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Modificada pel Ple de 9 de juliol de 2013 (en vigor des del 04/09/2013)

PREÀMBUL
Després de set anys de vigència, s’han posat de manifest les diferents
mancances i disfuncionalitats existents en l’anterior ordenança en
determinats aspectes de la regulació, per la qual cosa és aconsellable la
modificació d’aquests punts concrets i una homogeneïtzació de tot el text,
objectius que recomanen una nova formulació i no, únicament, la modificació
de la fins ara vigent.
El text d’aquesta Ordenança també s’adapta a les determinacions
contingudes en la 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la
modernització del govern local. De manera que mitjançant aquesta
Ordenança es refon en un sol text tota la normativa municipal sobre les
relacions, activitats, actituds i actuacions ciutadanes, tant a la via i espais
públics, com en instal·lacions i altres béns de caràcter privat, com jardins
privats, habitatges i zones comunitàries.
Es pretén fomentar un clima de civisme, de convivència social i respecte mutu
que fomenti les relacions solidàries, tolerants i respectuoses entre els
ciutadans i les ciutadanes, determinant mecanismes per corregir i, si escau,
sancionar les actituds incíviques, negligents i irresponsables que deterioren
la qualitat de vida dels residents en aquest municipi i impedeixen la protecció
del medi.
Tot això afavorint la interculturalitat, la integració i el respecte a la diversitat
com a forma d’enriquiment mutu i emprant la llengua catalana com a element
d’unió de la diversitat que defineix el nostre territori.
D’altra banda, es fa un esforç per tal d’utilitzar una redacció i llenguatge
entenedors per a la ciutadania, ja que una de les condicions més rellevants
de les normes jurídiques a l’estat de dret és la comprensió d’aquestes per
part dels destinataris, sobretot quan es tracten aspectes tan elementals i
quotidians com els que recull aquesta ordenança.
I. En els Títols II a IV es regula el capteniment dels ciutadans i ciutadanes i
els diferents usos dels béns públics, des de la perspectiva de la protecció de
la llibertat ciutadana, i reflectint l’esperit tolerant de Corbera de Llobregat, on
conviuen diverses cultures i sensibilitats socials, les quals es manifesten no
només en àmbits privats, sinó també al carrer i totes elles són mereixedores
de protecció. Això no obstant, hem de tenir en compte el límit essencial
d’aquesta llibertat, que és el respecte envers els altres. De manera que
aquesta Ordenança s’ha redactat amb l’objectiu d’afavorir la llibertat
individual i/o col·lectiva en un entorn de respecte i convivència ciutadanes.
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II. El Títol V pretén regular aquells àmbits de la circulació, tant en transport
com a peu, que s’integren en la vida diària dels residents en el nostre municipi,
per tal d’afavorir el gaudi dels drets i l’acompliment de les obligacions de
cadascú. Tampoc no s'han d'oblidar la relació de la mobilitat amb el canvi
climàtic ni l'impacte indirecte sobre el territori de les decisions relatives a les
infraestructures de mobilitat, per la qual cosa es pretén fomentar una visió
global de la mobilitat com a us sistema que dóna prioritat als sistemes de
transports més sostenibles, i per aquest ordre: anar a peu, en bicicleta i en
transport col·lectiu, sense renunciar al complement que suposa el transport
privat, amb la intermodalitat com a principi per a cercar la màxima eficiència
en l’aprofitament de recursos de transport i la seguretat de les persones.
III. El Títol VI regula les activitats que es realitzen al municipi, per integrar el
nou model que introdueix la Llei 3/1998 d’intervenció integral de
l’administració ambiental i el reglament que la desenvolupa, que impulsa la
descentralització, la coordinació entre les administracions públiques
competents en la matèria, la simplificació dels procediments, la modernització
de les eines necessàries per a la gestió i la participació de la ciutadania. En
conseqüència, la nova normativa efectua un clar repartiment de funcions
entre l'Administració de la Generalitat i l'Administració local, de manera que
no es produeixi una superposició d'actuacions. Això comporta la necessitat
de disposar d'un instrument normatiu específic que permeti l'aplicació del nou
sistema d'intervenció en el marc del nostre municipi i a la vegada estableixi
l'organització administrativa que requereix el nou marc.
IV. El Títol VII s’encarrega de regular la protecció de l’entorn urbà des de
quatre perspectives mediambientals: la contaminació visual, atmosfèrica,
acústica i per residus, incloent la neteja. Amb una visió globalitzadora i de
caràcter principalment preventiu, entenent que la qualitat ambiental és un
factor de qualitat de vida de les persones i, en concret, dels residents a
Corbera de Llobregat.
També es regulen els nous serveis com la deixalleria o d’altres, que
s'ofereixen als petits comerços, oficines, petites indústries i activitats de
serveis, ja que es considera que generen un volum reduït de residus, de
manera que si han d'assumir la gestió del seu transport i tractament no els
és econòmicament viable.
V. El Títol VIII regula la protecció i tinença dels animals en tots els seus àmbits:
convivència ciutadana, civisme, protecció, regularització administrativa dels
tenidors, per tal d’adequar la regulació local a les modificacions produïdes en
la normativa recollides en el Decret legislatiu 2/2008, que aprova el Text refós
de la Llei de protecció dels animals, sempre en el marc establert per la
Declaració Universal dels Drets dels Animals, aprovada per la UNESCO el 27
d’octubre de 1978 i ratificada posteriorment per les Nacions Unides. Segons
l’esmentada Declaració, els animals són éssers vius sensibles que tenen uns
drets que l’espècie humana ha de respectar, la qual cosa constitueix un dels
fonaments de la coexistència de les espècies en el món, reconeixent-se que
el respecte als animals està lligat al respecte entre els mateixos humans.
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Per una altra banda, s’hi incrementen les actuacions adreçades a sensibilitzar
les persones propietàries d’animals domèstics de les seves obligacions i
responsabilitats, tant pel que fa als animals, com pel que fa a garantir les
normes de convivència entre la ciutadania.
I es vol incidir en la tinença d’animals exòtics perquè tot i que la presència
de la natura a l’entorn urbà és un element essencial de la sostenibilitat
d’aquest, ja que incideix directament en l'equilibri ambiental i en la qualitat
de vida dels ciutadans i ciutadanes, això no obstant, l’adquisició
indiscriminada d’animals exòtics pot arribar a afeblir aquest equilibri, en
aquest sentit la legislació actual comença a mostrar interès sobre aquest
tema i s’ha creat el Catàleg espanyol d’espècies exòtiques invasores i
estableix que constitueixen una amenaça greu per a les espècies autòctones,
els hàbitats o els ecosistemes, l’agronomia o els recursos econòmics associats
a l’ús del patrimoni natural.
VI. En el Títol IX es regulen els requisits de l’empadronament, ja que en el
decurs dels darrers anys, de forma creixent i constant, hem assistit a diversos
fenòmens que han trasbalsat el rutinari procés d’empadronament i que són:
la proliferació dels habitatges de segona residència, el canvi de segona a
primera residència i el fenomen de la immigració.
En el primer cas, s’ha donat el costum d’empadronar-se lluny de la seva
residència real, per aquest motiu, podríem assistir a increments
desproporcionats en el nombre d’habitants que no respondrien a la realitat
social i ciutadana existent en aquest municipi. Cal doncs establir un
mecanisme corrector per tal d’evitar els possibles problemes que això pugui
comportar.
