats directament o indirectament a lAjuntament o a tercers, per lobra, la
instal·lació o el funcionament dels seus mitjans mecànics, dins o fora de la via pública.
2. La llicència es concedeix únicament per
a allò que afecta la competència municipal,
llevat el dret de propietat, i sense perjudici de
tercers o lobtenció dautorització daltres
administracions si fos el cas. No podrà ser
invocada per eliminar o disminuir responsabilitat civil o penal en què incorri el beneficiari en lexercici de les seves activitats.
3. Linteressat haurà dabonar les taxes i/o
els preus públics per a lobtenció de la llicència docupació de via pública, mitjançant
lautoliquidació o la corresponent notificació
prèvia que li serà adreçada. Així mateix, i
amb caràcter previ a lexercici de la llicència,
haurà de dipositar la fiança a que fa referència larticle 62.2.
4. La llicència haurà destar a disposició
dels agents de lautoritat municipal i dels serveis tècnics municipals. Les instruccions que
es puguin dictar complementàries de les que
figurin a la llicència orientades al compliment del seu contingut hauran de ser executades puntualment.
5. Per ocupar la calçada serà indispensable sol·licitar llicència a part, i en cas que
calgui prohibir lestacionament de vehicles,
shauran de col·locar els senyals de prohibició amb tres dies dantelació dacord amb les
indicacions que assenyalin els serveis tècnics
municipals.
6. Extingida la llicència, el titular haurà de:
a. Posar fi a lús o ocupació.
b. Retirar les instal·lacions o els elements
de la seva propietat situats a la via pública.
c. Reposar, o si fos el cas, reparar els elements de la via pública afectats directament
o indirectament per lús autoritzat al seu estat
inicial, i reparar, si sescau, els danys causats,
prèvia autorització municipal i sota la inspecció dels serveis tècnics municipals compe-

tents.
7. Shauran de prendre totes les mesures
de precaució, protecció, seguretat i senyalització que facin al cas, amb enllumenat a les
hores nocturnes si fos necessari.
8. Lincompliment de les ordenances
municipals vigents o de qualsevol de les condicions de la llicència, en provocaran la
caducitat immediata amb independència daplicar les sancions pertinents.
9. La manca o defecte de reposició en els
casos tant de terminació normal com de
caducitat, o el defecte de reparació dels
danys causats, habilitaran lAjuntament per
actuar subsidiàriament per compte del titular
de la llicència.
Article 65
Protecció del paisatge urbà i del patrimoni
històric artístic
1. Els elements de mobiliari, vetlladors i
terrasses i, en general, els altres elements que
sinstal·lin a la via pública, han dajustar-se
en tot moment als requeriments establerts a
les condicions de la llicència.
2. Lautorització dactivitats i usos al voltant dels monuments històric artístics es faran
amb les garanties necessàries per evitar que
tinguin un efecte negatiu sobre els mateixos.
Article 66
Instal·lacions i activitats en sòls o béns de
domini públic municipal o fer-ne sense
llicència
Els usos i les activitats sense llicència
sobre sòl dús o domini públic municipal
seran impedits per lAjuntament, i correspondrà a lautor la retirada del material o els
elements utilitzats o instal·lats, amb repercussió a linteressat de les despeses ocasionades
per lactuació subsidiària de lAjuntament, a
més de la imposició de les sancions que
corresponguin i la reclamació, si sescau, de
la indemnització per danys i perjudicis. En el
cas que lactivitat o lús fossin autoritzables
dacord amb la normativa vigent i per raons
dinterès general o perill fos convenient realitzar-la sense esperar a lobtenció de la
llicència, el titular haurà de sol·licitar permís
durgència i els serveis tècnics municipals
valoraran la veracitat i la necessitat de continuar lactivitat o lús.
Article 67
Ocupació de la via pública per motiu
durgència
Locupació de la via pública urgent derivada de la necessitat devitar danys a persones
o coses sefectuarà prèvia sol·licitud per
urgència de llicència municipal durant les
hores datenció al públic o bé mitjançant un
avís telefònic als Agents Municipals. En
aquest últim cas, lendemà shaurà de sol·licitar formalment locupació realitzada.
Secció 2. Publicitat
Article 68
Objecte
La regulació de les modalitats de publicitat
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autoritzades i les condicions específiques
estan determinades per les normatives
específiques en la matèria, els plans especials
i les normes urbanístiques, i és objecte daquesta secció la regulació dallò que afecta la
convivència ciutadana i la neteja.
Article 69
Definicions
Sentén per publicitat tota acció encaminada a difondre entre el públic tot tipus dinformació i la difusió de lexistència de qualsevol
activitat o de productes i de serveis que sofereixin al consum.
Segons la present Ordenança sentendrà:
1. Per rètol: suport on el missatge publicitari, amb independència de la forma dexpressió 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
descassa 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
descassa consistència i durada, i es presenta
normalment unit pels extrems a un pilar
col·locat a aquest efecte o bé a elements sortints de ledificació o del mobiliari urbà.
La col·locació o difusió de qualsevol missatge publicitari en els suports abans indicats
està subjecte a lobtenció de prèvia de llicència municipal dacord amb larticle 179 de la
Llei del sòl i amb la resta de normativa concordant. Lautorització tindrà en compte el
dret a la llibertat dexpressió constitucionalment garantit.
Article 70
Cartells i adhesius
1. No sadmetrà la publicitat mitjançant
cartells, fulls volants, adhesius o elements
similars enganxats directament sobre edificis,
murs i tanques, en la via pública, els seus
elements estructurals ni en el mobiliari urbà,
excepte quan es tracti dels espais o suports
especialment reservats o dissenyats per a
aquesta finalitat (tal com columnes anunciadores o plafons).
2. La col·locació de cartells i adhesius en
els espais especialment reservats haurà de
complir les següents condicions:
a. Que els cartells continguin propaganda
o difusió dactes o dactivitats dinterès ciutadà.
Article 71
Repartiment de publicitat

1. (derogat).
2. El repartiment de publicitat directa a les
bústies restarà subjecte a les següents condicions:
a) Haurà de ser efectuat mitjançant una
empresa de material publicitari, legalment
constituïda per a aquesta finalitat, sens perjudici de lexcepció derivada de la propaganda
institucional i electoral. Tanmateix, el repartiment podrà ser efectuat pel propi anunciant o
personal que en depengui.
b) La publicitat serà dipositada a linterior
de les bústies dels veïns i/o en aquells espais
que els veïns o les comunitats hagin dipositat
per al seu dipòsit. Resta expressament prohibit deixar la publicitat al terra dels vestíbuls,
o introduir-la per sota de les portes o als
parabrises dels vehicles.
c) Tot el material publicitari repartit haurà
de portar en lloc visible la identificació de
lempresa distribuïdora, i en cas contrari sentendrà que el repartiment lestà efectuant lanunciant, el qual assumirà les responsabilitats
que sen poguessin derivar. Per garantir un
bon servei i evitar molèsties als ciutadans, el
material publicitari objecte de la distribució
tindrà unes dimensions exterior adequades al
tamany habitual de les bústies.
d) Les empreses de distribució de material
publicitari i els anunciants que reparteixin
publicitat per si mateixos shan dabstenir
dentrar en les finques o de dipositar-lo en les
bústies, quan la comunitat de propietaris o
cada veí individualment indiqui expressament la seva voluntat de no rebren.
e) Les empreses de distribució de material
publicitari recomanaran als seus clients la
quantitat a repartir-ne, així com la seva periodicitat, amb la intenció de disminuir-ne el
seu impacte i garantir-ne la seva eficàcia.
f) Les empreses de distribució de material
publicitari recomanaran als seus clients la
necessitat dusar paper reciclat, de no usar
paper clorat, devitar la plastificació i els
prospectes setinats, així com la conveniència
dafavorir lús de tintes ecològiques.
g) El material publicitari, un cop usat,
tindrà la consideració de residu municipal
reciclable. Les empreses de distribució de
material publicitari aconsellaran els seus
clients que incloguin en la seva publicitat
missatges deducació ambiental i molt
expressament, de la necessitat de dipositar la
publicitat, un cop usada, en els contenidors
especials de recollida de paper dels serveis
municipals.
Article 72
Pancartes
1. La utilització dels elements estructurals
per servir de suport a propaganda electoral o
cívica o en aquelles situacions que donades
les circumstàncies ho requereixin, només
podrà realitzar-se prèvia autorització de lAjuntament o per la Junta Electoral competent
en la distribució daquests elements de conformitat amb la legislació electoral.
La col·locació de pancartes prèviament
autoritzada shaurà dacomodar a les disposicions següents:

a) La superfície de la pancarta haurà de
tenir els forats suficients per poder disminuir
lefecte del vent.
b) Les pancartes shauran 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.
c) Les pancartes hauran de ser retirades
pels interessats a la setmana següent al que
caduqui la llicència municipal. Si no ho fan
seran retirades pels serveis municipals, i simputaran als responsables els costos corresponents mitjançant lexecució de la fiança dipositada en el seu cas, sense perjudici de la
imposició de la sanció corresponent.
Secció 3: Elements sortints: Tendals,
marquesines, aparadors i similars
Article 73
1. Els establiments comercials podran instal·lar tendals el les seves façanes, sempre
que no dificultin la circulació de vianants o
altres usos propis de la via pública. En qualsevol cas, els tendals hauran de ser plegables
i desmuntables i la seva projecció horitzontal
no ha darribar a menys de 40 cm. de la
voravia.
2. En cas que es vulguin instal·lar marquesines o altres elements que no siguin estrictament tendals de lona, caldrà presentar, juntament amb la sol·licitud de llicència, un projecte signat per tècnic competent que garanteixi la fixació i solidesa dels elements projectats.
Secció 4. Elements fora destabliments
comercials permanents
Subsecció 1: Mercaderies i altres elements
col·locats fora de lestabliment comercial
permanent
Article 74
1. Les ocupacions de la via pública amb
mercaderies davant la façana dels establiments està prohibida de manera general.
Únicament sautoritzarà la instal·lació de
mercaderies fora dels establiments comercials tradicionalment admeses 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 lús general de la via pública i linterès públic general.
Queda expressament prohibida la
col·locació de qualsevol altre element a la
via pública davant destabliments com cavallets publicitaris, jardineres i elements similars, així com instal·lacions que no compleixin la normativa daccessibilitat.
2. LAjuntament podrà establir els models
instal·lacions obligatoris per als diferents
tipus de productes.
3. Per fires i festes tradicionals podrà autoritzar-se als titulars destabliments locupació
de la vorera amb mercaderies sempre que
compleixi la normativa daccessibilitat.
4. Durant el període dabril a octubre els
establiments del ram de lalimentació com
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pastisseries, forns de pa i similars podran
sol·licitar la instal·lació de gelateres.
5. Queda prohibit situar o deixar abandonats en la via pública objectes particulars,
sense cap més excepció que les derivades de
les normes vigents sobre obres particulars o
fires i mostres al carrer.
Qualsevol objecte, be o material, dipositat
a la via pública sense lautorització corresponent, podrà ser retirat del lloc i dipositat,
durant un termini prudencial, a un altre
designat per lautoritat competent, podent ser
repercutides les despeses del trasllat i custòdia a càrrec dels seus propietaris o posseïdors, dacord amb el dictamen pericial que
emeti el servei municipal corresponent i
sense perjudici de la infracció comesa.
Un cop transcorregut el termini de dipòsit
sense que el titular shi hagi interessat, els
serveis municipals procediran a la seva alienació, destrucció o utilització, segons sescaigui.
Subsecció 2: Elements destabliments tipus
bar, bar-restaurant o restaurant
Article 75
Tipus de mobiliari
1. El mobiliari i els elements que es poden
autoritzar per ocupar la via pública destabliments de tipus bar, bar-restaurant o restaurant seran taules, cadires, para-sols, un sol
expositor de gelats, elements publicitaris
representatius de lestabliment i altres elements auxiliars. Aquests elements shauran
de col·locar dins de lespai concedit en la
llicència municipal.
2. Sentén per vetllador la instal·lació
accessòria o annexa a un establiment, que
utilitza un bé del domini públic o ocupant-lo
de manera no permanent. El constitueix el
conjunt format per una taula i quatre cadires.
Per terrassa sentén com al conjunt de tres
vetlladors, que serà el mínim autoritzable.
3. El mobiliari shaurà dadequar als plans
especials aplicables en cada cas, en què figuren els materials i colors acceptats, i a les
directrius dels serveis tècnics municipals. En
aquests casos, el model de mobiliari shaurà
de presentar conjuntament amb la sol·licitud
de la llicència.
4. LAjuntament podrà establir els models
obligatoris dexpositors de gelats i elements
publicitaris.
5. Excepcionalment, lAjuntament podrà
autoritzar la col·locació daltres elements per
raons destètica, neteja i dinterès públic
general.
Article 76
Condicions generals
1. Les llicències per ocupació de la via
pública de vetlladors i/o terrasses amb taules
i, cadires seran de caràcter temporal amb una
duració màxima dun any. Les llicències satorguen a precari i són revocables per causa
dinterès públic.
2. El principal criteri que determinarà lautorització serà que quedi el pas lliure per a
vianants en funció del tipus de via, afluència

de vianants i altres criteris relacionats amb
lús general de la via pública.
3. Queda prohibida aquesta modalitat docupació de la via pública en voreres de
menys de dos metres i mig damplada.
4. Es considera espai mínim per al pas de
vianants el d1,50 metres.
5. Lobligació de sol·licitar llicència municipal per a instal·lació de vetlladors i altres
mobiliaris també serà daplicació en el supòsit de terrenys de propietat privada dús
públic. En aquest cas es requerirà la conformitat de la comunitat de veïns corresponent.
6. La longitud màxima de la franja que
ocupin les taules i les cadires ha de ser la de
la façana del local sol·licitant. Malgrat això,
es pot concedir, amb caràcter excepcional,
una longitud major quan lAjuntament consideri que no provoca dificultats a les àrees
confrontants.
7. El titular de la llicència ha dassenyalar
de forma inequívoca i dacord amb les indicacions dels serveis municipals, el perímetre
a ocupar, llevat dels casos en què, per raons
estètiques, sexclogui aquest requisit. Es delimitarà mitjançant unes ratlles de color blanc
a les cantonades de la superfície autoritzada,
que formin un angle recte, de 4 cm de gruix i
20 cm de llargada.
8. El titular de la llicència ha dassumir lobligació de mantenir neta la terrassa, i per
tant, descombrar el tram de via pública que
li correspon sempre que calgui.
9. Quan ho requereixin les necessitats del
servei públic i lAdministració municipal
necessiti per qualsevol circumstància lespai
que ocupa lemplaçament de les taules, el
titular de la llicència les haurà de retirar, amb
avís previ i subsidiàriament per lAjuntament,
sense que en cap cas lexpressat titular tingui
dret a indemnització.
10. La persona titular de la llicència estarà
subjecta a:
a) esborrar la delimitació de locupació un
cop extingida la llicència,
b) a no utilitzar-hi cap tipus dinstal·lació
de so,
c) a no ocupar el domini públic més enllà
de la superfície autoritzada,
d) a complir la resta de condicions establertes a aquesta ordenança o en les que satorgui la llicència.
11. Les instal·lacions seran sempre a
càrrec de la persona interessada, i no seran
mai fixes ni desmuntables, ni es podrà fer cap
mena dencast ni obra a les voreres o al
mobiliari urbà. Sempre caldrà atendre les
indicacions que donin els serveis municipals.
12. Només sautoritzaran instal·lacions
elèctriques en aquells llocs il·luminats de
manera insuficient, i en cap cas no es podran
utilitzar generadors delectricitat.
13. Amb motiu de festes majors, altres festes extraordinàries o situacions especials es
podran atorgar llicències extraordinàries a
decisió de lAlcalde.
Article 77
Taules i cadires
1. Es prohibeix lapilament o la instal·lació