D’altra banda, es produeix un fenomen diferent a l’anterior: el considerable
augment de la població immigrada, procedent de diverses zones del món, de
societats molt diferents, que s’instal·len en aquest país, i en particular al
nostre municipi, cercant unes condicions de vida (laborals, socials,
econòmiques) més favorables que les dels seus països d’origen. Són
ciutadans i ciutadanes amb costums, tradicions culturals i hàbits socials força
diferents dels que es troben a aquí. Freqüentment, aquests ciutadans i
ciutadanes s’agrupen al voltant de nuclis familiars, d’amistat i/o d’afinitat
cultural i social, bé per motius econòmics, per motius culturals o bé per la
mateixa afinitat esmentada. Molt sovint, la conseqüència de tot això és que
en un mateix habitatge hi conviuen un nombre desproporcionat i insalubre de
persones, sigui pels seus hàbits socials, per qüestions econòmiques o per la
manca d’escrúpols d’alguns propietaris o propietàries d’aquests habitatges.
El fet cert, és que es produeix una massificació de residents, familiars o no
entre si, en alguns habitatges que pot superar, i de fet supera, abastament
els límits que podem considerar sostenibles esdevenint una qüestió de sanitat
higiene i convivència, que fins i tot pot arribar a ser greu, i que aquest
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Ajuntament vol resoldre, i posar-hi fi, tot aportant-hi els mecanismes
necessaris per a solucionar-ho.
VII. Per últim, s’han aplegat les infraccions i sancions en l’últim Títol d’aquesta
Ordenança, establint un règim disciplinari administratiu complet i concís que
permeti l’ordenació de la conducta i comportament ciutadans, asseguri el
gaudi dels drets i l’acompliment de les obligacions establertes, però separant,
les infraccions de les normes de l’Ordenança, amb cobertura a la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i les infraccions
establertes en la corresponent legislació sectorial, sens perjudici que
aquestes siguin completades per l’Ordenança.
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TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. OBJECTE
L’objecte d’aquesta Ordenança és regular l’activitat, el comportament i les
relacions de les persones físiques i jurídiques que es desenvolupen a la via
pública i a d’altres espais i serveis de domini públic, o que transcendeixen
l’àmbit estrictament privat, mitjançant la modulació o limitació de
determinats tipus de comportaments, per tal d’aconseguir el benestar
col·lectiu i possibilitar la convivència ciutadana.
Article 2. ÀMBIT D’APLICACIÓ
1. Els preceptes continguts en aquesta Ordenança són d’aplicació en tot el
terme municipal de Corbera de Llobregat. I afecten a qualsevol persona física
o jurídica que es trobi en aquest territori.
2. Les determinacions regulades per aquesta Ordenança s’apliquen per
analogia en els supòsits que no es trobin expressament regulats però regulin
un altre similar en què s’apreciï identitat de contingut.
3. Les disposicions d’aquesta Ordenança s’apliquen com a supletòries de les
matèries regulades per altres normatives, siguin estatals, autonòmiques o
locals.
Article 3. PRINCIPIS GENERALS DE CONVIVÈNCIA
1. El comportament de les persones en l’àmbit de la convivència ciutadana
ha d’estar presidit pels principis de respecte, tolerància i solidaritat, tant en
la seva actuació individual com col·lectiva.
2. Resten prohibides a l’espai públic tota conducta individual o col·lectiva que
atempti contra la dignitat de la persona, de fet o de paraula, mitjançant
insults, burles, molèsties intencionades, agressions o fets anàlegs, coacció
moral o psicològica, física o d’altra mena. Així com qualsevol comportament
discriminatori, sigui de contingut xenòfob, racista, sexista o homòfob, o de
qualsevol altre circumstància personal o social.
3. L’autoritat municipal ha de promoure la convivència i el respecte pels
diferents grups ètnics, culturals i religiosos, a fi d’evitar actituds i
comportaments racistes i xenòfobs.
4. L’autoritat municipal també ha d’evitar qualsevol actitud o pràctica que
conculqui el dret a la intimitat, a la convivència ciutadana pacífica, a la lliure
elecció i a l’ús col·lectiu dels espais i béns públics.
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5. L’autoritat municipal ha de vetllar per tal d’evitar la publicitat sexista i/o
vexatòria, tant en els mitjans de comunicació d’àmbit local com a la via
pública, i en aquest sentit seguirà les indicacions i recomanacions que facin
al respecte organismes als quals l’Ajuntament hi està adherit com
l’Observatori de la Dona, o s’hi adhereixi en el futur.
TÍTOL II
DRETS I DEURES DELS CIUTADANS I DE LES CIUTADANES
Article 4. DRET A LA MANIFESTACIÓ, EXPRESSIÓ I PARTICIPACIÓ
L’autoritat municipal facilitarà, amb els mitjans al seu abast, el lliure exercici
dels drets de la ciutadania reconeguts a la legislació vigent i, en especial, el
de manifestació, expressió i participació en l’àmbit del municipi, sempre que
es realitzi per mitjans lícits i amb coneixement i autorització dels organismes
que en tinguin la competència, respectant l’organització pactada en referència
a horaris, itineraris i condicions específiques.
Article 5. DRETS DELS CIUTADANS I DE LES CIUTADANES
1. Els veïns i ciutadans del terme municipal disposen dels drets regulats en
aquesta ordenança, sense perjudici de qualsevol altre que es determini en la
legislació vigent en aquesta matèria.
2. El veïns i ciutadans del terme municipal tenen els drets següents:
a) Ser electors/res i elegibles, d'acord amb allò que es disposa en la
legislació electoral.
b) Participar en la gestió municipal d'acord amb el que disposen les lleis.
c) Exigir la prestació i, si escau, l'establiment dels serveis públics municipals,
si la competència és municipal i de caràcter obligatori.
d) Utilitzar, d'acord amb la seva naturalesa, els serveis públics municipals i
accedir-ne als aprofitaments col·lectius.
e) Participar en les consultes populars convocades per l'Ajuntament o per
iniciativa veïnal, d'acord amb el que es preveu en la legislació reguladora.
f) Exercir el dret de petició davant l’Ajuntament i d’altres administracions,
mitjançant la sol·licitud d'adopció d'actes o acords en matèria de llur
competència.
g) Adreçar-se a qualsevol autoritat o òrgan municipal per fer petició
d'aclariments o actuacions municipals. La petició es cursa per escrit i es
respon en els terminis previstos per la legislació de procediment
administratiu.
En el cas que la sol·licitud faci referència a qüestions de competència
d'altres administracions o òrgans diferents, el destinatari de la petició
l’ha de dirigir a qui correspongui i comunicar-ho al sol·licitant.
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h) Formular a les autoritats o òrgans de l'Ajuntament propostes d'actuació
relatives a competències municipals o d'interès social.
i) Ésser rebuts en audiència, amb petició prèvia, pels càrrecs electes.
j) Assistir a les sessions del Ple municipal i formular precs i preguntes
d’acord amb el que estableixi el Reglament Orgànic Municipal.
k) Tenir una informació àmplia, puntual i objectiva sobre els afers i les
activitats municipals a través dels punts d'atenció ciutadana, el tauler
d'anuncis de l'Ajuntament, el punts d’informació ubicats als veïnats i
urbanitzacions i altres mitjans de difusió municipals.
l) Conèixer, en qualsevol moment, l'estat de tramitació dels procediments
en els quals tinguin la condició d'interessats i obtenir còpies dels
documents continguts.
m) Identificar les autoritats i el personal al servei de la corporació sota la
responsabilitat dels quals es tramiten els expedients.
n) Obtenir còpia registrada dels documents que presentin i que aportin
juntament amb els originals.
o) Poder utilitzar les llengües oficials en el territori de la comunitat
autònoma, d'acord amb el que preveu la legislació reguladora.
p) Formular al·legacions i aportar documents en qualsevol fase del
procediment anterior al tràmit d'audiència, els quals hauran d'ésser
tinguts en compte per l'òrgan competent a l'hora de redactar la proposta
de resolució.
q) No presentar documents no exigits per les normes aplicables, o que ja
es trobin en poder de l'Ajuntament.
r) Obtenir informació i orientació sobre els requisits jurídics o tècnics que
les disposicions vigents imposin als projectes, a les actuacions o a les
sol·licituds que es proposin presentar.
s) Ésser tractats amb respecte i deferència per les autoritats i funcionaris,
que hauran de facilitar l'exercici dels seus drets i el compliment de les
seves obligacions.
t) Facilitar l’accés als registres i arxius de l'Ajuntament en els termes
previstos en la Constitució, en la Llei 30/92, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i procediment
administratiu comú i d'altra legislació que sigui d'aplicació.
u) Presentar reclamacions i interposar recursos contra els actes de
l'Administració, d'acord amb la legislació reguladora.
v) Comportar-se lliurement a la via i als espais públics d’aquest municipi i
ser respectats en la seva llibertat. Aquests drets seran limitats pel que
disposa la legislació aplicable, concretament en les disposicions sobre l’ús
de la via, espais, béns i serveis públics, i pel deure de respectar les altres
persones i els espais i béns privats i públics.
w) D’altres que es determinin legalment.
Article 6. DEURES DELS CIUTADANS I DE LES CIUTADANES
Els ciutadans i ciutadanes, respecte de llurs vinculacions amb el municipi, tenen
els deures següents:
a) Acomplir les obligacions que determinin les ordenances municipals i els
bans dictats per l'Alcaldia.
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b) Contribuir, mitjançant les prestacions econòmiques legalment previstes,
a la realització de les competències municipals. Els tributs s'han de
satisfer en els períodes voluntaris que es determinin.
c) Facilitar a l'Ajuntament, si la legislació ho preveu, les dades i
estadístiques que els sol·licitin sempre seguint les indicacions que
determini la Llei de Protecció de Dades.
d) Comparèixer davant de l'autoritat municipal si són requerits, amb
indicació del motiu de la citació.
e) Acomplir amb les seves obligacions respecte al padró municipal
d'habitants, d'acord amb allò que es preveu en la normativa reguladora.
f) Comunicar a l'Ajuntament les altes, baixes o modificacions dels seus
béns (immobles, vehicles... i/o establiments comercials i industrials) per
tal de reflectir-les en els padrons respectius.
g) Facilitar a l'administració l'emissió d'informes, inspeccions i altres actes
d'investigació, en els casos previstos per la normativa.
h) Proporcionar a l'administració actuant les dades conegudes que permetin
identificar altres interessats, que no hagin comparegut en un
procediment, sempre que el fet no contradigui el que determini la Llei de
Protecció de Dades.
i) Identificar-se documentalment mitjançant el document oficial d’identitat
o document públic anàleg.
j) Usar la via, espais, béns i serveis públics i privats de conformitat amb
la destinació i/o acord de la llicència per a la qual van establir-se i de
respectar la convivència i la tranquil·litat ciutadana, observant el degut
civisme i les bones maneres, amb la intenció d’evitar perjudicar els
drets i els béns de la resta de persones.
k) Informar les autoritats o òrgans municipals de qualsevol conducta
individual o col·lectiva que atempti contra las persones i que contingui
agressions i/o actituds xenòfobes, racistes, de violència de gènere o de
caire similar.
l) D’altres que es determinin legalment.
Article 7. DRET I DEURE A L’EDUCACIÓ
És un dret i un deure constitucional de tot menor anar, de forma gratuïta i
obligatòria, a l’escola durant el període d’educació bàsica obligatòria, que és
el comprès entre les edats de sis i setze anys.
És responsabilitat del pare, la mare, tutor/a o guardador/a legal procurar
l’assistència regular de l’infant al centre escolar fins a l’esmentada edat i una
obligació municipal intervenir davant el problema de l’absentisme escolar.
Article 8. OBLIGACIÓ D’ACOMPLIMENT I COL·LABORACIÓ CIUTADANA
1.El desconeixement d’aquesta Ordenança no n’eximeix l’acompliment.
2.En el marc del deure general de col·laboració, la ciutadania té per interès
general l’obligació de posar immediatament en coneixement de l’autoritat
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municipal les presumptes infraccions d’aquesta Ordenança que presenciïn o
de les quals tinguin coneixement cert.
3.L’Ajuntament ha d’atendre les reclamacions, denúncies o suggeriments de
les persones i exercir les accions escaients en cada cas.
Article 9. COL·LABORACIÓ ESPECIAL
1. En cas de produir-se alguna desgràcia o calamitat pública, l’Ajuntament
pot requerir l’ajut i la col·laboració personal i/o material dels habitants del
terme municipal, d’una manera especial d’aquells que pels seus coneixements
o aptituds puguin ser de més utilitat per a la comunitat.
2. La ciutadania ha d’adequar el seu comportament en situacions
extraordinàries o d’emergència, com inundacions, incendis, riuades, nevades,
fuites tòxiques o qualsevol altra situació excepcional que comporti evacuació
o confinament, a les normes de civisme i col·laboració ciutadanes, per tal
d’acomplir els plans bàsics d’emergència municipal i els plans d’emergència
específics, així com l’establert a la vigent normativa en matèria de protecció
civil.
3. Les entitats públiques i privades i la ciutadania tenen el deure de
col·laborar en aquelles actuacions de simulacre necessàries per a la correcta
implantació dels plans de protecció civil.
TÍTOL III
COMPORTAMENT I CONDUCTA CIUTADANS
Article 10. FESTES POPULARS I ESPECTACLES PÚBLICS
1. L'Ajuntament pot autoritzar la celebració de festes o activitats específiques
als espais públics. En l’autorització es fixen les normes que han de regir com
a condició, ateses les característiques de l'acte i l'espai públic sol·licitat.
2. Els organitzadors són responsables de l’acompliment de les condicions
establertes per l'administració municipal, així com del respecte al recinte i als
elements i els béns públics que hi hagi instal·lats.
3. A les festes populars i als espectacles públics s’ha de respectar l’horari
establert en cada cas.
Article 11. FOCS I ACTIVITATS PIROTÈCNIQUES
1. És prohibit de fer foc i activitats pirotècniques a la via i als espais públics,
especialment, en les zones arbrades, sense la corresponent autorització, la
qual s’atorga exclusivament amb motiu de manifestacions de cultura popular.
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2. Les fogueres de les revetlles de Sant Joan i similars, castells de focs, festes
populars i qualsevol altra activitat relacionada amb la manipulació de
productes pirotècnics, requereixen sempre el preceptiu permís previ de
l’Administració, i han de comptar, obligatòriament, amb una assegurança de
responsabilitat civil que cobreixi els riscos per danys a terceres persones i als
béns públics i privats.
3. Acreditar l’acompliment de la normativa sectorial de seguretat aplicable
per raó de l’activitat que s’ha de realitzar és requisit previ a l’obtenció de
l’autorització municipal.
Article 12. JOCS I JUGUESQUES
1. La pràctica de jocs amb pilota o sense, monopatí o similars a la via i espais
públics resta subjecta al principi general de respecte a les altres persones.