de mobiliari i altres elements fora de lespai
concedit per la llicència.
2. LAjuntament podrà exigir en la llicència la mida de les taules i cadires, el nombre
de cadires per taula i la seva disposició, així
com altres extrems necessaris per garantir la
vialitat del la zona.
3. Les cadires i les taules es disposaran de
manera que no impedeixin o dificultin, en
cap moment laccés lliure a les finques confrontants i als passos de vianants i a la fluïdesa del trànsit de vianants.
Article 78
Para-sols
Només es permetrà la col·locació de parasols conjuntament amb taules i cadires. El
tipus de suport que sutilitzi no haurà de danyar el paviment de la via pública ni dificultar
el pas de vianants.
Article 79
Gelateres
La comercialització dels aliments es farà
dacord amb les normes tecnicosanitàries
vigents.
Article 80
Element publicitari
Les lletres tindran una alçària màxima de
0.15 m. Sautoritzaran un màxim de 2 elements per cada terrassa. Els colors no podran
ser estridents.
Article 81
Llicència
1. A més a més de les dades generals en la
sol·licitud de llicència municipal shi haurà
dindicar:
a) Taules i cadires: superfície a ocupar,
nombre, model, mida i forma de col·locació.
b) Para-sols: nombre, mida i tipus de sosteniment.
c) Gelateres: mida.
d) Elements publicitaris: disseny i mida.
e) Jardineres: nombre i forma de col·locació.
2. En els casos daplicació del Plans especials i altres daplicables també shaurà de
presentar informació dels materials i colors
del mobiliari urbà.
3. Les llicències podran tenir una vigència
anual o per temporada des de abril a octubre.
Si la vigència és anual caldrà fer una nova
petició perquè sigui renovada el més anterior
al dacabament de la llicència.
Secció 5. Comerç ambulant
Article 82
1. Queda prohibida el comerç ambulant
en tot el terme municipal llevat de fires, festes commemoratives o tradicionals i mercats i
exposicions artesanals de celebració periòdica regular.
2. La venda en la via pública en llocs no
permanents, amb motiu de fires o festes tradicionals o no, pot comprendre articles com
ara xurros, castanyes, flors, gelats i altres. Els
llocs han de ser fàcilment desmuntables i no
poden ser fixats permanentment al terra.
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LAdministració municipal pot aprovar
models de llocs de venda en la via pública,
per tal que les sol·licituds de llicència dels
interessats shi ajustin, excepte les variacions
permeses en cada cas. La mateixa llicència
determinarà el termini de durada de la mateixa que coincidirà con el termini de durada
de la fira o de les festes.
3. Excepcionalment podran autoritzar-se
comerços ambulants que tinguin relació amb
promocions dinterès comercial local.
4. Els Agents Municipals, en el cas de
venda ambulant, en defensa de la salut pública (aliments), competència deslleial, contraban de tabac, frau fiscal o no justificació de
la procedència dels productes, procedirà al
decomís del gènere i a les actuacions legals
que corresponguin.
5. A la venda ambulant en la via pública
se li aplicarà analògicament les disposicions
establertes en matèria de mercats setmanals i
normativa sectorial aplicable.
Secció 6. Activitats comercials, de serveis i
doci
Article 83
1. A títol enunciatiu shi consideren:
a) Reserves despais o tancament de
carrers per necessitats esporàdiques o ocasionals.
b) Ocupacions per treballs diversos a la
via pública.
c) Proves o espectacles esportius i recreatius.
d) Rodatge cinematogràfic amb fins professionals.
e) Fotografia amb fins professionals.
f) Venda de productes pirotècnics.
g) Instal·lacions doci, culturals o promocionals.
h) Focs en festes tradicionals de Sant Joan i
Sant Pere.
i) Altres usos i ocupacions comercials, de
serveis i doci.
2. Les llicències referents als punts a) i b)
satorgaran amb condicions en funció de la
necessitat real docupar la via pública per fer
lactivitat, loportunitat i la incidència en el
lús comú general de la via pública.
3. Les llicències dels conceptes c), d), e),
f), g), h), i) inclosos en aquesta secció satorgaran sempre discrecionalment i el nombre
de llicències podrà ser limitat.
4. És prohibit dexercir cap mena dofici,
treball o activitat a la via pública, sense haver
obtingut prèviament la llicència municipals..
Es podrà autoritzar lexercici dactivitats de
carrer pròpies de fotògrafs, esmolets, pintors,
caricaturistes, enllustradors, músics i cantants
i altres activitats de característiques similars.
Lautoritat municipal determinarà en cada
cas les condicions, llocs i horaris de lexercici de lactivitat autoritzada. Aquestes autoritzacions seran sempre a precari i podran ser
retirades o modificades per lautoritat municipal en funció del bé general o de les circumstàncies de lactivitat referides a professionals o veïns.
5. És del tot prohibit utilitzar la via pública
per a exercir-hi qualsevol tipus dindústries.

Per tant, els tallers mecànics, fusteries, serradores, tallers de reparació generals, tallers de
pintures, garatges, etc., utilitzaran exclusivament les seves dependències per a lexercici
del seu treball.
6. Es prohibeix acampar en qualsevol de
les seves formes, llevat del cas dautorització
expressa i especial en tot el terme municipal
de La Torre de Claramunt, amb tendes, caravanes remolcades o autopropulsades, furgons, barraques o similars, o altres variants.
7. Es prohibeix lestacionament de
camions amb pes màxim autoritzat de mes
de 3.500Kg a les zones urbanes del municipi
no expressament habilitades, a excepció del
Polígon Industrial.
Article 84
Venda de productes pirotècnics
La comercialització de productes pirotècnics en les festes tradicionals de Sant Joan i
Sant Pere està subjecta a llicència municipal i
queden regulades en la corresponent normativa municipal, autonòmica i estatal.
Secció 7. Instal·lacions temporals per a fires i
festes tradicionals i de temporada
Article 85
Guarniments de carrers
Amb motiu de fires o festes tradicionals es
podrà autoritzar als propietaris o titulars destabliments, associacions o entitats ciutadanes, previ informe dels serveis tècnics municipals, el guarniment de carrers i darbres,
dacord amb les condicions específiques de
la llicència i les següents:
a) Laltura mínima de col·locació de lornamentació, 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 dús exclusiu de vianants.
b) No podran tallar-se branques darbres ni
introduir-hi claus, grapes o altres elements
que produeixin danys similars. Els elements
sostenidors han danar damunt de fusta o de
suro duna amplada suficient, recolzats a larbre mitjançant un cos tou (goma, cautxú o
lona de prou gruix). Els lligams shan de fer
sobre aquest mateix cos tou.
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 larbre a cap mena de
força.
Article 86
Excepcions
També durant les fires o festes tradicionals
es podrà autoritzar de manera discrecional
locupació de la via pública per a qualsevol
activitat no expressament prohibida per
aquesta Ordenança o per la llei.
Secció 8. Guals i reserves destacionaments i
de càrrega i descàrrega
Article 87
Regulació específica
Per a latorgament de llicències i reserves

destacionament sobservaran les prescripcions contingudes en les ordenances específiques en la matèria i supletòriament les regulades en aquesta Ordenança.
Article 88
Guals
Laccés de vehicles des de la via pública
als locals o recintes, o a linrevés, constitueix
un ús comú especial de béns de domini
públic i, en conseqüència, estarà subjecte a
llicència municipal. Sentén com a gual tota
modificació de lestructura de la vorada i de
la vorera que calgui per facilitar aquest
accés.
Article 89
Construcció i senyalització de gual daccés
1. Les característiques de disseny i els
materials a utilitzar en la construcció dels
guals són els fixats pels Serveis Tècnics Municipals i seran daplicació en tots els guals
nous que es construeixin a partir de lentrada
en vigor daquesta Ordenança. Els casos en
què no es puguin aplicar els models aprovats
sestudiaran en particular i seran lliurats amb
la corresponent llicència daccés de vehicles
a limmoble, les característiques de les obres
a realitzar (tipus de bordó, reforç del paviment de la voravia, etc.), així com la senyalització horitzontal necessària.
La modificació del bordó, igual com qualsevol altra obra que calgui fer a la via pública
està subjecta a la concessió de llicència
municipal.
2. La placa senyalitzadora normalitzada de
gual shaurà de col·locar preferentment en el
lateral dret de la porta, vist de cara de manera visible des de la calçada i entre una alçada
mínima de 1,50 m i màxima de 2,2 m sobre
el nivell de la vorera.
Secció 9. Ocupacions derivades dobres
Article 90
Normativa reguladora
1. Les ocupacions de la via pública derivades de treballs de construcció i obres públiques hauran dobservar tots els punts continguts en la normativa estatal i autonòmica
sobre seguretat en el treball en la construcció, i els preceptes daquesta Ordenança.
2. Supletòriament, lAjuntament podrà exigir mesures especials en els casos següents:
a) Obres en edificis de singularitat arquitectònica o a les seves proximitats.
b) Obres efectuades en edificis dafluència
pública o a les seves proximitats.
c) Obres en les proximitats despais
públics dimportant concurrència o amb una
singularitat.
Article 91
Definició
Locupació de la via pública derivada de
les obres engloba els elements i espais ocupats per tancament per a protecció, mitjans
auxiliars de construcció, maquinària dobra,
eines i materials. A títol enunciatiu:
* Protecció: Tancaments dobra.
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* Mitjans auxiliars de construcció: Bastides, ponts, ponts volats i elements similars,
Tubs per a extracció de runes, Escales de mà,
Sitges, Casetes dobra.
* Maquinària dobra: Compressor, Hormigonera, Contenidor, Grua autopropulsada,
Camions, camió grua, camió formigonera,
bomba per a formigó, Grua torre, Muntacàrregues i Altres màquines.
* Materials: Ferros, taulons, maons, sorra,
sacs i altres.
Article 92
Normes de general aplicació
1. Les llicències dels elements i els espais
ocupats per tancament per a protecció, neteja de façanes, mitjans auxiliars de construcció, maquinària dobra, eines i materials satorgaran i condicionaran en funció de la
necessitat real docupar la via pública per fer
lactivitat, loportunitat i la incidència en lús
comú general.
2. Les condicions de les llicències docupació de la via pública inclouran aspectes
dhorari, espais concedits, condicions
instal·lació o de treball, condicions de senyalització, condicions de seguretat, sorolls i
altres aspectes anàlegs.
3. La duració i les dates dinici i fi de la
llicència podran ser modificades en funció de
la celebració de fires i festes tradicionals o
commemoratives.
4. Locupació de la via pública ha de
garantir un pas mínim per a vianants que
sestablirà depenent del tipus de via, lafluència de vianants i altres aspectes que incideixen en lús general de la via. En qualsevol
cas, lamplada mínima del pas haurà de ser
de 1.5 metres. Excepcionalment, lAjuntament podrà autoritzar passos damplada inferior. Shaurà dadequar el pas de vianants per
garantir que el ferm tingui unes condicions
adients de seguretat i accessibilitat.
5. Els passos habilitats per a vianants
shauran de senyalitzar convenientment.
Article 93
Protecció de larbrat
1. Quan es realitzin obres en un terreny
pròxim a un arbrat, o els vehicles, màquines i
altres mitjans auxiliars de construcció utilitzats per lempresa constructora hagin de circular o ubicar-se en aquest lloc, prèviament
al començament dels treballs hauran de protegir el tronc de larbre 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 shauran de retirar una vegada acabada lobra o quan els serveis tècnics municipals ho indiquin.
2. Quan es realitzin cales o rases en llocs
pròxims a un arbrat, lexcavació no haurà
dapropar-se al peu de larbre a més distància
que la corresponent a 5 vegades el diàmetre
de larbre a laltura 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 daquesta norma i no hi hagués un traçat alter-

natiu viable, el corresponent servei tècnic
municipal, prèvia visita dinspecció, determinarà abans de començar lexcavació la solució a adoptar per a la protecció de larbrat
que pogués resultar afectat.
3. Si com a conseqüència de lexcavació
resultessin afectades arrels de diàmetre superior a 5 centímetres, shauran de tallar-se
amb una destral fent talls nets i llisos, que
shauran de cobrir amb cicatritzant.
4. Haurà de procurar-se que lobertura de
rases i cales pròximes a larbrat coincideixin
amb lèpoca de repòs vegetatiu.
5. Quan en una excavació de qualsevol
tipus resultessin afectades arrels darbrat, el
rebliment de lobertura shaurà defectuar en
un termini no superior a tres dies des de lobertura, i procedir a continuació al seu reg.
Article 94
Tancaments dobra
1. Els tancaments dobra shauran 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, shaurà de remolinar el costat que dóna
a la via pública.
2. Lalçada de la tanca es determinarà en
funció de les circumstàncies específiques del
lloc. El sortint màxim en cap cas no pot excedir els 3 m, però ha de quedar lliure un espai
d1.5 m per al pas de vianants. Si els passadissos per a vianants d1.5 m envaeixen la
calçada shauran 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. Excepcionalment, sautoritzaran amplades de pas de vianants inferiors a lestablerta en aquest article.
3. Quan les obres deixin dafectar la planta baixa en voreres damplada inferior a 1,75
m, la tanca haurà de ser substituïda per un
element voladís, mitjançant una nova sol·licitud.
4. La tanca té com a única finalitat protegir
la circulació del vianant. Quan no compleixi
aquesta missió, el constructor haurà
dinstal·lar a més a més, un element voladís
que cobreixi suficientment els elements sortints de ledifici o, si cal, protegir el pas de
vianants mitjançant una cobertura adequada.
Article 95
Bastides, ponts i ponts volats en general
1. Les bastides hauran destar formades i
instal·lades de manera que garanteixin, en tot
moment, la seguretat dels treballadors i dels
vianants.
2. Les plataformes de treball hauran destar
construïdes per un sol pis unit, tenir una
amplada mínima de 60 cm i ser antilliscants.
3. Tota plataforma que ofereixi risc de caiguda daltura superior als 2 m, haurà destar
protegida en tot el seu entorn amb baranes
rígides de 90 cm daltura mínima, barra
intermèdia i plints o entornpeus de 15 cm