S’ha de procurar no causar molèsties a la resta de persones usuàries dels
espais públics, als i les vianants o al veïnat, ni deteriorar els béns, siguin
públics o privats.
2. És prohibida la pràctica de jocs amb instruments o d’altres objectes que
puguin posar en perill la integritat física dels usuaris i de les usuàries de
l’espai públic, així com dels béns serveis o instal·lacions, públics o privats.
3. No és permesa la pràctica d’acrobàcies i jocs d’habilitat amb bicicletes,
patins i monopatins fora de les àrees destinades a l’efecte, en cap cas, es
poden utilitzar escales o d’altres instal·lacions, bancs o qualsevol altre
element del mobiliari urbà per aquestes pràctiques.
4. Es restringeix l’ús dels parcs públics a l’horari que tinguin establert i, en
tot cas, a l’horari comprès entre les 8 i les 22 hores. Els caps de setmana i
festius l’horari redueix i s’inicia a les 9 hores. L’ús dels parcs i espais públics
per activitats privades ha de ser expressament autoritzada per l’Ajuntament,
que n’estableix les condicions d’ús en cada cas.
5. És prohibida a la via i als espais públics la pràctica de juguesques que
impliquin apostes amb diners o béns. Llevat d’autorització específica.
6. Si s’infringeix la prohibició de juguesques a l’espai públic, els agents de
l’autoritat procediran a la intervenció cautelar dels mitjans, emprats, així com
dels fruits de la conducta infractora.
Article 13. CONSUM DE SUBSTÀNCIES QUE PUGUIN GENERAR DEPENDÈNCIA
1. Per tal d'evitar l'exhibició pública de l'embriaguesa i la drogoaddicció,
l'autoritat municipal pot acompanyar les persones que manifestament es trobin
sota els efectes de l'alcohol i/o d’altres drogues als serveis d’assistència
corresponents.
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2. És prohibit el consum, la venda o la tinença de drogues, estupefaents o
psicòtrops il·legals segons la legislació vigent, encara que no constitueixin
infracció penal:
a) A les vies, espais, establiments o transports públics i als edificis
municipals.
b) Als centres sanitaris, educatius, locals i centres per a nens i joves i
altres establiments similars, ja siguin públics o privats.
3. És prohibit l’abandonament al carrer dels estris o instruments utilitzats per
al consum de substàncies descrites en el paràgraf anterior.
4. És prohibida la venda, el subministrament i el consum de begudes
alcohòliques:
a) A menors de 18 anys.
b) A la via i als espais públics, especialment en parcs i jardins, llevat dels
espais expressament reservats per a aquesta finalitat, com terrasses i
vetlladors, o en dia de fira, festes patronals o similars.
c) Als transports públics i edificis municipals.
d) Als centres sanitaris, educatius, locals i centres per a nens i joves,
inclosos els d’atenció social i altres establiments similars, ja siguin
públics o privats.
5. És prohibida la venda, subministrament i consum de coles i altres
substàncies inhalables de venda autoritzada que puguin produir efectes
nocius i dependència, de productes destinats a ser fumats, aspirats, llepats o
mastegats, constituïts totalment o parcialment per tabac, així com els que
l’imitin o indueixin a l’hàbit de fumar i siguin nocius per a la salut:
a) Als menors de 18 anys.
b) A la via i als espais públics.
c) Als centres sanitaris, d’educació de qualsevol nivell, esportius,
d’atenció social, ja siguin casals o centres infantils i juvenils d’esbarjo,
ja siguin públics o privats.
d) En vehicles de transport col·lectiu, d’escolars, de menors d’edat i
sanitaris, ja siguin públics o privats.
e) En sales de teatre, cines i auditoris i en estudis de ràdio i televisió
destinats al públic, ja siguin públics o privats.
f) En sales d’espera d’ús general i públic.
g) En els edificis municipals.
h) En les grans superfícies comercials i galeries comercials.
i) En els museus i sales de lectura, d’exposicions i de conferències.
j) En àrees laborals on treballen dones embarassades i on hi hagi risc per
a la salut dels treballadors i de les treballadores.
k) En els espais tancats d’ús general i públic de les estacions de transport
públic.
l) En les zones de platja de les piscines.
m) En els locals on s’elaboren, es manipulen, es transformen, es preparen
i es venen aliments.
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n) En altres llocs senyalitzats expressament o que es puguin determinar
reglamentàriament.
6. S’ha de respectar el principi de prevalença del dret del no-fumador en
atenció a la promoció i defensa de la salut individual i col·lectiva.
7. No es permet l’expedició de tabac o begudes alcohòliques mitjançant
màquines automàtiques fora de llocs tancats, cas en què aquestes màquines
s’han de trobar controlades pels responsables dels establiments i amb la
deguda senyalització sobre la prohibició als menors, i s’ha de respectar, a
tots els efectes, la normativa establerta per la legislació vigent, relativa a la
prevenció i assistència en matèria de substàncies que puguin generar
dependència.
8. És prohibida la promoció pública de totes les substàncies que puguin
generar dependència i siguin nocives per a la salut, la distribució gratuïta de
mostres, així com, en general, totes aquelles activitats de publicitat o
promoció que incompleixen les exigències legals.
9. Els organitzadors d’espectacles o els titulars d’establiments que permetin,
tolerin o promoguin el consum i el tràfic de drogues, estupefaents o psicòtrops
il·legals segons la legislació vigent, seran responsables, si escau, d’infracció
administrativa.
Article 14. ARMES
1. És prohibit:
a) Portar armes a la via i als espais públics, llevat dels casos que sigui
imprescindible el seu transport des del lloc on estan dipositades i/o
guardades per realitzar activitats lícites i sempre, en aquest darrer cas,
que hom disposi de les autoritzacions corresponents i que es vagi
acompanyat de la preceptiva llicència, autorització o targeta d’armes.
Durant aquest trasllat, les armes hauran d’anar desmuntades i sempre
dins el seu estoig o funda, de forma que no quedin a la vista.
b) Portar a la via i als espais públics altres objectes i/o instruments
especialment perillosos per a la integritat física de les persones,
susceptibles de ser utilitzats com a armes, sempre que siguin esgrimits
amb perill o actitud amenaçadora.
c) Circular amb imitacions d’armes que, per les seves característiques,
puguin induir a confusió.
d) Exhibir objectes perillosos per a la integritat física de les persones amb
la finalitat de causar intimidació.
2. La tinença, el transport i l’ús d’armes hauran de respectar allò que
s’estableix en el paràgraf anterior i les determinacions establertes en la
legislació vigent en matèria d’armes, l’incompliment de la qual comporta
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l’adopció de la mesura cautelar de comís, sens perjudici de la imposició de
les sancions corresponents, d’acord amb la legislació sectorial aplicable.
Article 15. PROTECCIÓ DE MENORS I DE PERSONES AMB DISCAPACITAT
1. Qui trobi infants o persones amb discapacitat extraviades té l’obligació de
posar-ho immediatament en coneixement de la Policia Local, la qual es fa
càrrec de la seva protecció i de la restitució a les persones responsables de
la seva tutela.
2. La Policia Local portarà a les dependències policials els menors i les
persones amb discapacitat que es trobin al carrer i presentin indicis
d’abandonament o pèrdua per a la seva custòdia. La Policia Local ha de fer
les indagacions, la publicitat i les actuacions pertinents en cada cas, amb la
finalitat de posar-les a disposició de llur pare, mare, tutor/a o guardador/a
legal o bé lliurar-les a les autoritats competents.
3. Si un particular coneix situacions de desprotecció de menors o de persones
amb discapacitat, com maltractaments, negligències, abusos o similars, n’ha
d’informar immediatament la Policia Local, la qual adopta les mesures legals
i/o de prevenció o protecció pertinents, i posa el cas en coneixement dels
Serveis Socials perquè l’estudiï i l’analitzi i hi adopti les mesures
corresponents.
Article 16. ABSENTISME ESCOLAR
1. El pare, la mare, tutor/a o guardador/a legal ha de comunicar i justificar
degudament al corresponent centre educatiu qualsevol absència del menor
durant el període d’educació bàsica obligatòria. A aquests efectes, els serveis
municipals d’educació col·laboraran amb les escoles per tal de portar un
control exhaustiu de l’absentisme escolar.
2. Els agents de la Policia Local han de portar a l’escola o a casa del pare,
mare, tutor/a o guardador/a legal de qualsevol infant que, durant les hores
escolars, es trobi al carrer, fora del recinte escolar i sense la companyia d’un
adult, i ha de comunicar aquest fet als Serveis Socials, perquè estudiï el cas
i adopti les mesures corresponents. Els casos de menors residents o
escolaritzats en poblacions limítrofes s’han de resoldre amb la sol·licitud de
col·laboració de les policies locals competents per raó del territori.
Article 17. CIRCULACIÓ DE MENORS A LA VIA PÚBLICA
1. Els infants menors de set anys no poden transitar sols per les vies
públiques en situacions que puguin comportar un risc per a ells.
2. En hores nocturnes els infants menors de dotze anys, que no presentin
indicis d’abandonament o risc, poden transitar o romandre al carrer sota la
responsabilitat d’una persona major d’edat.
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3. És responsabilitat del pare, mare, tutor/a o guardador/a legal evitar
aquestes situacions. Si aquests fets es produeixen s’ha d’aplicar el que
estableix aquesta ordenança a l’article 15.
Article 18. HIGIENE, DECÒRUM I MENDICITAT
1. La salubritat i la higiene personals s’exigeixen si la seva absència pot
causar molèsties o posar en perill la salut personal o col·lectiva.
2. No és permès l'exercici de la mendicitat en les vies i espais públics i la seva
propagació dins del terme municipal. En especial, l’exercida per menors, atès
que la inducció de mendicitat a un menor és un il·lícit penal.
3. L’autoritat municipal pot sol·licitar la documentació a les persones que
exerceixin la mendicitat i adoptar, en cada cas, les mesures que siguin
procedents en coordinació amb els Serveis Socials municipals o amb d’altres
institucions públiques, i pot, si ho estima convenient i fos possible, conduir
les persones que practiquin la mendicitat a l’establiment o servei municipal
adient, amb la finalitat de socórrer i/o ajudar la persona que ho necessiti en
allò que sigui possible.
4. L’Ajuntament promourà iniciatives ciutadanes i d’entitats de solidaritat i
les dóna suport, amb l’objectiu de resoldre situacions personals extremes.
Article 19. DESALLOTJAMENT DE LA VIA PÚBLICA. SEGURETAT
1. Les persones que no respectin les normes de comportament que estableix
aquesta Ordenança a la via i espais públics han de ser requerides per les
autoritats municipals per tal que cessin en la seva actitud i, en cas de
resistència, poden ser desallotjades, especialment si la seva conducta pot
alterar la seguretat col·lectiva i originar desordres en les vies, espais o
establiments públics.
2. Les autoritats municipals poden retirar de la via i espais públics els béns
de les persones i/o col·lectius si ho aconsellen raons de seguretat o de salut
pública.
Article 20. CIUTADANIA I AUTORITATS MUNICIPALS
1. La ciutadania és obligada a seguir les indicacions que determinin les
autoritats municipals, les contingudes en els bans i les ordenances municipals.
2. Els agents de la Policia local poden dur a terme les comprovacions adients,
a la via i als espais públics o en el lloc del fet i requerir, en l’exercici de les
seves funcions d’investigació o prevenció, la identificació de les persones, si
el coneixement de la identitat de la persona és necessari per a l’exercici de
les funcions de manteniment de l’ordre, de la protecció de la seguretat
ciutadana o de la convivència pacífica.
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3. La ciutadania pot adreçar-se a les autoritats municipals per denunciar actes
que considerin erronis o que atemptin contra la seva dignitat o integritat. Es
recomana que la denúncia es presenti en el termini de 15 dies hàbils,
comptats des del mateix dia en què es va realitzar l’acte.
TÍTOL IV
ÚS DELS BÉNS PÚBLICS
CAPÍTOL I
NORMES GENERALS
Article 21. DEFINICIÓ
Són béns públics, als efectes d’aquesta ordenança, tots aquells espais oberts
i elements vius o inerts que continguin destinats a l’ús i gaudi de la ciutadania
(carrers, places, jardins, parcs, solars i espais oberts, rieres i torrents, etc.)
així com tots aquells elements i objectes que, situats en espais públics, estan
destinats a prestar serveis específics a la ciutadania (papereres, lluminàries,
semàfors, senyals, jocs, tanques, plantes, etc.)
Article 22. DISPOSICIONS GENERALS
1. És prohibit d’exercir qualsevol mena d’activitat en els béns de domini públic
o la utilització d’aquests amb finalitats particulars, sense que es disposi de
llicència o autorització municipal de forma prèvia.
2. És prohibit de situar o deixar a la via pública objectes particulars si no es
disposa d’autorització o llicència.
3. És prohibit l’ús dels béns de domini públic (arbres, fanals i altres) com a
suport d’instal·lacions provisionals. Així com connectar-se a l’enllumenat
públic.
Article 23. CLASSES D’ÚS
L’ús dels béns públics es divideix en les classes següents:
a) Ús comú general
b) Ús comú especial
c) Ús privatiu
Article 24. ÚS COMÚ GENERAL
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És aquell que comporta l’ús i gaudi de les vies públiques i altres béns d’ús
públic municipal d’acord amb la naturalesa dels béns i que qualsevol persona
pot exercir lliurement.
Article 25. ÚS COMÚ ESPECIAL
1. Tenen la consideració d’ús comú especial de la via pública, els espais i béns
d’ús públic les modalitats següents:
a) Les activitats o instal·lacions que suposin una intensitat d’utilització o
concorrin altres circumstàncies anàlogues que excedeixin del que es pugui
considerar com d’utilització normal, encara que no s’ocupi la via pública.
b) Les activitats o instal·lacions en què hi hagi una ocupació transitòria de la
via pública i altres espais d’ús públic sense cap modificació.
c) Les instal·lacions que ocupin la via pública amb caràcter accessori
d’activitats o instal·lacions de domini privat. Pel que fa als guals, donada la
seva complexitat, es regulen específicament a la secció 3a del Capítol II
d’aquest Títol.
2. En tots els casos, és necessària la possessió de la corresponent autorització
municipal. La Policia Municipal ha de restablir el ple domini públic en els
supòsits en què no es compti amb la corresponent autorització municipal.
Article 26. ÚS PRIVATIU
1. És aquell que comporta un aprofitament privatiu i particular dels béns
públics, en concret, la instal·lació i l’ús en béns públics de quioscs, columnes,
altres instal·lacions publicitàries i d’esbarjo, transformadors, conduccions de
serveis tècnics i usos anàlegs als relacionats.