daltura mínima a partir del nivell del pis per
evitar la caiguda de materials o eines. El conjunt haurà doferir una resistència mínima de
150 kg per metre lineal.
4. Les bastides shauran dassentar 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, sautoritzaran excepcionalment falques per salvar els
pendents.
5. Si la instal·lació de la bastida limita
lamplada de la calçada, shaurà de col·locar
senyalització destrenyiment de calçada,
perill dobres o limitació de velocitat. A la
nit, shaurà de senyalitzar amb llums que
indiquin la ubicació de la bastida.
6. La sol·licitud de llicència per a bastides
fixes dalçada superior a 5 metres, de ponts
volats i ponts haurà danar acompanyada de:
a) Plànols firmats per un facultatiu competent.
b) Full dassumpció de direcció facultativa
visada pel corresponent col·legi professional.
Article 96
Bastides mòbils sobre rodes o cavallets
1. Sadmetrà lús de taulons de fusta damplada de 20 cm, i 5 cm de gruix i col·locats
de manera que no es puguin moure ni vascular, ni efectuar qualsevol altre moviment
perillós.
2. Quan sexecutin treballs sobre bastides
mòbils amb rodes, shauran dutilitzar dispositius de seguretat que evitin qualsevol tipus
de moviment i bloquejar adequadament les
rodes.
Article 97
Bastides fixes
1. La instal·lació de bastides sobre la vorera haurà de deixar com a mínim un pas lliure
d1.5 m damplada sota la bastida o en la
mateixa vorera per a la circulació dels vianants. Si no fos possible, shaurà de construir
una passera per a vianants d1.5 m que envaeixi la calçada, que shaurà 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 sefectuï per sota la bastida aquest shaurà de fer
sempre que lamplada de la vorera ho permeti, amb pòrtics destructura damplada 1.5
metres. i shauran de col·locar baranes per
conduir els vianants pels circuits dissenyats
per a ells.
3. Per evitar la caiguda de materials o
eines a la via pública shaurà de col·locar:
a) En tot cas una visera protectora per
sobre de la llinda daccés dels edificis for-
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mant 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
ledifici i la plataforma també shaurà de protegir convenientment.
b) Malla mosquitera o xarxa opaca segons
els treballs a efectuar que cobreixin tot lexterior de lestructura de la bastida de manera
continuada, correctament tensada i subjectada.
4. Les plataformes de treball hauran destar
construïdes amb planxes metàl·liques o daltres materials homologats, i fixades a lestructura de la bastida. No saccepten taulons de
fusta.
5. Per accedir a les plataformes hi haurà
dhaver mitjans segurs daccés. Les escales de
mà que comuniquin els diferents pisos de la
bastida només podran salvar laltura entre
dos pisos consecutius.
6. Per evitar la bolcada de les bastides, ja
sigui per lacció del vent o bé per la pròpia
esveltesa, shauran de fixar a la façana o al
parament amb els suficients punts dancoratge per tal que en quedi garantida lestabilitat.
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 shaurà de col·locar sobre el
pis de la bastida en què shagi habilitat la
visera de protecció sobre el plàstic protector,
una canal per recollida daigües que connecti
amb un baixant per portar les aigües a la
rigola.
Article 98
Ponts volats
1. En la utilització de ponts volants i per
protegir els vianants, shaurà de instal·lar una
bastida que habiliti un pas per sota i la instal·lació delements necessaris per conduir
els vianants per lesmentat pas.
2. Els pòrtics destructura de lesmentada
bastida hauran de ser d1.5 m damplada.
3. Shauran de col·locar baranes per conduir els vianants pels circuits dissenyats per a
ells.
4. També shaurà de col·locar visera protectora per sobre de la llinda daccés 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 ledifici i
la bastida també shaurà de protegir convenientment.
6. Fora de les hores de treball shaurà de
baixar el pont volant i fer-lo descansar sobre
la bastida de protecció.
Article 99
Tubs per a extracció de runes
Labocament del material a través dels
tubs haurà de fer-se en un contenidor amb
una lona opaca i shaurà de mullar periòdica-

ment per evitar lembrutiment de la via pública i molèsties o danys a persones, animals o
coses.
Article 100
Contenidors i sacs de runes
1. La col·locació de contenidors i sacs de
runes a la via pública és subjecte a llicència
municipal. Les llicències es concediran amb
expressa fixació del termini de vigència, i
pagament de la taxa que fixa lordenança fiscal corresponent.
Els contenidors en linterior de les zones
dobres no necessitaran llicència, però en tot
el restant shauran dajustar a les disposicions
de les presents ordenances.
2. Els contenidors shan de pintar dels
colors que els destaquin i facilitin la seva
visibilitat, i shan de senyalitzar amb lanagrama o nom de lempresa i el telèfon.
3. Els contenidors que es col·loquin sobre
la vorera, hauran de deixar com a mínim un
pas lliure d1,5 m damplada per a la circulació de vianants.
4. En la seva col·locació hauran de ser
observades en qualsevol cas, les següents
prescripcions:
a) Com a regla general la col·locació a la
calçada haurà defectuar-se en zones destacionament autoritzat sense dificultar o entorpir la circulació.
b) Es situaran, si això és possible, a linterior de la zona tancada dobres.
c) Es situaran preferentment davant lobra
a la qual serveixin, o tant a prop seu com
sigui possible.
d) Shauran de situar de manera que no
impedeixin la visibilitat dels vehicles, especialment en els encreuaments, respectant les
distàncies establertes a la normativa de circulació a efectes destacionament.
e) No podran situar-se en els passos de
vianants ni tampoc al davant daquests, ni als
guals, ni a les reserves destacionament i
parada, excepte quan aquestes reserves hagin
estat sol·licitades per la mateixa obra, i tampoc en les zones de prohibició destacionament.
f) En cap cas no podran ser col·locats totalment o parcial, sobre les tapes daccés de
serveis públics, ni sobre les boques dincendis, els clots dels arbres, ni en general sobre
cap element urbanístic la utilització del qual
pugui ser dificultada en circumstàncies normals o en cas demergència.
g) En tot cas seran col·locats de manera
que el seu costat més llarg estigui situat en
sentit paral·lel a la vorera.
h) Quan els contenidors o els sacs de
runes es trobin a la calçada, hauran destar
situats a 0.20 metres de la vorera, de manera
que no impedeixin el pas a les aigües superficials.
i) En el cas que hagin de romandre al
carrer durant la nit, i es trobin ubicats en una
calçada sense aparcament de vehicles han
dincorporar a la part exterior els senyals
reflectaris o lluminosos per fer-los identificables.
j) Aquells casos en què la col·locació no

pugui efectuar-se segons aquestes directrius,
es consultarà prèviament amb els serveis tècnics municipals.
5. Els contenidors a la via pública seran
retirats:
a) Quan hagi caducat el termini per al
qual sha atorgat la llicència docupació de la
via pública, en tot cas, quan hagi expirat el
de la llicència dobres.
b) En qualsevol moment per raons dinterès públic a requeriment de lAdministració
municipal.
c) Quan calgui buidar-los, abans de les 24
hores un cop plens.
d) El divendres vespre o dissabte matí i fins
al dilluns en el supòsit que, a tal efecte sigui
requerit per lAjuntament.
e) En no acreditar-se lobtenció de llicència municipal.
f) LAdministració municipal podrà establir
limitacions en lhorari de permanència a la
via pública dels contenidors i sacs de runes.
6. Quan a les condicions dutilització, instal·lació i retirada dels contenidors:
a) Shan de manipular de manera que el
seu contingut no caigui a la via pública, o no
pugui ser aixecat o escampat pel vent.
b) Les operacions dinstal·lació i retirada
shan de realitzar de forma que no causin
molèsties als ciutadans i preferentment en
hores en què es dificulti mes el trànsit rodat.
En retirar-lo el titular de la llicència haurà de
deixar la superfície de la via pública en perfecte estat i completament neta.
c) El titular del contenidor i el de la llicència, solidàriament, són els responsables dels
danys causats al paviment, i altres elements
de la via pública, en instal·lar o retirar els
contenidors dobres, i tenen lobligació de
comunicar-los immediatament als serveis
municipals, en el cas que shagin produït.
7. Lincompliment de qualsevol dels requisits dels apartats anteriors justificarà que el
contenidor o sac de runes pugui ser retirat
pels serveis municipals, amb el cost del transport, buidatge i dipòsit del seu contingut
solidàriament, del titular de la llicència o
constructor, del responsable del contenidor o
sac, i del transportista, i amb independència
de la sanció que correspongui per la infracció en què shagi incorregut.
Article 101
Grues-Torre desmuntables
1. Per a la instal·lació de grues-torre desmuntables shauran dobservar les prescripcions de les normes sectorials aplicables al
cas amb independència de les contingudes
en aquesta Ordenança.
2. Les dades específiques corresponents a
una sol·licitud instal·lació i ús de grua-torre
desmuntable són les següents:
a) Dades del sol·licitant de la llicència instal·lació que haurà de facilitar el titular de la
llicència dobres o lempresa constructora.
b) Dades de lempresa instal·ladora, que
ha de disposar de les pertinents autoritzacions de lAdministració autonòmica.
c) A la sol·licitud shi hauran dadjuntar els
següents documents:
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c.1.Plànol demplaçament de la grua en
relació a la finca on es realitzi lobra i les
confrontants, amb indicació de la seva alçada màxima, la posició del contrapès, de les
àrees descombratge de la ploma i del carro
del qual es pengi el ganxo, així com lalçada
de les edificacions i instal·lacions existents en
la zona descombratge. Si shagués instal·lar
a la via pública, shauria dindicar lespai a
ocupar per la base així com el pas de vianants que shabilitaria. Aquest plànol haurà
destar firmat pel facultatiu competent.
c.2. Projecte instal·lació i muntatge de la
grua.
c.3. Contracte de manteniment.
c.4. Assegurança a nom de lempresa instal·ladora per una quantitat suficient per
cobrir els riscos que puguin derivar-se de la
instal·lació.
c.5. Assegurança vigent del titular de la
llicència instal·lació que explícitament inclogui la cobertura del risc per la utilització de
maquinària i equipaments. Lacreditació de
les assegurances expressades en els punts c.4
i c.5 sefectuarà mitjançant laportació de la
còpia de la pòlissa dassegurança i el rebut
acreditatiu destar al corrent del pagament, o
bé amb un certificat expedit per lasseguradora que resumeixi lexistència de lassegurança, que indiqui com a mínim el risc assegurat, la cobertura mínima (per sinistre i per
cada persona) i el període de vigència.
c.6 Posteriorment al muntatge: certificat
dacabament dobra (certificat de desmuntatge).
3. Com a norma general, el carro del qual
penja el ganxo de la grua no podrà ultrapassar lespai acotat pels límits del solar i la
tanca de protecció de lobra. No obstant
això, en casos degudament justificats, es
podrà admetre que sultrapassi el límit frontal
de la tanca sempre que, el facultatiu directe
de lobra proposi una solució complementària o que substitueixi lesmentada tanca, que
garanteixi la seguretat de la utilització de la
via pública. En el cas que la ploma sobrevoli
les finques veïnes o vies públiques està absolutament prohibit que el carro i la càrrega hi
passin per sobre.
Secció 10: Infraccions
Article 102
Infraccions
Constitueix infracció la vulneració de les
prohibicions o mandats continguts de larticle
63 al 101 daquesta Ordenança, a més dels
següents comportaments:
1. Daplicació general.
1. Usar o ocupar el subsòl, el sòl o els
espais elevats de la via pública o fer-hi obres
sense llicència municipal.
2. (derogat).
3. Incompliment de les condicions generals o específiques de la llicència municipal
per la qual es concedeix el permís docupació de la via pública.
4. Instal·lació de mobiliari que incompleixi les especificacions dels plans específics o
els models aprovats per lAjuntament.

5. 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.
6. No retirar els material de locupació
previ requeriment de lAjuntament per festes
tradicionals o altres tipus actes.
7. Sobrepassar el període de vigència de la
llicència municipal.
8. Deteriorar qualsevol element de la via
pública.
9. 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) en un termini
superior a una setmana.
10. Instal·lació dornamentació en la via
pública contravenint els preceptes de lOrdenança.
11. Impedir o dificultar laccés a
instal·lacions de serveis públics (com reguladors de semàfors, quadres denllumenat,
boques de reg, hidrants i altres elements similars).
12. Instal·lar parada o caseta per qualsevol
tipus dactivitat sense llicència municipal.
13. No tancar el perímetre de lespai autoritzat docupació.
14. No retirar les tanques una vegada terminats els treballs o finalitzats el termini de la
llicència.
15. No habilitar espai per garantir el pas
dels vianants.
16. Negar-se o resistir-se a subministrar
dades o a facilitar la informació necessària
sol·licitada per les autoritats competents o
pels seus agents en el compliment de les
seves funcions, i també subministrar informació o documentació falsa, inexacta, incompleta o que indueixi a error, implícitament o
explícitament.
17. Neteja de façanes sense llicència
municipal.
18. Instal·lar pont volant o bastida sense
llicència municipal.
2. Publicitat.
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, lescampament 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 subjectades a
arbres, fanals denllumenat o qualsevol altre
element estructural o de mobiliari urbà, sense
autorització expressa.
4. No trobar-se legalment constituïda lempresa distribuïdora.
5. Deixar la publicitat al terra dels vestíbuls dels immobles o en lloc diferent al que
hagin disposat els veïns o les comunitats de
propietaris.
6. El repartiment de material publicitari

sense identificació de lempresa distribuïdora, excepte en el supòsits expressament autoritzats previstos a lordenança.
7. No plegar adequadament o disposar
incorrectament el material publicitari a les
bústies.
8. Distribuir publicitat a les bústies dels
propietaris que hagin fet ús del dret voluntari
de no rebren.
3. Guals.
1. La col·locació de rampes o la
instal·lació circumstancial delements mòbils
o fixos que envaeixin la vorera o la calçada
(cossos de fusta o metàl·lics, rajoles, 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 dutilització del gual i del
local sense autorització prèvia de lAdministració 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 daltres que
necessiti el gual.
6. Efectuar les obres de construcció dun
gual daccés, concedit mitjançant llicència
municipal i que no sadeqüin 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
daccés de vehicles sense haver obtingut
llicència o fer servir un rebaix de la vorera
anteriorment existent sense obtenir el permís
de gual.
8. Laccés de vehicles des de la via pública a un local o recinte sense haver obtingut
llicència.
9. Col·locació duna placa no reglamentària per senyalitzar un accés a lhabitatge
sense llicència municipal.
10. Col·locació duna placa per senyalitzar
un accés a lhabitatge sense llicència municipal.
4. Obres en general.
1. Realització de les obres amb mesures
de senyalització o protecció incorrectes o
insuficients.
2. Realització dactivitats o fer
instal·lacions de forma defectuosa o que
posin en perill els vianants, vehicles o altres
instal·lacions.
3. No utilitzar les màquines o els equips
indicats a la sol·licitud o llicència municipal.
4. Retard en la reposició de tapes de registres desaparegudes o deteriorades i altres elements.
5. Compactació deficient de rases.
6. Manca de reposició del paviment de les
rases.
7. Reposició provisional defectuosa o perillosa.
8. Deixar obstacles de qualsevol tipus a la
via pública.
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9. Dificultar, obstaculitzar o interrompre la
circulació de vehicles o de vianants.
10. Caiguda de materials a la via pública.
11. Manca de la correcta senyalització
dels obstacles a la via pública.
12. No habilitar pas de vianants dacord
amb els preceptes de lOrdenança.
13. No senyalitzar el pas de vianants dacord amb els preceptes daquesta Ordenança.
14. No protegir suficientment el paviment
de la via pública.
5. Tancaments dobra.
1. Tancament dobra amb un tancat no
estable o alineat o que presenti obertures que
permeti laccés a dins lobra.
2. Tanca dobra amb material no opac.
6. Bastides.
1. Manca de baranes rígides de 90 cm
daltura mínima, barres intermèdies i plints o
entornpeus de 15 cm daltura mínima a partir
del nivell del pis per evitar la caiguda de
materials o eines.
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 daccés dels edificis o entre la
façana de ledifici i la plataforma.
5. Instal·lació deficient de visera protectora per sobre de la llinda daccés dels edificis
o de la protecció entre la façana de ledifici 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 daccés a
bastides.
11. Bastida no fixada o deficientment fixada a la façana o parament amb els suficients
punts dancoratge per tal que quedi garantida
la seva estabilitat.
7. 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 lesmentat
pas.
2. Instal·lació deficient de bastida amb
visera de protecció per sobre de la llinda
daccés 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 ledifici i la plataforma.
3. Deixar el pont volat penjant fora de les
hores de treball.
8. 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 lembrutiment
de la via pública).
2. Abocar el material a través dels tubs
provocant molèsties o danys a persones o
coses.
9. Contenidors i sacs de runes.
1. Contenidor o sac de runes sense llicència municipal.
2. No pintar ni senyalitzar correctament
els contenidors.
3. No utilitzar contenidor o sacs de runes
per al dipòsit i recollida dels materials.
4. Dipositar desperdicis (escombraries) en
contenidors o sac de runes.
5. Dipositar residus de la construcció
(terres, runes) en contenidors descombraries.
6. Dipositar residus específics en contenidors o sacs de runes.
7. Dipositar residus de la construcció
barrejats amb escombraries o desperdicis.
8. Dipositar residus que contenen matèries
inflamables, explosives, nocives i/ o perilloses.
9. Dipositar residus susceptibles de putrefacció o produir olors desagradables.
10. Dipositar materials que puguin causar
molèsties als veïns o vianants.
11. Instal·lar o retirar contenidor o sac de
runes causant molèsties als ciutadans.
12. Manipular contenidor dobres o sac de
runes vessant el seu contingut a la via pública.
13. Contenidor dobra o sac de runes
excessivament ple.
14. Retirar el contenidor dobres o sac de
runes deixant brut el lloc docupació i el seu
entorn.
15. Incomplir lobligació de comunicar
danys causats en paviment o altre element de
la via pública en instal·lar o retirar contenidor dobres o sacs de runes.
16. Contenidor dobres o sac de runes
col·locat inadequadament (impedint la visibilitat dels vehicles, en gual, en pas de vianants, sobre boques dincendi, en lloc distint
al determinat en la llicència...).
17. Contenidor metàl·lic sense senyalització nocturna.
18. No retirar contenidor o sac de runes
exhaurit el termini de la llicència docupació
de la via pública.
19. No retirar contenidor o sac de runes
finalitzat el termini de la llicència dobres.
20. No retirar contenidor o sac de runes a
requeriment de lAdministració municipal.
21. No retirar contenidor o sac de runes
ple (sempre cal retirar-lo el mateix dia que
somple).
22. No retirar contenidor o sac de runes
en cap de setmana (des de les 12.00 del dissabte fins a les 08.00 hores del dilluns
següent).
23. Abocar en el seu interior runa que
contingui matèries inflamables, explosives,
insalubres, nocives, perilloses o susceptibles
de produir molèsties o incomoditats als veïns
o vianants del sector.
24. No utilitzar contenidors o sacs de

runes per al dipòsit i recollida dels materials.
25. Utilitzar contenidors o sacs de runes
persona distinta del titular.
TÍTOL VIII
ÚS