2. L’ús privatiu resta subjecte a llicència o a concessió administrativa.
3. És prohibida la instal·lació de màquines automàtiques expenedores de
begudes i similars a la via pública, sense llicència i sense ajustar-se a les
condicions de l’article 139.
CAPÍTOL II
VIA PÚBLICA

Article 27. DEFINICIÓ
Es consideren com a via pública i, per tant, de responsabilitat municipal, els
passeigs, les avingudes, els carrers, les places, les voreres, els camins, els
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jardins, les zones verdes, les zones terroses, els ponts, els túnels per als i les
vianants i altres béns de propietat municipal destinats directament a l’ús
comú general dels ciutadans i de les ciutadanes.
S’exceptuen, pel seu caràcter no públic, les urbanitzacions privades, els
passatges, els patis interiors, els solars, les galeries comercials i similars, el
manteniment d’higiene, salubritat, seguretat i ornat públic dels quals
correspon a particulars, sigui la propietat única, compartida o en règim de
propietat horitzontal. No obstant això, l’Ajuntament exerceix el control de la
neteja, la salubritat, la seguretat i l’ornat públic d’aquests elements.
Article 28. RETOLACIÓ
1. Les vies públiques s’identifiquen amb un nom o un número diferent per a
cadascuna d’elles, que ha de ser aprovat per l’Ajuntament. No pot haver-hi
dues vies urbanes amb el mateix nom o número, o que essent diferents però
que per la seva similitud gràfica o fonètica puguin induir a confusió.
2. Les vies públiques s’han de retolar en català, com a llengua pròpia i oficial
de Catalunya.
3. La retolació de les vies públiques té el caràcter de servei públic i s’efectua
mitjançant una placa o similar, que s’ha de fixar en un lloc ben visible, com
a mínim a l’entrada i a la sortida de cada via pública. A les places es situa a
l’edifici més preeminent i als principals accessos.
4. L’Ajuntament és el responsable de la retolació de les vies públiques.
5. El procediment administratiu per a la denominació de les vies públiques es
pot iniciar d’ofici o a petició de particulars.
6. Les plaques s’han d’ajustar al model definit per l’Ajuntament.
Excepcionalment, pot autoritzar-se als particulars la col·locació d’un model
de placa diferent.
7. Les persones propietàries o promotores d’edificis que es construeixin sobre
solars en un xamfrà estan obligats a col·locar una placa de retolació de la via
o vies públiques a les que l’edifici doni façana, segons el model oficial aprovat.
Article 29. NUMERACIÓ
1. La numeració ha de ser correlativa. Llevat d’excepcions justificades,
s’assenyalen amb números parells les finques d’un costat i amb números
senars les de l’altre costat.
2. La numeració a les places és correlativa de parells i senars, llevat que algun
o alguns dels costats de la plaça formi part d’un tram d’una altra via pública,
en aquest cas, les finques situades en aquest tram es numeren en
correspondència amb la via de la qual formen part.
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3. Les finques resultants de la segregació d’una altra que ja tingui numeració
assignada, conserven el número originari amb una lletra annexa a cadascuna
de les finques resultants, començant per la A, i mentre no es reordeni la
numeració de la via pública. El mateix criteri respecte de les promocions
d’habitatges unifamiliars entre mitgeres.
4. La finca resultant de l’agregació de dues o més finques les quals tinguin
assignada numeració, conserven tots els números originaris, units per guió,
mentre no es faci la reordenació esmentada.
5. Per a la numeració de les vies públiques o la seva revisió, els Serveis
Tècnics Municipals formulen el projecte corresponent, integrat per memòria,
relació de números, antics i nous, i pla parcel·lari, que és sotmès a informació
pública per un termini de vint dies, i aprovat, si s’escau, per l’Alcaldia.
Article 30. INDICADOR NUMERARI
1. L’indicador numerari s’ha d’ajustar al model o als requisits establerts per
l’Ajuntament. Excepcionalment, pot autoritzar-se als particulars la col·locació
d’un model diferent.
2. El rètol del número l’ha de col·locar la persona propietària de l’edifici o
solar i s’ha de conservar en perfecte estat de visibilitat i neteja.
El rètol s’ha de col·locar al costat de la porta principal o al mig de la
línia de la finca que afronti amb la via pública, seguint les indicacions i els
requisits que fixi l’Ajuntament.
2. En cas de noves construccions, la col·locació dels rètols i la numeració dels
immobles és a càrrec del promotor de l’edifici. A aquest efecte, si el promotor
proposa una numeració, l’Ajuntament l’accepta o la rebutja segons les
normes internes de numeració. Al moment de l’atorgament de la llicència
d’obres, s’ha d’indicar a la persona sol·licitant la numeració de l’edifici que ha
de fer constar a l’hora d’escripturar-ne la propietat. La col·locació de la
senyalització de la numeració és requisit necessari per a l’obtenció de la
llicència d’ocupació.
3. La inexistència, a les finques, de l’element indicador de la numeració
corresponent, o la discordança amb el que hi ha d’haver instal·lat, d’acord
amb la numeració oficial assignada pels òrgans competents, determina la
possibilitat de requerir de la persona propietària per tal que instal·li la
indicació correcta de numeració. En cas que no procedeixi a instal·lar la
numeració o a substituir la indicació errònia, es pot procedir a l’execució
subsidiària, al seu càrrec, per part de l’Ajuntament i sens perjudici de la
imposició de les sancions corresponents.
Article 31. RETIRADA D’OBJECTES DE LA VIA PÚBLICA
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1. Les autoritats municipals competents poden retirar cautelarment els
objectes de qualsevol mena abandonats, dipositats o instal·lats a la via
pública sense la preceptiva llicència o autorització municipal, si no és possible
identificar o localitzar en el mateix moment la persona propietària o
responsable, o si aquesta es nega a retirar els esmentats objectes. Les
despeses són a càrrec de la persona responsable o propietària. A aquest
efecte, s’aixeca la corresponent acta, en la qual ha de quedar constància de
totes les dades de l’actuació.
2. Els objectes retirats de la via pública, llevat dels vehicles i els residus sòlids,
es mantenen en dipòsit en el magatzem corresponent de la Policia Local.
3. Depenent de cada situació es realitzen els tràmits:
a) Objectes legals:
1. Persona infractora identificada i que no pugui justificar la tinença o
possessió legal del objectes en el mateix moment: Sobre la base de
l’acta de retirada dels objectes s’incoa el corresponent expedient
administratiu sancionador, el qual és notificat a la presumpta persona
infractora, i se li atorga un termini d’un mes, comptat a partir del
següent dia hàbil a la notificació de la incoació, per tal que procedeixi
a la seva retirada. La persona propietària que hagi de recollir els
objectes retirats cautelarment i dipositats en el magatzem de la Policia
local, o la persona que autoritzi a l’efecte, pot fer-ho presentant el DNI
o NIF o, si escau, l’autorització corresponent, acompanyada de la
factura de compra, al seu nom, de l’objecte i/o residu que es pretén
recuperar, previ pagament de les despeses de retirada i custòdia.
Transcorregut l’esmentat termini d’un mes sense que ningú no hagi
comparegut a recuperar-los, s’entén que la persona propietària
renuncia a la seva titularitat i en fa cessió a favor de l’Ajuntament, que
procedeix a la seva alienació, destrucció, utilització o lliurament a
entitats benèfiques de la vila que tinguin signat el corresponent conveni
amb l’Ajuntament, segons escaigui. Tot això, sens perjudici de la
imposició de les sancions corresponents.