PRIVATIU DE LA VIA PÚBLICA

Article 103
Definició
Lús privatiu és aquell de què gaudeixen
les instal·lacions situades de forma permanent en el béns de domini públic municipal
que transformin, limitin o excloguin la total
utilització de lespai pels altres interessats. A
títol enunciatiu shi consideren els següents:
1. Quioscos de diaris i revistes.
2. Casetes de lONZE.
3. Cabines de telèfons.
4. Bústies de correus.
5. Armaris i altres construccions i
instal·lacions per a serveis públics que ocupin sòl o espais elevats de la via pública.
6. Canalitzacions, cambres, galeries i
altres instal·lacions de serveis públics soterrats.
7. Ocupació del subsòl en general i
específicament per a la instal·lació de serveis
privats que siguin dinterès públic.
Article 104
Autorització
1. Amb caràcter general només sautoritzen construccions fixes amb les finalitats de
larticle anterior.
2. Excepcionalment, podran autoritzar-se
amb altres finalitats quan hi concorrin circumstàncies de caràcter tradicional o turístic
o per altres raons despecial interès públic
ciutadà.
3. En cap cas no es podran autoritzar
construccions fixes dedicades a les apostes
mútues, loteries i similars, ni per a activitats
de venda.
4. Els armaris i altres construccions per a
serveis públics de subministrament daigua,
energia elèctrica, gas, telèfon i comunicacions hauran de situar-se en zones de domini
privat o bé shauran de soterrar. Excepcionalment, se nautoritzarà la instal·lació previ
informe tècnic municipal que avali la impossibilitat de compliment daquest apartat.
5. Amb caràcter excepcional, podran autoritzar-se instal·lacions per a venda daliments
i begudes en zones verdes i llocs anàlegs.
Article 105
Concessions
Les autoritzacions dús privatiu de la via
pública a què es refereixen els articles anteriors estarà subjecte a concessió administrativa en què sestablirà la durada i les condicions de la concessió.
Article 106
Infraccions
Constitueixen infracció:
1. Ocupació o execució dobres en el
subsòl, sòl o espais elevats de la via pública
sense prèvia llicència municipal.
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2. Incompliment de les condicions de la
llicència municipal per la qual es concedeix
el permís per a locupació de la via pública.
3. Instal·lació de mobiliari que incompleixi les especificacions dels plans específics o
models aprovats per lAjuntament.
Secció 1

col·locació de la placa. Els propietaris o promotors dedificis que es construeixin sobre
solars en un xamfrà estaran obligats a
col·locar una placa de retolació de la via o
vies públiques a les que ledifici doni façana,
segons el model oficial aprovat.
Article 112

Article 107

Regles de denominació
La numeració de les vies públiques se subjectarà a les regles següents:
1. La numeració serà sempre que sigui
possible correlativa, amb números parells a
mà dreta del carrer i senars a mà esquerra i
en sentit centrífug (de centre de casc urbà a
fora o, subsidiàriament doest a est).
2. Les finques situades en places tindran
numeració correlativa de parells i senars, llevat que algun o alguns dels costats de la
plaça constitueixin tram duna altra via pública. En aquest cas les finques portaran la
numeració corresponent a la via de la qual
formin part.
3. Les finques amb porta a dues o més vies
tindran en cadascuna la numeració que
correspongui a la via que tingui el caràcter
daccés. El número principal serà el de la via
daccés principal a ledifici. Els accessos des
daltres vies que no siguin la principal de ledifici es numeraran com a accessoris amb un
tipus de numero més petit i diferenciat del
principal.
4. Les finques resultants de la segregació
duna altra que ja tingués numeració assignada, conservaran el número original amb la
indicació de A,B,C, i així successivament,
mentre no es procedeixi a fer la revisió general de la numeració de la via pública.
5. Les finques resultants de lagregació de
dues o més finques que ja tinguessin assignada numeració, conservaran tots els números
originaris, unit per guió, mentre no es faci la
revisió esmentada.
Article 113
Els edificis de servei públic o dentitats oficials, els monuments artístics i arqueològics i
les fonts públiques, a més del número que els
correspongui, podran tenir indicat el nom, la
destinació o la funció.
Article 114

Normativa reguladora
Les rases, canalitzacions, connexions,
armaris, cambres, galeries i altres
instal·lacions i construccions per a serveis
públics en el subsòl, sòl o espais elevats de la
via pública se subjectarà a normativa específica, sobre instal·lacions elèctriques, cales i
canalitzacions en la via pública.
Article 108
Condicions generals dexecució
Lexecució de les obres i instal·lacions
shaurà dajustar a les disposicions de les normatives específiques en la matèria.
En lexecució dobertura de rases i cales a
la via pública shan dobservar els següents
extrems:
1. En lautorització que es concedeixi quedaran incloses les fases dobertura i reposició
de paviment.
2. Una vegada acabada la rasa, tota la
zona dobres haurà de quedar ben neta,
sense restes de morter, formigó o terra, ni restes amb materials utilitzats per a la reposició.
3. Caldrà depositar una garantia/aval a
retornar al cap de 2 anys des de la data dacabament de les obres per respondre de la
correcta reposició del terreny ocupat.
Article 109
Infraccions
Constitueix infracció la vulneració de les
prohibicions o els mandats continguts a larticle 108 daquesta Ordenança, a més de les
tipificades en larticle 102 aplicables a lús
privatiu de la via pública.
TÍTOL IX
RETOLACIÓ

DE LES VIES I ELS ESPAIS PÚBLICS I
NUMERACIÓ DE LES FINQUES

Article 110
Denominació
Cadascuna de les vies i els espais públics
sidentificaran amb un nom diferent. La
denominació de les vies públiques sense
nom o la modificació de lexistent, correspondrà al Ple de la corporació.
Article 111
Retolació
La retolació de les vies públiques té caràcter de servei públic, shaurà defectuar amb la
gravació en el material que es determini, i
haurà de fixar en les cantonades o xamfrans
de les edificacions que es considerin adients.
També és podrà col·locar en pals o altres
suports. La col·locació de rètols o altres elements permesos dels establiments comercials
haurà de respectar lespai destinat a la

Servitud administrativa
Els propietaris de finques estan obligats a
consentir les servituds administratives
necessàries per suportar la instal·lació, en
façanes, reixats i tanques delements indicadors de la denominació de la via. La servitud
serà gratuïta, i podrà establir-se dofici mitjançant notificació a linteressat, que no
tindrà dret a cap més indemnització que la
dels desperfectes causats per la instal·lació.
Les modificacions o els canvis dubicació
que sobre aquests elements calgués efectuar
dofici per lAjuntament o com a conseqüència de lactivitat privada referida a la realització dobres seran a càrrec, en cada cas, de
lAjuntament o dels promotors de les obres.
En el cas que la modificació o el canvi sigui
promogut per lAjuntament, seran del seu

càrrec les despeses de reparació dels suports
que sostenien els elements desplaçats.
Article 115
El mateix caràcter de servitud de larticle
anterior tindrà el suport sobre finques, particulars dels senyals de circulació, elements
denllumenat públic i mobiliari urbà en general.
Article 116
Numeració de finques
És obligació dels propietaris de cada finca
la col·locació de lindicador de numeració
(nº de policia) de la finca al costat dret o al
centre de la porta dentrada, dacord amb els
models i les normes establerts per lAjuntament, un cop li hagi estat assignada o modificada la numeració esmentada per lòrgan
corresponent de lAdministració municipal.
Correspon a lAdministració comunicar els
canvis de numeració, i als particulars demanar-ho abans de col·locar el número. És responsabilitat del titil·lar de la finca la seva
col·locació i manteniment.
Article 117
Infraccions
El següents fets constitueixen infracció en
relació a la denominació i retolació de les
vies públiques:
1. La no col·locació o la col·locació defectuosa o incorrecta de la numeració de la
finca.
2. Tapar, embrutir o esmenar el text de les
plaques de denominació de carrers i altres
espais públics.
3. Desplaçar sense permís municipal les
plaques de denominació de carrer.
4. No col·locar el número de ledifici quan
es comuniqui el canvi.
TÍTOL X
HORARIS

DELS ESTABLIMENTS PÚBLICS

Article 118
Disposicions generals
És daplicació lestablert a lordenança
municipal reguladora dels horaris dels establiments de pública concurrència en tot allò
no regulat en el present títol.
TÍTOL XI
RÈGIM

SANCIONADOR

Article 127
Concepte dinfracció
Constitueix infracció administrativa tota
acció o omissió que vulneri les normes establertes en aquesta Ordenança, com també
aquelles altres que estiguin tipificades a la
legislació sectorial, de IEstat o de la Generalitat de Catalunya, reguladora de les matèries
que shi inclouen, sens perjudici que els preceptes daquesta Ordenança puguin contribuir a una més correcta identificació de les
conductes i a una determinació més precisa
de les sancions, introduint les corresponents
especificacions i graduacions.
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Les infraccions es detallen a lannex daquesta ordenança.
Article 128

del que es pugui determinar a la normativa
sectorial aplicable.
Article 131

Restauració
A més de la imposició de la sanció que
correspongui, lAdministració municipal ha
dadoptar les mesures escaients per a la restauració de la realitat física alterada i de lordre jurídic infringit, amb Iexecució subsidiària, si cal, de les obres o activitats a càrrec de
linfractor i Iexacció dels tributs o preus
públics establerts a lefecte.
Article 129

Sancions i la seva graduació
Les sancions derivades de les infraccions
administratives tindran la naturalesa de multa
i llevat que la legislació sectorial en permeti
de més elevades, simposaran dacord amb la
següent escala:
Infraccions lleus: Fins a 90.15 EUROS.
Infraccions greus: De 90.16 fins a 150.25
euros.
Infraccions molt greus: De 150.26 fins a
300.51 euros.
La classificació de la infracció i la imposició de la sanció hauran dobservar la deguda
adequació als fets i es tindran en compte per
a això els següents criteris daplicació:
a) Lexistència dintencionalitat o reiteració.
b) La naturalesa dels perjudicis ocasionats.
c) La reincidència, per comissió duna
infracció de la mateixa naturalesa.
d) La transcendència social.
La imposició de les sancions serà compatible amb lexigència a linfractor de la reposició de la situació alterada al seu estat originari, així com la indemnització pels danys i
perjudicis causats pels fets sancionats.
Article 132

Responsabilitat
Són responsables de les infraccions administratives les persones físiques que les cometin a títol dautors i coautors.
Aquesta responsabilitat es podrà estendre
a aquelles persones que per llei sels atribueixi el deure de preveure la infracció administrativa comesa per uns altres.
De les infraccions relatives a actes subjectes a llicència que es produeixin sense la
seva prèvia obtenció o amb incompliment de
les seves condicions, en seran responsables
les persones físiques i jurídiques que siguin
titulars de la llicència i, si aquesta no existís,
la persona física o jurídica sota la relació de
dependència de la qual, actuï lautor material
de la infracció.
Article 130
Classificació de les infraccions
Les infraccions administratives daquesta
ordenança es classifiquen en lleus, greus i
molt greus.
1. Són infraccions molt greus les descrites
als apartats següents dels articles: 17.4 b), 29,
36.8, 38.6, 46.1, 50.1, 50.6, 83. 1 c),
102.1.17, 102.1.18, 102.6.2, 102.6.11.
També serà considerada falta molt greu la
reincidència en faltes greus en el període
dun any.
2. Són infraccions greus les descrites als
apartats següents dels articles: 4.1, 7.2, 7.4,
7.5, 11.1, 13.3, 14.2, 14.4, 15.1, 15.2, 15.4,
15.8, 16.2, 17.2, 17.3, 17.4 a), 18.1, 18.3,
18.4, 18.5, 18.6, 18.7, 18.10, 26.2 b), 27.1,
27.3, 30, 33.2,36.2, 36.3, 36.4, 36.5, 36.6,
36.7, 40.1g), 41.8, 41.12, 43.3, 43.5, 45.1 b),
46.2, 46.3, 46.4, 46,5, 46.6, 46.7, 46.8,
48.1, 50.2, 50.3, 50.5, 51.2, 55.2, 76.10 c),
82.1, 83.1 a), 83.6, 102.1.1, 102.1.3,
102.1.5, 102.1.8, 102.1.9, 102.1.10,
102.1.11, 102.1.12, 102.1.16, 102.2.1,
102.3.3, 102.3.4, 102.3.5, 102.4.1, 102.4.2,
102.4.3, 102.4.5, 102.4.6, 102.4.7, 102.4.8,
102.4.9, 102.4.10, 102.4.11, 102.4.12,
102.4.13, 102.5.1, 102.5.2, 102.6.1,
102.6.3, 102.6.4, 102.6.5, 102.6.6, 102.6.7,
102.6.8, 102.6.9, 102.6.10, 102.7.1,
102.7.2, 102.7.3, 106.1, 120.
També serà considerada falta greu la reincidència en faltes lleus en el període de sis
mesos.
3. Són infraccions lleus qualsevol altre
infracció daquesta ordenança no tipificada
com a falta greu o molt greu, sens perjudici

Prescripció i caducitat
Les infraccions molt greus prescriuen al
cap de tres anys; les greus al cap de dos anys
i les lleus al cap de sis mesos.
Aquests terminis començaran a comptar a
partir del dia en què la infracció shagués
comès.
Les sancions imposades per faltes molt
greus prescriuran al cap de tres anys; les
imposades per faltes greus al cap de dos anys
i les imposades per faltes lleus al cap dun
any.
Aquest terminis començaran a comptar
des del dia següent a aquell en què hagués
adquirit fermesa en via administrativa la resolució per la qual es va imposar la sanció.
Transcorreguts sis mesos des de linici del
procediment sancionador sense que aquest
shagi resolt i notificat, es produirà la seva
caducitat.
Aquests terminis sinterrompran en el
supòsit que el procediment shagués paralitzat per alguna causa imputable als interessats
o perquè els fets hagin passat a la jurisdicció
penal.
Article 133
Mesures cautelars
Lòrgan competent per a la incoació del
procediment sancionador pot adoptar, mitjançant resolució motivada, les mesures cautelars de caràcter provisional que siguin
necessàries per a la bona finalitat del procediment, evitant el manteniment dels efectes
de la infracció i impulsant les exigides pels
interessos generals.
En aquest sentit podrà acordar la suspensió
de les activitats que es realitzin sense llicèn-

cia i la retirada dobjectes, materials, utensilis
o productes amb que sestigués generant o
shagués generat la infracció. Si es tracta daliments o béns fungibles, hom els destruirà o
els donarà la destinació que sigui adient.
Aquestes mesures les podrà adoptar per la
prefectura de la policia local un cop formulada la preceptiva denúncia i hauran de ser
mantingudes, modificades o aixecades per
lòrgan que incoï el procediment.
Article 134
Competència i procediment
La competència per a la incoació dels procediments sancionadors objecte daquesta
Ordenança i per a la imposició de sancions i
de les altres exigències compatibles amb les
sancions correspon a lalcalde, que la pot
delegar els membres de la corporació mitjançant ladopció i publicació de la corresponent disposició de caràcter general.
La instrucció dels expedients ha de correspondre al regidor o funcionari que es designi
en la resolució dincoació.
Sutilitzarà amb preferència el procediment abreujat i en la seva tramitació es podrà
acumular lexigència, si sescau, a linfractor
de la reposició al seu estat originari de la
situació alterada per la infracció i la determinació de la quantia a què ascendeix la
indemnització pels danys i perjudicis causats
al domini públic, als edificis municipals, les
instal·lacions municipals, larbrat i el mobiliari urbà.
La indemnització per danys i perjudicis
causats es determinarà, si no sacumulés, en
un procediment complementari, amb audiència del responsable.
En tots els casos serviran de base per a la
determinació les valoracions realitzades pels
Serveis tècnics municipals.
Les resolucions administratives donaran
lloc, segons els supòsits, a lexecució subsidiària i al procediment de constrenyiment
sobre el patrimoni o a deixar expedita la via
judicial corresponent.
Quan els danys i perjudicis socasionessin
a béns i instal·lacions de caràcter no municipal, amb independència de la sanció administrativa que pogués correspondre pels fets,
es podran facilitar als titulars dels béns o
drets els antecedents dels fets i la seva quantificació per si desitgessin acudir a la via judicial.
La sanció simposarà sense perjudici de les
possibles responsabilitats patrimonials que
poden comportar la reparació, restitució o
neteja del bé de domini públic malmès.
Limport de les sancions que es faci efectiu
dins dels deu dies següents a la notificació de
la denúncia gaudirà duna reducció del 50
per cent sobre la quantia que es fixi provisionalment.
Article 135
Sancions de suspensió i clausura
destabliments o activitats, i decomís de béns
o danimals
Les sancions de suspensió i clausura destabliments o activitats i les decomís de béns o
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danimals simposaran en funció de les competències municipals en la matèria i dallò
que estigui previst en la respectiva legislació
sectorial, això sens perjudici de la possibilitat
de prendre mesures cautelars de suspensió
dactivitats i de funcionament destabliments,
així com també decomís de béns i danimals,
adoptades en la instrucció del corresponent
procediment administratiu.
Article 136
Multes coercitives
Com a mitjà dexecució forçosa les multes
coercitives simposaran de conformitat i en
aplicació de la respectiva legislació sectorial.
Article 137

Normativa complementària
Per a allò que no sha previst en aquest
Títol sobre règim sancionador, serà daplicació la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú
(Boletín Oficial del Estado núm. 285, de 27
de novembre de 1992), el Decret 278/1993,
de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador daplicació als àmbits de competència de la Generalitat (Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya núm. 1827, de 29
de novembre de 1993), i, supletòriament, el
Reial Decret 1398/1993, de 4 dagost, pel
qual saprova el Reglament del procediment
per a lexercici de la potestat sancionadora

(Boletín Oficial del Estado núm. 189, de 9
dagost de 1993), o normes que els puguin
substituir.
Quan la proposta de resolució del procediment sancionador tramitat per IAdministració de lAjuntament contingui una sanció
que, per la quantia de la multa o pel seu
caràcter, no siguin de competència municipal, lAlcalde elevarà lexpedient a lòrgan de
lAdministració de la Generalitat o lEstat que
sigui competent per imposar la sanció que es
proposa, de conformitat amb la legislació
sectorial aplicable.

ANNEX 1#
QUADRE

DE SANCIONS DE LORDENANÇA GENERAL DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA I VIA PÚBLICA#

ART§ AP§
4§
4§
§

1§
1§
§

7§
7§
7§
7§
7§
7§

1§
2§
3§
4§
5§
6§

7§
7§
§

OP§

INF§ FET DENUNCIAT§
G§
LL§
§

§
§
§
1§

LL§
G§
LL§
G§
G§
LL§

6§
7§
§

2§
§
§

LL§
LL§
§

§
11§
11§
11§
11§
11§
11§
11§

§
§
1§
2§
3§
4§
5§
6§

§

§

§
LL§
G§
LL§
§
LL§
LL§
LL§

PAPERERES§
NO DIPOSITAR DESPERDICIS SÒLIDS PETITS (PAPER, EMBOLCALLS I SIMILARS) A LES PAPERERES§
LLENÇAR PUNTES DE CIGARS O CIGARRETES O ALTRES MATÈRIES ENCESES A LES PAPERERES.§
DIPOSITAR A LES PAPERERES DE LA VIA PÚBLICA BOSSES DESCOMBRARIES, CAIXES O PAQUETS DE DIMENSIONS SUPERIORS A LES DEL RECIPIENT QUE LES HA DE CONTENIR.§
DIPOSITAR A LES PAPERERES DE LA VIA PÚBLICA LÍQUIDS O DEIXALLES QUE ES PUGUIN LIQUAR.§
TIRAR AL TERRA QUALSEVOL TIPUS DE DESPERDICIS§
LLENÇAR PAPERS O ESCOMBRARIES FORA DE LES PAPERERES I/O EMBRUTAR LESPAI DE QUALSEVOL MANERA§
REALITZAR QUALSEVOL ACTE QUE PUGUI MALMETRE LA PAPERERA.§

30.00#
90.00#
30.00#
30.00#
30.10#
30.10#
90.00#

§
12§
12§
12§
12§
12§

§
1§
1§
1§
1§
2§

§
1§
2§
3§
4§
§

§
LL§
LL§
LL§
LL§
LL§

FONTS PÚBLIQUES, ESTANYS I LLOCS ANÀLEGS§
PESCAR DINTRE DELS ESTANYS O ALTRES ESPAIS AQUÀTICS NO AUTORITZATS§
RENTAR-SE, BANYAR-SE, RENTAR-HI VEHICLES A MOTOR O SIMILARS§
DEIXAR-HI NEDAR ANIMALS§
LLENÇAR-HI QUALSEVOL TIPUS DE PRODUCTE O OBJECTE O ENTERBOLIR LES AIGÜES§
ALTERAR LA SORTIDA DE LAIGUA DIRIGINT-LA FORA DEL RECIPIENT DISSENYAT PER RECOLLIR-LA O ALTRES ACTUACIONS SEMBLANTS§

30,00#
60.00#
30.00#
30.00#
30.00#
30.00#

§
13§
13§
13§
13§
14§
14§
14§
14§
14§
14§

§
1§
2§
3§
4§
1§
2§
2§
3§
4§
5§

§

§
§
§
1§
2§
§
§
§

§
LL§
LL§
G§
LL§
LL§
G§
G§
LL§
G§
LL§

JOCS INFANTILS.§
LÚS DE JOCS DE MANERA QUE PUGUIN OCASIONAR DANYS O MOLÈSTIES A ALTRES NENS§
LÚS DIFERENT DE LESTABLERT, QUE COMPORTI O PUGUI COMPORTAR UN MAL ÚS DEL JOC O DANYAR-LO§
TRENCAR-NE ALGUNA PART, DESCALÇAR-LOS, I ALTRES ACTES ANÀLEGS§
LÚS DE JOCS AMB MES DE 14 ANYS§
FER ESCLATAR QUALSEVOL TIPUS DE PETARD EN EL MOBILIARI URBÀ§
SACSEJAR, ARRANCAR, TOMBAR, TRENCAR, EMBRUTAR, TORÇAR, DESPLAÇAR O SOSTRAURE EL MOBILIARI URBÀ§
PUJAR-HI A SOBRE O ENFILAR-SHI.§
DESPLAÇAR ELEMENTS SENSE PRÈVIA LLICÈNCIA MUNICIPAL.§
ENCENDRE FOC A PROP O EN EL MOBILIARI URBÀ.§
LLIGAR CORDES O ALTRES ELEMENTS QUE PUGUIN IMPEDIR EL PAS DE VIANANTS O VEHICLES§

§
15§
15§
15§
15§
15§
15§
15§
15§
15§
15§
15§

§
1§
2§
2§
2§
2§
3§
4§
4§
6§
6§
7§

§
§
1§
2§
3§
4§
§
1§
2§
1§
2§
§

§
G§
G§
G§
G§
G§
LL§
G§
G§
LL§
LL§
LL§

15§

8§

§

G§

ARBRAT I ARBUSTS.§
REALITZAR QUALSEVOL ACTE QUE ELS PUGUI PERJUDICAR O EMBRUTAR.§
PUJAR ALS ARBRES§
TALAR ARBUSTS§
SOTRAGUEJAR-LOS, TALLAR BRANQUES, FULLES, FLORS O FRUITS, GRAVAR O TALLAR LESCORÇA§
ABOCAR QUALSEVOL TIPUS DE LÍQUIDS A LES PROXIMITATS DE LARBRE O DELS ESCOCELLS O TIRAR-HI ESCOMBRARIES O RESIDUS§
LLENÇAR ESCOMBRARIES O RESIDUS A LES PROXIMITATS DE LARBRE O DELS ESCOCELLS§
CLAVAR CLAUS, GRAPES O QUALSEVOL ELEMENT ANÀLEG AL TRONC O LES BRANQUES DELS ARBRES§
PENJAR-HI RÈTOLS O ALTRES ELEMENTS PUBLICITARIS SIMILARS§
JUGAR A PILOTA DE MANERA QUE MOLESTI ELS VIANANTS O DANYI LA VEGETACIÓ, MOBILIARI URBÀ O QUALSEVOL ALTRE ELEMENT AUXILIAR§
JUGAR A PILOTA ON ESTIGUI EXPRESSAMENT INDICAT DE NO FER-HO§
INCOMPLIMENT DELS PROPIETARIS DE TERRES O HABITATGES AMB JARDÍ ON HI HAGI PLANTES O ARBRES CONTIGUS A LA VIA PÚBLICA, DE NO PROCEDIR AL SEU
MANTENIMENT,
DE MANERA QUE MAI NO OCUPIN LESMENTADA VIA, O COMPORTIN RISC PER ALS VIANANTS QUE HI CIRCULIN§
USAR ARBRES COM A SUPORT DINSTAL·LACIONS I ORNAMENTS ELÈCTRICS SENSE AUTORITZACIÓ I/O INCOMPLIMENT DE LES CONDICIONS§

§
16§
16§
16§
16§

§
1§
2§
3§
4§

§
§
1§
2§
3§

§
LL§
G§
LL§
LL§

JARDINERES§
REALITZAR QUALSEVOL ACTE QUE LA PUGUI PERJUDICAR O EMBRUTAR§
SOTRAGUEJAR LES PLANTES, TALLAR O ARRANCAR BRANQUES, FULLES, FLORS O FRUITS, GRAVAR O TALLAR LESCORÇA, BUIDAR EL CONTINGUT,§
ABOCAR QUALSEVOL TIPUS DE LÍQUIDS A LA JARDINERA§
TIRAR-HI ESCOMBRARIES O RESIDUS A LA JARDINERA§

§
17§
17§
17§
17§

§
2§
2§
2§
3§

§
1§
2§
3§
1§

§
G§
G§
G§
G§

17§
17§
17§

3§
4§
4§

2§
A§
B§

G§
G§
MG§

BOSCOS URBANS.§
CIRCULAR LES BICICLETES, ELS CICLOMOTORS, LES MOTOCICLETES I ELS VEHICLES DE TOTA CLASSE PER CAMINS DAMPLADA INFERIOR A 2.5 METRES§
CIRCULAR A UNA VELOCITAT SUPERIOR A 30 KM/H§
CIRCULAR CAMPS A TRAVÉS O FORA DELS CAMINS APTES PER A LA CIRCULACIÓ.§
ESTACIONAR ELS VEHICLES A MOTOR O DALTRE TIPUS DE TRACCIÓ ÚNICAMENT FORA DE LES ZONES ESPECÍFICAMENT SENYALITZADES O BÉ EN ELS CAMINS SENSE DESTORBAR
LA CIRCULACIÓ§
ESTACIONAR DINS DE LES ZONES FORESTALS.§
ENCENDRE FOC FORA DELS LLOCS HABILITATS§
ENCENDRE O MANTENIR FOC AMB RISC PER AL MEDI NATURAL§

§
18§

§
1§

§

§
G§

§
§

§
§

§
§
§
§

§

§

§

REALITZAR GRAFITS O PINTADES ALS ELEMENTS QUE CONFORMEN ELS ESPAIS PÚBLICS O SOBRE EL SEU MOBILIARI SENSE AUTORITZACIÓ§
REALITZAR GRAVATS, RASCADES I ACTES SIMILARS ALS ELEMENTS QUE CONFORMEN ELS ESPAIS PÚBLICS O SOBRE EL SEU MOBILIARI§
ELEMENTS ESTRUCTURALS: 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 DALTRES, TAPES DE REGISTRE, REIXES DEMBORNALS, REIXES DESCOCELLS, FAÇANES I ALTRES
ACCESSORIS§
FER ESCLATAR QUALSEVOL TIPUS DE PETARD EN ELEMENTS ESTRUCTURALS§
SACSEJAR, ARRANCAR, TRENCAR, SOSTRAURE ELEMENTS ESTRUCTURALS O PARTS DAQUESTS, O PUJAR-HI A SOBRE§
DESPLAÇAR, MANIPULAR, INSTAL·LAR, MODIFICAR O RETIRAR ELEMENTS ESTRUCTURALS SENSE PRÈVIA LLICÈNCIA MUNICIPAL.§
ENCENDRE FOC A PROP O EN ELEMENTS ESTRUCTURALS.§
ARRANCAR, RATLLAR O FER MALBÉ RÈTOLS INDICATIUS REFERENTS A CIRCULACIÓ, TRANSPORT URBÀ I DALTRES ELEMENTS ANÀLEGS§
REALITZAR QUALSEVOL ACTIVITAT ESPORTIVA O LÚDICA FORA DELS ESPAIS O RECINTES DESTINATS A AQUESTS FINS QUE PROVOQUIN MOLÈSTIES ALS USUARIS DE LESPAI,
SENSE
AUTORITZACIÓ..§
NO RETIRAR ELS ORNAMENTS, RÈTOLS, INDICACIONS, DECORACIÓ I INSTAL·LACIONS, I DEIXAR LA VIA PÚBLICA NETA I LLIURE AL PAS EL MÉS AVIAT POSSIBLE§
CONSUMIR BEGUDES, ESPECIALMENT EN ENVÀS DE VIDRE I/O ALCOHÒLIQUES A LA VIA PÚBLICA, FORA DELS ESPAIS RESERVATS A TAL FI§
MOBILIARI URBÀ: PAPERERES, FONTS PÚBLIQUES I ESTANYS, JOCS INFANTILS, JARDINERES, BANCS, MARQUESINES I PALS DE PARADA DE TRANSPORT URBÀ, SUPORTS
PUBLICITARIS, CONTENIDORS, ESCULTURES, APARCAMENT DE BICICLETES, ELEMENTS DE SUPORT DE JARDINERIA, CONS, TANQUES, SENYALS MÒBILS I ALTRA SENYALITZACIÓ
CIRCULATÒRIA MÒBIL, ALTRES ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ AMB LES MATEIXES FINALITATS§