2. Persona infractora no identificada: Es consideren objectes perduts i
es lliuren, a l’Oficina Municipal de Troballes, una còpia de l’acta
d’intervenció i els corresponents objectes retirats de la via pública, per
procedir a donar compliment als tràmits establerts en l’article següent.
b) Objectes il·legals (còpies de llibres, de discos compactes i de vídeos, roba
amb marques falses, etc.):
1. Persona infractora identificada: Es posa aquest fet i els objectes
confiscats en coneixement i a disposició de l’autoritat judicial
competent.
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2. Persona infractora no identificada: Tenen la consideració d’objectes
abandonats a la via pública i, en conseqüència, es procedeix a la
destrucció d’aquests un cop transcorregut el termini de 30 dies de
publicació, al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament, de la relació
d’objectes trobats a la via pública.
Secció 1a
OCUPACIONS DE LA VIA PÚBLICA
Article 32. DISPOSICIONS GENERALS
1. Tota ocupació de la via pública resta sotmesa a l’obtenció prèvia de la
corresponent llicència o autorització municipal. És requisit imprescindible per
a l’obtenció assegurar que es compleix la normativa legal a la qual es troba
subjecta i garantir l’observança de les previsions regulades a la normativa de
protecció civil i als plans corresponents.
2. En cas extraordinari i urgent, totes les activitats cíviques i polítiques, de
caràcter puntual i no comercial, s’han de comunicar immediatament a
l’Ajuntament, als efectes oportuns.
3. Als efectes dels punts anteriors no hi ha necessitat de llicència prèvia en
cas d’ocupacions temporals que no sobresurtin de la línia de façana dels
edificis.
Malgrat tot, l'òrgan competent pot ordenar la retirada dels referits elements
si no es respecta la normativa sobre mobiliari urbà i si es produeix la parada
de públic a les voreres que causi dificultats en el trànsit o impedeixi l'ús
normal de la via pública.
4. No és permesa l’ocupació de la via pública o de les voreres si no es respecta
un pas mínim 1’5m per als i les vianants, excepte prèvia autorització
municipal. Les mercaderies, els objectes o els elements que impedeixin
l’existència d’aquest espai lliure poden ser retirats pel personal de
l’Ajuntament.
5. No pot tancar-se la via pública al trànsit rodat sense la prèvia llicència
municipal.
6. Les obres que s’executin a la via pública, així com els elements i materials
constructius que l’ocupin, han d’estar convenientment senyalitzats per tal
d’evitar possibles accidents. La responsabilitat per la infracció d’aquesta
norma s’exigeix solidàriament al contractista, al promotor i als tècnics
directors.
7. En cap cas no es permet la reserva d’estacionament de vehicles amb caixes
o altres objectes.
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Article 33. LIMITACIONS A L’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA
1. Es prohibeix la col·locació a la via pública sense autorització municipal de
qualsevol obstacle o objecte que pugui destorbar la circulació dels i de les
vianants o vehicles.
2. Malgrat es disposi de llicència o autorització municipal, tot obstacle que
destorbi la lliure circulació dels i de les vianants o vehicles ha de ser
degudament protegit, senyalitzat i, en hores nocturnes, il·luminat, per
garantir la seguretat.
3. L’Ajuntament ha de retirar de la via pública els obstacles, objectes i senyals,
amb les despeses a càrrec de l’interessat, si:
a) No s’ha obtingut l’autorització corresponent.
b) S’han extingit les circumstàncies que hagin motivat la col·locació de
l’obstacle o objecte.
c) No es compleixen les condicions que es fixaven a la llicència o autorització.
Article 34. OCUPACIÓ AMB MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ
1. Col·locar o dipositar a la via pública terres, enderrocs, runes, materials per
a la construcció, grues, bastides o altres materials o instal·lacions pròpies de
la construcció requereix de llicència prèvia.
2. La llicència municipal defineix les condicions concretes per a cada ocupació,
entre les quals es troba la durada de l’ocupació i el perímetre ocupable. Per
a l’obtenció, la persona interessada ha de presentar, davant de l’Oficina
d’Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament, una instància sol·licitant la
concessió de la corresponent llicència, en la qual ha de constar el nom o raó
social i telèfon de la persona responsable de la retirada.
3. Els contenidors i sacs de runes s’han d’identificar mitjançant la presentació,
a la seva part exterior, de les dades següents:
a) Nom o raó social i telèfon del responsable de la retirada, ja sigui la persona
propietària, transportista o titular de la llicència.
b) Nom o raó social i telèfon de la persona titular de la llicència, si no és
aquesta responsable de la seva retirada.
c) Número d’identificació de la llicència facilitat per l’Ajuntament.
d) Data de caducitat de la llicència.
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3. L’omissió de qualsevol de les dades descrites en el paràgraf anterior origina
que el contenidor o sac de runes procedents de reparacions domiciliàries
tingui la consideració de residu urbà, cas en què l’Ajuntament n’adquireix la
propietat i l’habilita perquè el contenidor o sac sigui retirat pels Serveis
Municipals, sense que el responsable pugui reclamar les pèrdues ocasionades
i amb el cost del transport, buidat i dipòsit del contingut d’aquest a càrrec,
solidàriament, del titular de la llicència, del responsable, del transportista i
del constructor, tot això amb independència de la imposició de les
corresponents sancions.
4. Els contenidors o sacs de runes procedents de reparacions domiciliàries
s’han de pintar amb colors que els destaquin i facilitin la seva visibilitat, i s’ha
d’instal·lar preferentment davant del domicili que s’ha de reparar o tant a
prop com sigui possible de manera que no impedeixin la visibilitat dels
vehicles, especialment en les cruïlles, respectant les distàncies establertes, a
efectes d’estacionament, per l’ordenament general i municipal aplicables, de
manera que el cantó més llarg estigui situat en paral·lel a la vorera i en els
llocs següents:
a) A les calçades de la via pública, sempre que estigui permès l’aparcament:
en aquest cas s’han d’instal·lar a 20 centímetres de la vorera, de forma que
no impedeixin que les aigües superficials abastin el regueró i circulin fins a
l’embornal més proper, ni impedeixin o dificultin les tasques de neteja de la
via pública i sense que en cap cas puguin dificultar la lliure circulació del
trànsit rodat.
b) A la vorera, si l’aparcament no és permès, i situats en el punt més pròxim
possible a la calçada, deixant una distància mínima d’un metre i mig de la
façana, comptant des de la part més sobresortint ampla, sense que el
contingut no sobresurti de la línia de mesura i sense que, en cap cas, pugui
dificultar la lliure circulació dels i de les vianants.
c) En altres casos, s’ha de sol·licitar a l’Ajuntament l’aprovació de la zona
proposada.
5. Els contenidors i els sacs de runes procedents de reparacions domiciliàries
no es poden col·locar:
a) Damunt les voreres l’amplada de les quals no permeti una zona de lliure
pas per als i les vianants d’un metre i mig com a mínim, un cop posat el
contenidor o sac.
b) A les calçades, si l’espai que resta lliure per a la circulació és inferior a
2,75 metres en vies d’un sol sentit de la marxa o de 6 metres en les vies de
doble sentit, i en els carrers sense vorera.
c) En les àrees d’aportació de residus sòlids urbans o zona de contenidors ni
als voltants d’aquestes.