EUR#

1§
2§
§

PROHIBICIONS COMUNS A JARDINS, PARCS, BOSCOS URBANS I ALTRES ZONES VERDES:§
TREPITJAR O MALMENAR PARTERRES I PLANTACIONS (EXCEPTE ZONES DE GESPA EXPRESSAMENT AUTORITZADES)§

100,00#
60.00#
#

30.00#
120.00#
60.00#
100,00#
120.00#
30.00#
30.00#
90.00#
#

30.00#
60.00#
96.00#
60.00#
30.00#
120.00#
96.00#
60.00#
96.00#
60.00#

#

#

#
96.00#
96.00#
150.00#
96.00#
96.00#
30.00#
96.00#
96.00#
30.00#
30.00#
90.00#
96.00#
60.00#
96.00#
60.00#
60.00#

#

#
120.00#
120.00#
120.00#
120.00#
120.00#
120.00#
300.00#
96.00#

#
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ART§ AP§
18§
18§
18§
18§
18§
18§
18§
18§
18§

2§
3§
4§
5§
6§
7§
8§
9§
10§

§
18§
18§
18§

§
11§
11§
11§

§
23§
23§
23§
23§
23§
26§
26§
26§
27§
27§
27§
27§
27§
27§
27§
27§
27§
28§
29§

§
2§
2§
2§
2§
3§
1§
2§
2§
1§
2§
2§
2§
2§
2§
2§
3§
3§
§
§

30§
32§
33§
34§
36§
36§
36§
36§
36§
36§
36§
36§
36§

§
2§
2§
1§
1§
2§
2§
2§
3§
4§
5§
6§
7§

36§
36§

§
38§
38§
38§
38§

§
1§
3§
4§
5§

38§

OP§
§

INF§ FET DENUNCIAT§
LL§
G§
G§
G§
G§
G§
LL§
LL§
G§

ENCENDRE FOGUERES I FOCS SENSE LA PRÈVIA AUTORITZACIÓ DE LAJUNTAMENT§
LLANÇAMENT DE COETS I ALTRES ELEMENTS SIMILARS§
DIPOSITAR-HI O ABOCAR-HI MATERIAL O OBJECTES DE QUALSEVOL NATURALESA (RUNES, ELECTRODOMÈSTICS, RESIDUS DE JARDINERIA I DALTRES MATERIALS).§
EXTREURE MOLSA, MATOLLS, PEDRES, SORRA, PLANTES O PRODUCTES ANÀLEGS§
MALMENAR O SOSTRAURE ELEMENTS DE JARDINERIA§
CAÇAR O MATAR OCELLS O ALTRES ANIMALS§
ENTRAR A LES ZONES VERDES, PARCS, JARDINS, PLACES, AMB QUALSEVOL TIPUS DE VEHICLES, LLEVAT LA ZONA AUTORITZADA A TAL EFECTE.§
MANIPULAR EL SISTEMA DE REG, AUTOMÀTIC O NO, AIXÍ COM LES AIXETES DAIGUA, ARQUETES O INSTAL·LACIONS SIMILARS.§
AGAFAR PLANTES O ALGUN DEL SEUS ELEMENTS (FLORS, FRUITS O FULLES).§

§
A§
B§
C§

§
LL§
LL§
LL§

GENETS§
PASSAR PELS LLOCS DESTINATS ALS VIANANTS O PELS PARTERRES§
SALTAR PER DAMUNT DE LES INSTAL·LACIONS O ELS ELEMENTS VEGETALS§
ABEURAR LES CAVALLERIES A LES FONTS I ESTANYS NO AUTORITZATS PER AQUEST FI§

§
A§
B§
C§
D§
§
§
A§
B§
§
§
A§
B§
B§
C§
§
A§
B§
§
§

§
LL§
LL§
LL§
LL§
LL§
LL§
LL§
G§
G§
LL§
LL§
LL§
LL§
LL§
LL§
G§
G§
LL§
MG§

§

§
§
1§
2§
3§
§
§
§
§
§

G§
LL§
G§
LL§
LL§
G§
G§
G§
G§
G§
G§
G§
G§

8§

§

MG§

9§

§

LL§

§

§
LL§
LL§
LL§
LL§

6§

§

MG§

39§
39§
40§
40§
40§
40§
40§
40§
40§
40§
40§
41§
41§
41§

2§
2§
1§
1§
1§
1§
1§
1§
1§
1§
1§
2§
3§
4§

A§
B§
A§
B§
B§
C§
D§
E§
E§
F§
G§
§
§
§

LL§
LL§
LL§
LL§
LL§
LL§
LL§
LL§
LL§
LL§
G§
LL§
LL§
LL§

41§

5§

§

LL§

41§
41§

6§
7§
§

§

LL§
LL§

41§
41§
41§
41§
41§
41§

8§
9§
9§
9§
9§
10§

§
1§
2§
3§
4§
§

G§
LL§
LL§
LL§
LL§
LL§

41§
41§

11§
12§
§

§

LL§
G§

41§
41§
41§
41§
41§
42§
42§

13§
14§
15§
16§
17§
1§
1§

§

LL§
LL§
LL§
LL§
LL§
LL§
LL§

§
43§
43§
43§
43§
45§

§
1§
2§
3§
5§
1§

§
A§

§
LL§
LL§
G§
G§
LL§

45§
45§
45§
46§

1§
2§
3§
1§

B§
§
§
§

G§
LL§
LL§
MG§

§
§
§
§
§
§
§
§

§

§

§
§

§
§

§

§
§
§
1§
2§
§
§

§
§

CONTAMINACIÓ ACÚSTICA§
CANTS I/O CRITS DOMICILIARIS§
SOROLLS MUSICALS MOLESTOS DOMICILIARIS§
SOROLLS MOLESTOS PER APARELLS DOMÈSTICS§
SOROLLS MOLESTOS DOMICILIARIS (REPARACIONS DE MATERIALS, CANVI DE MOBLES, ETC.)§
SOROLLS MOLESTOS I/O VIBRACIONS PER APARELLS DE CLIMATITZACIÓ (SUPERA EL NIVELL MÀXIM ESTABLERT)§
CANTS I/O CRITS EN LA VIA PÚBLICA O, ESPAI PÚBLIC O VEHICLE DE TRANSPORT PÚBLIC§
SONS MUSICALS MOLESTOS EN LA VIA PÚBLICA O ZONA DE PÚBLICA CONVIVÈNCIA§
EMETRE MISSATGES PUBLICITARIS O ACTIVITAT ANÀLOGA EN LA VIA PÚBLICA I ZONES DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA§
ACTUACIÓ DORQUESTRES I ALTRES ESPECTACLES MUSICALS EN TERRASSES O A LAIRE LLIURE SENSE AUTORITZACIÓ§
ACTUACIÓ MUSICAL SENSE LLICÈNCIA O QUE NO SAJUSTA ALS TERMES ESTABLERTS A LA MATEIXA§
USAR AMPLIFICADORS, ALTAVEUS I/O INSTRUMENTS DE PERCUSSIÓ EN ACTUACIÓ MUSICAL§
ACTUACIÓ MUSICAL EN CARRER DAMPLADA INFERIOR A 7 METRES§
ACTUACIÓ MUSICAL DIFICULTANT EL TRÀNSIT O IMPEDINT LÚS NORMAL DE LA VIA PÚBLICA§
ACTUACIÓ MUSICAL FORA DE LHORARI AUTORITZAT (D11 A 21 HORES)§
ACTUACIÓ MUSICAL AMB DURACIÓ SUPERIOR A LAUTORITZADA (MÀXIM 60 MINUTS)§
MANIFESTACIÓ, ACTE PÚBLIC O FESTA POPULAR EN LA VIA PÚBLICA O ESPAI OBERT SENSE AUTORITZACIÓ MUNICIPAL§
MANIFESTACIÓ, ACTE PÚBLIC O FESTA POPULAR EN LA VIA PÚBLICA O ESPAI OBERT SENSE ADOPTAR LES MESURES INDICADES PER LADMINISTRACIÓ§
EMETRE MÚSICA AMBIENTAL ALS CARRERS SENSE AUTORITZACIÓ§
SOROLLS NOCTURNS PER ACTIVITATS EN VIA PÚBLICA.(CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MERCADERIES, MANIPULACIÓ DE CONTENIDORS, MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ I SIMILARS).
(DE 22 A 8 HORES)§
REALITZAR OBRES FORA DE LHORARI DE TREBALL ESTABLERT (COMPRÈS ENTRE LES 8.00 I LES 22.00 HORES DE DILLUNS A DISSABTE EXCEPTE FESTIUS)§
ÚS INDEGUT DE SENYALS ACÚSTIQUES§
REALITZACIÓ DE PUBLICITAT SONORA NO PERMESA O SENSE LLICÈNCIA MUNICIPAL.§
CANTS, CRITS I/O SOROLLS EN ESTABLIMENTS§
EMISSIÓ DE SOROLLS DES DE LINTERIOR DELS EDIFICIS QUE PRODUEIXIN MOLÈSTIES ALS VEÏNS.§
REALITZAR ACTES O PRODUIR SOROLLS QUE PERTORBIN EL DESCANS DELS VEÏNS§
PARTICIPAR EN ALDARULLS NOCTURNS§
SORTIR SOROLLOSAMENT DELS LOCALS DESBARJO NOCTURN§
DESATENDRE ELS REQUERIMENTS MUNICIPALS PER CESSAR LACTIVITAT ORIGINÀRIA DE LES VIBRACIONS O ELS SOROLLS PERTORBADORS§
DESATENDRE ELS REQUERIMENTS MUNICIPALS PER A LA CORRECCIÓ DE LES DEFICIÈNCIES OBSERVADES§
PRODUIR SOROLLS DERIVATS DE TREBALL A LA VIA PÚBLICA O EN LEDIFICACIÓ SENSE ADOPTAR LES MESURES ADIENTS DE LIMITACIÓ DEL SOROLL.§
SUPERAR ELS LÍMITS DE SOROLLS DETERMINATS PER LLICÈNCIA MUNICIPAL O NORMATIVA§
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 DINFORMACIÓ O DOCUMENTACIÓ FALSA, INEXACTA, INCOMPLETA O QUE INDUEIXI A ERROR,
IMPLÍCITAMENT O EXPLÍCITAMENT§
LA INSTAL·LACIÓ DEFICIENT DE SISTEMES DAVÍS EN ESTABLIMENTS, IMMOBLES O VEHICLES, O LA MANCA DE LES OPERACIONS DE MANTENIMENT NECESSÀRIES QUE PROVOQUI
LA POSADA EN MARXA INJUSTIFICADA DE LALARMA.§
NO HAVER FACILITAT LES DADES DE PERSONES RESPONSABLES DEL SISTEMA ACÚSTIC DAVÍS A LA POLICIA O QUE AQUESTES DADES SIGUIN INCORRECTES O DEFICITÀRIES I, PER
TANT, DIFICULTIN LA TASCA DE LA POLICIA MUNICIPAL PER LOCALITZAR EL RESPONSABLE DE LA INSTAL·LACIÓ DE LALARMA EN EL CAS QUE AQUESTA ES POSI EN
FUNCIONAMENT.§
NETEJA§
LLENÇAR, ABOCAR, DIPOSITAR O ABANDONAR A LA VIA PÚBLICA QUALSEVOL PRODUCTE EN ESTAT SÒLID, LÍQUID O GASÓS.§
LLIURAR RESIDUS DIFERENTS ALS INDICATS PER A CADA CLASSE DE SERVEI (MATERIALS RESIDUALS MÉS VOLUMINOSOS O BÉ ELS PETITS EN GRANS QUANTITATS)§
NO NETEJAR LA VORERA CORRESPONENT A LA FAÇANA.§
NO NETEJAR NI FER MANTENIMENT DE LES FAÇANES, ENTRADES I, ALTRES PARTS DE LIMMOBLE VISIBLES DES DE LA VIA PÚBLICA, AIXÍ COM ELS COMPLEMENTS DELS IMMOBLES,
COM ANTENES I XEMENEIES.§
NO MANTENIR ELS SOLARS I TERRES LLIURES DESCOMBRARIES, RUNES, MOBLES, RESIDUS, MALES HERBES I DE VEGETACIÓ, ANIMALS NOCIUS PER A LA SALUT HUMANA I ALTRES
OBJECTES SIMILARS§
NO RETIRAR NEU DE VORERES§
LLANÇAR NEU DE TERRATS, TERRASSES O BALCONS A LA VIA PÚBLICA§
NO DIPOSITAR LES ESCOMBRARIES DINTRE DE LHORARI ESTABLERT§
DIPOSITAR LES ESCOMBRARIES SENSE BOSSES NORMALITZADES PERFECTAMENT LLIGADES ALS CONTENIDORS§
DIPOSITAR LES ESCOMBRARIES PRODUINT VESSAMENTS DE MATERIALS RESIDUALS§
NO DIPOSITAR LES BOSSES EN LINTERIOR DELS CONTENIDORS§
NO RESPECTAR LESPAI RESERVAT ALS CONTENIDORS§
DIPOSITAR RESIDUS EN UN CONTENIDOR DIFERENTS ALS QUE HI CORRESPONEN§
DIPOSITAR EN ELS CONTENIDORS NORMALS ELS RESIDUS DELS QUALS ES FACI RECOLLIDA SELECTIVA ESPECÍFICA.§
INTRODUIR MATERIAL DE QUALSEVOL TIPUS ALS CONTENIDORS DE RECOLLIDA SELECTIVA QUE SIGUIN DIFERENTS DELS EXPRESSAMENT DESIGNATS§
DIPOSITAR EN ELS CONTENIDORS AIXÍ COM LLENÇAR-LOS O ABANDONAR-LOS A LA VIA PÚBLICA, RESIDUS PROHIBITS§
DIPOSITAR LES ESCOMBRARIES FORA DELS LLOCS AUTORITZATS§
DIPOSITAR A LINTERIOR DELS CONTENIDORS- TANT DESCOMBRARIES DOMICILIÀRIES COM ELS DE RECOLLIDA SELECTIVA TOT TIPUS DE RESIDUS DE NATURALESA LÍQUIDA§
LA TRIA I SELECCIÓ DELS RESIDUS DIPOSITATS A LA VIA PÚBLICA, INCLOSOS ELS QUE ES TROBEN DINS ELS CONTENIDORS, EN ESPERA DE LA SEVA RECOLLIDA PER PART DELS
SERVEIS CORRESPONENTS.§
LABANDONAMENT DE MOBLES, ELECTRODOMÈSTICS, ESTRIS, TRASTOS I SIMILARS A LA VIA PÚBLICA I ALS ESPAIS OBERTS SENSE EDIFICAR, TANT PÚBLICS COM PRIVATS, EXCEPTE
ELS DIES I A LES ZONES EN QUÈ ELS RECULLI EL SERVEI CREAT PER A AQUESTA FINALITAT§
ABOCAR O VESSAR QUALSEVOL LÍQUID A LA VIA PÚBLICA.§
ABOCAR AL CLAVEGUERAM PRODUCTES SÒLIDS QUE PUGUIN OBSTRUIR-LO, PRODUCTES CORROSIUS O PERILLOSOS, PINTURES O SIMILARS, I ELS OLIS DE LUBRICACIÓ DELS
VEHICLES O LES MÀQUINES.§
LLENÇAR PUNTES DE CIGARS O CIGARRETES O ALTRES MATÈRIES ENCESES ALS CONTENIDORS.§
REGAR LES PLANTES FORA DE LHORARI AUTORITZAT (DE 22 A 8 HORES)§
ESPOLSAR ROBES O CATIFES O ESTORES FORA DE LHORARI AUTORITZAT(DE 22 A 8 HORES)§
REGAR LES PLANTES SENSE PRECAUCIÓ§
ESPOLSAR ROBES, CATIFES O ESTORES SENSE PRECAUCIÓ§
ABOCAR DES DE LES OBERTURES DE LES DIFERENTS PLANTES DELS EDIFICIS QUALSEVOL ELEMENT A LA VIA PÚBLICA O A ALTRES PISOS DELS IMMOBLES(AIGÜES PROCEDENTS DE
REGAR PLANTES, RESIDUS VEGETALS I ANIMALS)§
EFECTUAR NECESSITATS BIOLÒGIQUES EN LA VIA PÚBLICA§
DESATENDRE ELS REQUERIMENTS MUNICIPALS PER A LA RETIRADA DE DEPOSICIONS I ALTRES ELEMENTS INCORRECTAMENT DIPOSITATS A LA VIA PÚBLICA, ELEMENTS
ESTRUCTURALS O MOBILIARI URBÀ..§
RENTAR, MANTENIR I REPARAR VEHICLES I MÀQUINES A LA VIA PÚBLICA I LLERES DE DOMINI PÚBLIC§
ESCOPIR A LA VIA PÚBLICA§
LLENÇAR XICLETS SOBRE EL PAVIMENT O EL TERRA, DEIXAR-LOS AL MOBILIARI URBÀ O DALTRES ELEMENTS DE LA VIA PÚBLICA LLEVAT LES PAPERERES§
MOURE O TRASLLADAR ELS CONTENIDORS DELS SEUS EMPLAÇAMENTS§
DIPOSITAR RESIDUS DE TOTA NATURALESA A LA VIA PÚBLICA DESTINATS A LA DEIXALLERIA§
NO ADOPTAR LES MESURES ADIENTS PER EVITAR LEMBRUTIMENT§
NO NETEJAR LA PART DE LA VIA PÚBLICA I ELS SEUS ELEMENTS ESTRUCTURALS QUE SHAGUESSIN VIST AFECTATS AMB UNA ACTIVITAT I/O NO RETIRAR ELS MATERIALS
RESIDUALS§
OBRES§
NO PROTEGIR LA ZONA ON SEFECTUEN ELS TREBALLS PER EVITAR LESCAMPAMENT I VESSAMENT DE MATERIALS DOBRES§
MANCA DE NETEJA EN IMMEDIACIONS§
MANCA DE MESURES DE PROTECCIÓ O PROTECCIÓ INADEQUADA (BASTIDES AMB VISERA PROTECTORA O SORTINT DE PROTECCIÓ, XARXES, LONES)§
PASTAR EN PAVIMENT SENSE PROTECCIÓ§
NO NETEJAR EL CONDUCTOR DEL VEHICLE LA VIA PÚBLICA QUAN HAGI ESTAT EMBRUTADA PEL TRANSPORT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MATERIALS (CÀRREGA, COMBUSTIBLE,
LÍQUIDS DE GREIXAR, FANG I ALTRES MATERIALS DE LES RODES O ALTRES ELEMENTS)§
NO REPARAR ELS DANYS QUE SHAGIN POGUT CAUSAR PEL TRANSPORT, CÀRREGA I DESCÀRREGA DE MATERIALS§
TRANSPORT DE FORMIGÓ AMB VEHICLE FORMIGONER SENSE PORTAR TANCADA LA BOCA DE DESCARREGA AMB UN DISPOSITIU A LA VIA PÚBLICA.§
NETEJAR LES FORMIGONERES O QUALSEVOL VEHICLE DE TRANSPORT DE MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ, A LA VIA PÚBLICA§
EMETRE POLS, FUMS O ALTRES ELEMENTS QUE PUGUIN CAUSAR MOLÈSTIES A LA VIA PÚBLICA I EMBRUTAR-LA.§
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DESATENDRE ELS REQUERIMENTS MUNICIPALS PER CESSAR LACTIVITAT QUE ORIGINA LEMBRUTIMENT O LEMISSIÓ DE POLS, FUMS O ALTRES ELEMENTS QUE CAUSIN MOLÈSTIES§
DESATENDRE ELS REQUERIMENTS MUNICIPALS PER A LA CORRECCIÓ DE LES DEFICIÈNCIES OBSERVADES QUE CAUSEN LEMBRUTIMENT O LEMISSIÓ DE POLS, FUMS I ALTRES
ELEMENTS QUE CAUSIN MOLÈSTIES.§
DESATENDRE ELS REQUERIMENTS MUNICIPALS PER PROCEDIR A LA NETEJA DE LA PART DE LA VIA PÚBLICA I ELS SEUS ELEMENTS ESTRUCTURALS QUE SHAGUESSIN VIST
AFECTATS,
O PER RETIRAR ELS MATERIALS RESIDUALS.§
NO ADOPTAR LES MESURES ADIENTS PER EVITAR LEMBRUTIMENT O LEMISSIÓ DE POLS, FUMS O ALTRES ELEMENTS QUE CAUSIN MOLÈSTIES A LA VIA PÚBLICA I ELS SEUS
ELEMENTS§
INCOMPLIR LES CONDICIONS FIXADES EN LES LLICÈNCIES PER EVITAR LEMBRUTIMENT O LEMISSIÓ DE POLS, FUMS I ALTRES ELEMENTS QUE CAUSIN MOLÈSTIES§
NEGAR-SE O RESISTIR-SE A SUBMINISTRAR DADES O A FACILITAR LA INFORMACIÓ SOL·LICITADA PER LES AUTORITATS COMPETENTS O PELS SEUS AGENTS EN EL COMPLIMENT DE
LES SEVES FUNCIONS, I TAMBÉ SUBMINISTRAR INFORMACIÓ O DOCUMENTACIÓ FALSA, INEXACTA, INCOMPLETA O QUE INDUEIXI A ERROR, IMPLÍCITAMENT O EXPLÍCITAMENT.§
INSTAL·LAR DE MANERA DEFICIENT ELS SISTEMES PER EVITAR LEMBRUTIMENT O LEMISSIÓ DE POLS, FUMS I ALTRES ELEMENTS QUE CAUSIN MOLÈSTIES.§
TRANSPORT DE MATÈRIES SENSE LA DEGUDA PROTECCIÓ PER TAL DEVITAR EL SEU VESSAMENT§
NO UTILITZAR CONTENIDORS DE RESIDUS PER DIPOSITAR LA RUNA§
NO MANTENIR NETS ELS VOLTANTS DUN CONTENIDOR§
EXECUTAR TREBALLS DE REPARACIÓ, CONSERVACIÓ O RESTAURACIÓ DEL LES VIES PÚBLIQUES, ELS ELEMENTS ESTRUCTURALS I EL MOBILIARI URBÀ SENSE PRÈVIA LLICÈNCIA
MUNICIPAL.§
EXECUTAR OBRES A LA VIA PÚBLICA SOTA LLICÈNCIA I NO EFECTUAR LA REPOSICIÓ EN LES CONDICIONS CONTINGUDES EN LA LLICÈNCIA§
ÚS COMÚ GENERAL§
REALITZAR PRÀCTIQUES ABUSIVES, ARBITRÀRIES O DISCRIMINATÒRIES, O QUE COMPORTEN VIOLÈNCIA FÍSICA O MORAL A PERSONES I/O ANIMALS§
INCOMPLIMENT DE LES DISPOSICIONS I BANS DALCALDIA§
PORTAR A TERME ACTUACIONS QUE OFENGUIN LES CONVICCIONS DE LES ALTRES PERSONES, O LES PAUTES GENERALMENT ADMESES SOBRE LA CONVIVÈNCIA§
JOCS O DIVERSIONS QUE PUGUIN CONSTITUIR UN PERILL PER ALS TRANSEÜNTS, O PER ALS QUI ELS PRACTIQUIN O QUE DIFICULTIN EL TRÀNSIT.§
PRACTICAR JUGUESQUES A LA VIA I ESPAIS PÚBLICS, QUE IMPLIQUIN APOSTES AMB DINERS O BÉNS.§
ACTIVITAT EN LA VIA PÚBLICA EXERCINT PRESSIÓ I/O COACCIÓ SOBRE ELS USUARIS§
ACTIVITAT EN LA VIA PÚBLICA EXERCINT DEMANDA INSISTENT I/O MOLESTANT ALS USUARIS§
ROMANDRE ES ESPAI TANCAT (PARC, PISCINA, ETC.) UNA VEGADA DONAT LAVÍS DE TANCAMENT§
ENCENDRE FOGUERES SENSE AUTORITZACIÓ§
ÚS COMÚ ESPECIAL§
COL·LOCAR MOSTRADORS, VITRINES, APARELLS DE VENDA AUTOMÀTICA O ALTRES ELEMENTS COL·LOCATS A DINS DELS LOCALS PERÒ AMB COMUNICACIÓ DIRECTA AMB LA
VIA
PÚBLICA QUE SOBRESURTIN DE LA LÍNIA DE LA FAÇANA.§
INSTAL·LAR MÀQUINA DE VENDA AUTOMÀTICA DE TABAC A LA VIA PÚBLICA O EN LLOCS ACCESSIBLES DES DE LA VIA PÚBLICA§
INSTAL·LAR MÀQUINA DE VENTA AUTOMÀTICA DE BEGUDES ALCOHÒLIQUES EN LA VIA PÚBLICA O EN LLOC ACCESSIBLE DES DE LA MATEIXA§
INSTAL·LAR CARTELLS, BANDEROLES, ADHESIUS O PANCARTES SENSE AUTORITZACIÓ§
INCOMPLIR LES CONDICIONS O LES OBLIGACIONS ESTABLERTES EN LA AUTORITZACIÓ MUNICIPAL EN LA INSTAL·LACIÓ DE CARTELLS, BANDEROLES, ADHESIUS O PANCARTES§
INSTAL·LAR TENDALS, MARQUESINES I ALTRES ELEMENTS SORTINTS SIMILARS SENSE LLICÈNCIA§
TENDALS NO PLEGABLES NI DESMUNTABLES§
TENDAL QUE ES PROJECTA A MÉS DE 40 CM. DE LA VORAVIA§
OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB MERCADERIES DAVANT LA FAÇANA DESTABLIMENTS SENSE AUTORITZACIÓ§
OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB OBJECTES DE QUALSEVOL TIPUS SENSE AUTORITZACIÓ§
SITUAR O DEIXAR ABANDONATS EN LA VIA PÚBLICA OBJECTES PARTICULARS§
INSTAL·LAR VETLLADORS I/O TERRASSES SENSE AUTORITZACIÓ§
NO SENYALAR LESPAI AUTORITZAT DOCUPACIÓ (MITJANÇANT RATLLA BLANCA)§
NO MANTENIR NETA LA TERRASSA§
NO ESBORRAR LA DELIMITACIÓ DE LOCUPACIÓ UN COP EXTINGIDA LA LLICÈNCIA,§
INSTAL·LACIÓ DEQUIPS DE SO A LA TERRASSA§
OCUPAR MÉS ESPAI PÚBLIC QUE LAUTORITZAT§
INSTAL·LAR VETLLADOR O TERRASSA NO DESMUNTABLE§
DISPOSAR LES CADIRES I LES TAULES DE MANERA QUE IMPEDEIXIN O DIFICULTIN LACCÉS LLIURE A LES FINQUES CONFRONTATS I ALS PASSOS DE VIANANTS I A LA FLUÏDESA DEL
TRÀNSIT DE VIANANTS§
VENDA AMBULANT (NO SEDENTÀRIA) SENSE LLICÈNCIA§
RESERVES DESPAIS O TANCAMENTS DE CARRERS SENSE AUTORITZACIÓ§
CELEBRAR PROVA O ESPECTACLES ESPORTIUS I RECREATIUS SENSE MUNICIPAL§
RODATGE CINEMATOGRÀFIC EN VIA PÚBLICA SENSE LLICÈNCIA MUNICIPAL§
ACTIVITAT PROFESSIONAL EN LA VIA PÚBLICA SENSE LLICÈNCIA MUNICIPAL§
EXERCIR OFICIS, TREBALLS O ACTIVITAT A LA VIA PÚBLICA SENSE LLICÈNCIA MUNICIPAL§
ACAMPAR SENSE LLICÈNCIA MUNICIPAL§
ESTACIONAR EN EL CASC URBÀ, UN VEHICLE DE MES DE 3.500 KG.§
MODIFICACIÓ DEL BORDÓ DE LA VORAVIA SENSE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA§
DAPLICACIÓ GENERAL§
OCUPAR EL SUBSÒL, O ELS ESPAIS ELEVATS DE LA VIA PÚBLICA O FER-HI TREBALLS SENSE LLICÈNCIA MUNICIPAL§
OCUPAR LA VIA PÚBLICA AMB OBJECTES DE QUALSEVOL MENA, ENCARA QUE SIGUIN ADOSSATS A ESTABLIMENTS, SENSE AUTORITZACIÓ MUNICIPAL, O ABANDONAR-LOS§
INCOMPLIMENT DE LES CONDICIONS GENERALS O ESPECÍFIQUES DE LA LLICÈNCIA MUNICIPAL PER LA QUAL ES CONCEDEIX EL PERMÍS DOCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA.§
INSTAL·LACIÓ DE MOBILIARI QUE INCOMPLEIXI LES ESPECIFICACIONS DELS PLANS ESPECÍFICS O ELS MODELS APROVATS PER LAJUNTAMENT.§
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.§
NO RETIRAR ELS MATERIAL DE LOCUPACIÓ PREVI REQUERIMENT DE LAJUNTAMENT PER FESTES TRADICIONALS O ALTRES TIPUS ACTES.§
SOBREPASSAR EL PERÍODE DE VIGÈNCIA DE LA LLICÈNCIA MUNICIPAL§
DETERIORAR QUALSEVOL ELEMENT DE LA VIA PÚBLICA.§
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).§
INSTAL·LACIÓ DORNAMENTACIÓ EN LA VIA PÚBLICA CONTRAVENINT ELS PRECEPTES DE LORDENANÇA§
IMPEDIR O DIFICULTAR LACCÉS A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS PÚBLICS (COM REGULADORS DE SEMÀFORS, QUADRES DENLLUMENAT, BOQUES DE REG, HIDRATS I ALTRES
ELEMENTS SIMILARS).§
INSTAL·LAR PARADA O CASETA PER QUALSEVOL TIPUS DACTIVITAT SENSE LLICÈNCIA MUNICIPAL§
NO TANCAR EL PERÍMETRE DE LESPAI AUTORITZAT DOCUPACIÓ§
NO RETIRAR LES TANQUES UNA VEGADA TERMINATS ELS TREBALLS O FINALITZATS EL TERMINI DE LA LLICÈNCIA§
NO HABILITAR ESPAI PER GARANTIR EL PAS DE VIANANTS§
NEGAR-SE O RESISTIR-SE A SUBMINISTRAR DADES O A FACILITAR LA INFORMACIÓ NECESSÀRIA SOL·LICITADA PER LES AUTORITATS COMPETENTS O PELS SEUS AGENTS EN EL
COMPLIMENT DE LES SEVES FUNCIONS, I TAMBÉ SUBMINISTRAR INFORMACIÓ O DOCUMENTACIÓ FALSA, INEXACTA, INCOMPLETA O QUE INDUEIXI A ERROR, IMPLÍCITAMENT O
EXPLÍCITAMENT.§
NETEJAT FAÇANES SENSE LLICÈNCIA MUNICIPAL§
INSTAL·LAR PONT VOLANT O BASTIDA SENSE LLICÈNCIA MUNICIPAL§
PUBLICITAT§
COL·LOCACIÓ DE PUBLICITAT MITJANÇANT CARTELLS, FULLS VOLANTS, ADHESIUS O ELEMENTS SIMILARS ENGANXATS EN ESPAIS NO ESPECIALMENT RESERVATS A AQUESTA
FINALITAT.§
EL REPARTIMENT, LESCAPAMENT 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.§
COL·LOCACIÓ DE PANCARTES SUBJECTADES A ARBRES, FANALS DENLLUMENAT O QUALSEVOL ALTRE ELEMENT ESTRUCTURAL O DE MOBILIARI URBÀ, SENSE AUTORITZACIÓ
EXPRESSA§
NO TROBAR-SE LEGALMENT CONSTITUÏDA LEMPRESA DISTRIBUÏDORA.§
DEIXAR LA PUBLICITAT AL TERRA DELS VESTÍBULS DELS IMMOBLES O EN LLOC DIFERENT AL QUE HAGIN DISPOSAT ELS VEÏNS O LES COMUNITATS DE PROPIETARIS.§
EL REPARTIMENT DE MATERIAL PUBLICITARI SENSE IDENTIFICACIÓ DE LEMPRESA DISTRIBUÏDORA, EXCEPTE EN EL SUPÒSITS EXPRESSAMENT AUTORITZATS PREVISTOS A
LORDENANÇA§
NO PLEGAR ADEQUADAMENT O DISPOSAR INCORRECTAMENT EL MATERIAL PUBLICITARI A LES BÚSTIES§
DISTRIBUIR PUBLICITAT A LES BÚSTIES DELS PROPIETARIS QUE HAGIN FET ÚS DEL DRET VOLUNTARI DE NO REBREN§
GUALS§
LA COL·LOCACIÓ DE RAMPES O LA INSTAL·LACIÓ CIRCUMSTANCIAL DELEMENTS MÒBILS O FIXOS QUE ENVAEIXIN LA VORERA O LA CALÇADA (COSSOS DE FUSTA O METÀL·LICS,
RAJOLS, SORRA, ETC.).§
LA MANCA DE CONSERVACIÓ EN PERFECTE ESTAT DEL PAVIMENT I DE LA PLACA SENYALITZADORA§
CANVIAR LA TITULARITAT I LES CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES O DUTILITZACIÓ DEL GUAL I DEL LOCAL SENSE AUTORITZACIÓ PRÈVIA DE LADMINISTRACIÓ MUNICIPAL.§
NO RENOVAR EL PAVIMENT QUAN ES RENOVI EL DE LA VORERA CIRCUMDANT O QUAN ES DISPOSI, PREVI INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS.§
NO EFECTUAR AL SEU CÀRREC LES OBRES DE REPARACIÓ, REFORMA, SUPRESSIÓ I DALTRES QUE NECESSITI EL GUAL.§
EFECTUAR LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DUN GUAL DACCÉS, CONCEDIT MITJANÇANT LLICÈNCIA MUNICIPAL I QUE NO SADEQÜIN A LES CARACTERÍSTIQUES DE DISSENY I ALS
MATERIALS UTILITZABLES FIXATS, A LES CARACTERÍSTIQUES DE SENYALITZACIÓ I CONSTRUCCIÓ DEFINIDES EN AQUESTA ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA I VIA PÚBLICA O A LES
CONDICIONS SIGNIFICADES EN LA LLICÈNCIA.§
EFECTUAR OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE GUAL DACCÉS DE VEHICLES SENSE HAVER OBTINGUT LLICÈNCIA O FER SERVIR UN REBAIX DE LA VORERA ANTERIORMENT EXISTENT
SENSE OBTENIR EL PERMÍS DE GUAL.§
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LACCÉS DE VEHICLES DES DE LA VIA PÚBLICA A UN LOCAL O RECINTE SENSE HAVER OBTINGUT LLICÈNCIA.§
COL·LOCACIÓ DUNA PLACA NO REGLAMENTÀRIA PER SENYALITZAR UN ACCÉS A LHABITATGE SENSE LLICÈNCIA MUNICIPAL.§
COL·LOCACIÓ DUNA PLACA PER SENYALITZAR UN ACCÉS A LHABITATGE SENSE LLICÈNCIA MUNICIPAL.§
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OBRES EN GENERAL§
REALITZACIÓ DE LES OBRES AMB MESURES DE SENYALITZACIÓ O PROTECCIÓ INCORRECTES O INSUFICIENTS.§
REALITZACIÓ DACTIVITATS O FER INSTAL·LACIONS DE FORMA DEFECTUOSA O QUE POSIN EN PERILL ELS VIANANTS, VEHICLES O ALTRES INSTAL·LACIONS.§
NO UTILITZAR LES MÀQUINES O ELS EQUIPS INDICATS A LA SOL·LICITUD O LLICÈNCIA MUNICIPAL.§
RETARD EN LA REPOSICIÓ DE TAPES DE REGISTRES DESAPAREGUDES O DETERIORADES I ALTRES ELEMENTS.§
COMPACTACIÓ DEFICIENT DE RASES§
MANCA DE REPOSICIÓ DEL PAVIMENT DE LES RASES§
REPOSICIÓ PROVISIONAL DEFECTUOSA O PERILLOSA.§
DEIXAR OBSTACLES DE QUALSEVOL TIPUS A LA VIA PÚBLICA.§
DIFICULTAR, OBSTACULITZAR O INTERROMPRE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES O DE VIANANTS.§
CAIGUDA DE MATERIALS A LA VIA PÚBLICA§
MANCA DE LA CORRECTA SENYALITZACIÓ DELS OBSTACLES A LA VIA PÚBLICA§
NO HABILITAR PAS DE VIANANTS DACORD AMB ELS PRECEPTES DE LORDENANÇA. DE CONVIVÈNCIA I VIA PÚBLICA§
NO SENYALITZAR EL PAS DE VIANANTS DACORD AMB ELS PRECEPTES DE LORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA I VIA PÚBLICA§
NO PROTEGIR SUFICIENTMENT EL PAVIMENT DE LA VIA PÚBLICA.§
TANCAMENTS DOBRA§
TANCAMENT DOBRA AMB UN TANCAT NO ESTABLE O ALINEAT O QUE PRESENTI OBERTURES QUE PERMETI LACCÉS A DINS LOBRA.§
TANCA DOBRA AMB MATERIAL NO OPAC.§
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BASTIDES§
MANCA DE BARANES RÍGIDES DE 90 CM DALTURA MÍNIMA, BARRES INTERMÈDIES I PLINTS O ENTORNPEUS DE 15 CM DALTURA MÍNIMA A PARTIR DEL NIVELL DEL PIS PER
EVITAR
LA CAIGUDA DE MATERIALS O EINES§
BASTIDA NO ASSENTADA SOBRE BASES SÒLIDES, ESTABLES I ANIVELLADES.§
LA COL·LOCACIÓ DE FALQUES PER SALVAR DESNIVELLS DEL PAVIMENT§
NO COL·LOCAR VISERA PROTECTORA PER SOBRE DE LA LLINDA DACCÉS DELS EDIFICIS O ENTRE LA FAÇANA DE LEDIFICI I LA PLATAFORMA§
INSTAL·LACIÓ DEFICIENT DE VISERA PROTECTORA PER SOBRE DE LA LLINDA DACCÉS DELS EDIFICIS O DE LA PROTECCIÓ ENTRE LA FAÇANA DE LEDIFICI I LA PLATAFORMA§
NO RECOBRIR LA BASTIDA AMB MALLA MOSQUITERA O XARXA OPACA SEGONS ELS TREBALLS A EFECTUAR.§
COBERTURA DEFICIENT DE BASTIDA AMB MALLA O XARXA OPACA§
INSTAL·LACIÓ DE TAULONS EN PLATAFORMA DE BASTIDA FIXA.§
INSTAL·LACIÓ DE PLATAFORMES NO FIXADES§
MANCA DE MITJANS SEGURS DACCÉS A BASTIDES.§
BASTIDA NO FIXADA O DEFICIENTMENT FIXADA A LA FAÇANA O PARAMENT AMB ELS SUFICIENTS PUNTS DANCORATGE PER TAL QUE QUEDI GARANTIDA LA SEVA ESTABILITAT§
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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 LESMENTAT PAS.§
INSTAL·LACIÓ DEFICIENT DE BASTIDA AMB VISERA DE PROTECCIÓ PER SOBRE DE LA LLINDA DACCÉS 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 LEDIFICI I LA PLATAFORMA§
DEIXAR EL PONT VOLAT PENJANT FORA DE LES HORES DE TREBALL.§
TUBS DE RUNES§
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 LEMBRUTIMENT DE LA VIA PÚBLICA).§
ABOCAR EL MATERIAL A TRAVÉS DELS TUBS PROVOCANT MOLÈSTIES O DANYS A PERSONES O COSES.§
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CONTENIDORS I SACS DE RUNES§
CONTENIDOR O SAC DE RUNES SENSE LLICÈNCIA MUNICIPAL§
NO PINTAR NI SENYALITZAR CORRECTAMENT ELS CONTENIDORS.§
NO UTILITZAR CONTENIDOR O SACS DE RUNES PER AL DIPÒSIT I RECOLLIDA DELS MATERIALS§
DIPOSITAR DESPERDICIS (ESCOMBRARIES) EN CONTENIDORS O SAC DE RUNES§
DIPOSITAR RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ (TERRES, RUNES) EN CONTENIDORS DESCOMBRARIES§
DIPOSITAR RESIDUS ESPECIALS EN CONTENIDORS O SACS DE RUNES§
DIPOSITAR RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ BARREJATS AMB ESCOMBRARIES O DESPERDICIS§
DIPOSITAR RESIDUS QUE CONTENEN MATÈRIES INFLAMABLES, EXPLOSIVES, NOCIVES I/ O PERILLOSES§
DIPOSITAR RESIDUS SUSCEPTIBLES DE PUTREFACCIÓ O PRODUIR OLORS DESAGRADABLES§
DIPOSITAR MATERIALS QUE PUGUIN CAUSAR MOLÈSTIES ALS VEÏNS O VIANANTS§
INSTAL·LAR O RETIRAR CONTENIDOR O SAC DE RUNES CAUSANT MOLÈSTIES ALS CIUTADANS§
MANIPULAR CONTENIDOR DOBRES O SAC DE RUNES VESSANT EL SEU CONTINGUT A LA VIA PÚBLICA§
CONTENIDOR DOBRA O SAC DE RUNES EXCESSIVAMENT PLE§
RETIRAR EL CONTENIDOR DOBRES O SAC DE RUNES DEIXANT BRUT EL LLOC DOCUPACIÓ I EL SEU ENTORN§
INCOMPLIR LOBLIGACIÓ DE COMUNICAR DANYS CAUSATS EN PAVIMENT O ALTRE ELEMENT DE LA VIA PÚBLICA EN INSTAL·LAR O RETIRAR CONTENIDOR DOBRES O SACS DE
RUNES.§
CONTENIDOR DOBRES O SAC DE RUNES COL·LOCAT INADEQUADAMENT (IMPEDINT LA VISIBILITAT DELS VEHICLES, EN GUAL, EN PAS DE VIANANTS, SOBRE BOQUES DINCENDI,
LLOC DISTINT AL DETERMINAT EN LA LLICÈNCIA...)§
CONTENIDOR METÀL·LIC SENSE SENYALITZACIÓ NOCTURNA.§
NO RETIRAR CONTENIDOR O SAC DE RUNES EXHAURIT EL TERMINI DE LA LLICÈNCIA DOCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA§
NO RETIRAR CONTENIDOR O SAC DE RUNES FINALITZAT EL TERMINI DE LA LLICÈNCIA DOBRES§
NO RETIRAR CONTENIDOR O SAC DE RUNES A REQUERIMENT DE LADMINISTRACIÓ MUNICIPAL§
NO RETIRAR CONTENIDOR O SAC DE RUNES PLE (SEMPRE CAL RETIRAR-LO EL MATEIX DIA QUE SOMPLE)§
NO RETIRAR CONTENIDOR O SAC DE RUNES EN CAP DE SETMANA (DES DE LES 12.00 DEL DISSABTE FINS A LES 08.00 HORES DEL DILLUNS SEGÜENT)§
ABOCAR EN EL SEU INTERIOR RUNA QUE CONTINGUI MATÈRIES INFLAMABLES, EXPLOSIVES, INSALUBRES, NOCIVES, PERILLOSES O SUSCEPTIBLES DE PRODUIR MOLÈSTIES O
INCOMODITATS ALS VEÏNS O VIANANTS DEL SECTOR.§
NO UTILITZAR CONTENIDOR O SAC DE RUNES PER AL DIPÒSIT I RECOLLIDA DELS MATERIALS§
UTILITZAR CONTENIDOR O SAC DE RUNES PERSONA DISTINTA DEL TITULAR§
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ÚS PRIVATIU DE LA VIA PÚBLICA§
OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA SENSE LLICÈNCIA MUNICIPAL§
EXECUCIÓ DOBRES EN EL SUBSÒL, SÒL O ESPAIS ELEVATS DE LA VIA PÚBLICA SENSE PRÈVIA LLICÈNCIA MUNICIPAL§
INCOMPLIMENT DE LES CONDICIONS DE LA LLICÈNCIA MUNICIPAL PER LA QUAL ES CONCEDEIX EL PERMÍS PER A LOCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA.§
INSTAL·LACIÓ DE MOBILIARI QUE INCOMPLEIXI LES ESPECIFICACIONS DELS PLANS ESPECÍFICS O MODELS APROVATS PER LAJUNTAMENT§
NO NETEJAR LA ZONA DOBRA EN ACABAR LA RASA (MORTER, FORMIGÓ, TERRA NI ALTRES MATERIALS UTILITZATS)§
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RETOLACIÓ I NUMERACIÓ VIES§
LA NO COL·LOCACIÓ O LA COL·LOCACIÓ DEFECTUOSA O INCORRECTA DE LA NUMERACIÓ DE LA FINCA.§
TAPAR, EMBRUTIR O ESMENAR EL TEXT DE LES PLAQUES DE DENOMINACIÓ DE CARRERS I ALTRES ESPAIS PÚBLICS§
DESPLAÇAR SENSE PERMÍS MUNICIPAL LES PLAQUES DE DENOMINACIÓ DE CARRER.§
NO COL·LOCAR EL NÚMERO DE LEDIFICI QUAN ES COMUNIQUI EL CANVI.§
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HORARIS ESTABLIMENTS PÚBLICS§
INCOMPLIMENT DHORARI§
QUALSEVOL ALTRA INFRACCIÓ DAQUESTA ORDENANÇA NO TIPIFICADA COM A FALTA GREU O MOLT GREU I QUE NO ESTIGUI TIPIFICADA A LA NORMATIVA SECTORIAL
APLICABLE§
REINCIDÈNCIA EN INFRACCIONS LLEUS§
REINCIDÈNCIA EN INFRACCIONS GREUS§
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La Torre de Claramunt, 9 doctubre de
2007.
LAlcalde acctal., Jaume Riba Bayo.
Diligència per fer constar que el present
text de lordenança ha estat aprovat amb
caràcter definitiu per acord exprés del Ple de

lAjuntament en data 20 de desembre de
2007 amb el vot favorable de la majoria
absoluta del nombre legal dels vots de la corporació municipal. I que inclou les esmenes
introduïdes en dit acord.
La Torre de Claramunt, 31 de gener de
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2008.
El Secretari, Lluís Colau Asensio.
022008004848
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