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d) En els passos dels i de les vianants, ni davant d’aquests.
e) En els guals aliens.
f) En les zones en les quals estigui prohibit estacionar, ni en les reserves
d’estacionament i parada, llevat que aquestes reserves hagin estat
concedides amb relació al concret contenidor o sac.
g) Sobre les tapes d’accés de serveis públics i sobre les boques d’incendis.
h) En els escocells dels arbres.
i) On dificultin la visibilitat del trànsit en les cruïlles i passos dels i de les
vianants.
j) En general, sobre cap element urbanístic la utilització del qual pugui ser
dificultada en circumstàncies normals o en cas d’emergència.
6. Si els contenidors i els sacs de runes han de romandre al carrer durant la
nit i es troben ubicats en llocs on puguin representar dificultat per a la
circulació dels i de les vianants o rodada, han d’incorporar, a la part exterior,
els senyals reflectors o lluminosos suficients per fer-los identificables.
7. En cap cas el contingut de materials residuals no pot excedir el nivell més
baix del límit superior del contenidor o sac. L’incompliment d’aquest requisit
comporta la retirada del contenidor o sac afectat amb càrrec a la persona
titular de la llicència del cost de transport, buidat i dipòsit, i sens perjudici de
la imposició de les sancions corresponents.
8. Els contenidors i sacs de runes, un cop plens, han de ser immediatament
tapats amb materials adequats, així com en acabar l’horari de treball, amb la
finalitat d’impedir que es produeixin abocaments de materials residuals a
l’exterior.
Article 35. RETIRADA DELS MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ
1. Les operacions d’instal·lació i de retirada dels contenidors i sacs de runes
i de qualsevol altre material o residu de la construcció s’han de realitzar de
forma que no causin molèsties a la ciutadania i s’han de manipular de manera
que el contingut no caigui a la via pública, o no pugui ser aixecat o escampat
pel vent.
2. Els contenidors i els sacs d’obres han de ser retirats de la via pública:
a) Quan finalitzi el termini atorgat en la corresponent llicència municipal
d’ocupació de la via pública.
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b) Quan finalitzi el termini atorgat en la corresponent llicència municipal
d’obres, s’han de retirar en les vint-i-quatre hores següents a aquesta
finalització.
c) Quan quedin plens en arribar al nivell més baix del límit superior del
contenidor o sac, i sempre el mateix dia que s’hagin omplert.
d) En qualsevol moment, a requeriment dels agents de l’autoritat municipal,
especialment si no tenen atorgada la corresponent llicència municipal.
3. En cas d’incompliment de l’obligació de retirar els contenidors i sacs de la
via pública, l’Ajuntament pot retirar-los, subsidiàriament, amb càrrec a la
persona responsable de la retirada del contenidor o sac, el cost de la retirada,
transport, buidat i dipòsit, sens perjudici de la imposició de les corresponents
sancions.
4. Quan els contenidors i els sacs de runes, així com qualsevol altre material
o residu procedent de la construcció, siguin retirats de la via pública, la zona
on eren situats ha de quedar neta i lliure de tot tipus de runa o residu.
5. Les persones promotores de l’obra, titulars de la llicència d’obres i
transportistes, solidàriament, estan obligades a netejar de forma immediata
el tram de la via pública que s’hagi embrutat com a conseqüència de les
operacions de càrrega, transport i descàrrega, o els possibles abocaments
accidentals.
6. Els i les transportistes també estan obligats a retirar les terres i runes que
hagin abocat en llocs no autoritzats, sens perjudici de la imposició de les
sancions corresponents.
7. Les persones responsables assenyalades en el paràgraf cinquè d’aquest
article han d’informar immediatament al servei municipal corresponent dels
danys causats al paviment de la via pública, en cas que es produeixin.
18. Els serveis municipals poden actuar subsidiàriament, quant a la neteja de
la via pública afectada i a la retirada dels materials abocats, en els casos als
quals es fa referència en els paràgrafs anteriors, amb càrrec dels esmentats
responsables.
Article 36. RESPONSABILITAT
1. Responsabilitat general. De la infracció del precepte anterior són
responsables, llevat de l’especificat en els dos apartats següents:
a) Responsable directe: La persona propietària del contenidor o sac que el
comercialitza buit, personalment o amb la intermediació de tercers,
percebent directament o indirectament de la persona usuària un preu per al
subministrament, recollida, transport i disposició un cop ple.
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b) Responsables subsidiaris, per l’ordre següent:
1r. La persona que realitza el transport.
2n. La persona titular de la llicència o autorització municipal.
3r. Les empreses constructores o contractistes.
4t. Les persones promotores.
5è. Les persones propietàries de les obres.
2. Responsabilitat amb relació a la neteja de la part de la via pública afectada
per la instal·lació de contenidors i sacs de runes: les persones promotores de
l’obra, titulars de la llicència d’obres i transportistes, solidàriament.
3. Responsabilitat amb relació als abocaments no autoritzats: els i les
transportistes.
4. Responsabilitat amb relació als danys causats al paviment de la via pública
com a conseqüència de la instal·lació de contenidors i sacs de runes: les
persones promotores de l’obra, titulars de la llicència d’obres i transportistes,
solidàriament.
Article 37. OCUPACIÓ AMB TAULES, CADIRES I SIMILARS
1. L’ocupació de la via pública mitjançant cadires, taules, vetlladors, parasols, tendals, etc., resta subjecta a llicència per l’ús privatiu que representen
de domini públic. Les llicències s’atorguen a precari i són revocables per
causes d’interès públic.
2. Les condicions generals a què es sotmeten les ocupacions de la via pública
amb taules, cadires i similars són les següents:
a) S’ha de deixar un pas lliure mínim per a la circulació dels i de les vianants
d’un metre i mig. Aquesta modalitat d’ocupació resta prohibida en voreres de
menys de 2,5m d’amplada i en les calçades que permetin el trànsit rodat de
vehicles.
b) El nivell inferior dels tendals i para-sols ha d’estar a una alçada mínima de
2,20 m. i, en cap cas, no poden sobrevolar la calçada. Les tarimes que
s’instal·lin sobre la vorera no poden tenir una alçada superior a 10 cm.
c) Les instal·lacions són a càrrec de la persona interessada i no poden ser
fixes. No és permès de fer cap mena d’encast ni obra a les voreres o al
mobiliari urbà.
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d) A les illes de vianants, l’ocupació amb taules, cadires i similars no pot
superar l’eix del vial, ni la franja mínima d’1 metre i mig per al pas dels
vianants.
e) Qualsevol altre que especifiqui la llicència concedida.
3. El titular de la llicència d’ocupació ha de delimitar l’espai autoritzat,
mitjançant ratlles de color blanc a les cantonades de la superfície autoritzada,
que formin angle recte, de 4 cm d’amplada i 20 cm de llargada. Si en
successives ocupacions l’espai autoritzat variés, el titular de la llicència té
l’obligació d’esborrar les marques delimitadores que no siguin útils i pintar les
que s’adeqüin amb la nova llicència.
4. Obligacions del titular de la llicència:
a) Delimitar l’espai autoritzat segons el què disposa l’apartat 3 d’aquest
article.
b) No ocupar el domini públic més enllà de la superfície autoritzada.
c) Esborrar la delimitació de l’ocupació un cop extingida la llicència.
d) Mantenir l’espai ocupat i l’entorn d’aquest en perfectes condicions de
neteja.
e) No utilitzar cap tipus d’instal·lació de so.
f) Recollir les taules, cadires i altres instal·lacions fora de les hores d’ocupació.
g) Acomplir la resta de prescripcions que contingui la llicència
5. No es pot iniciar l’ocupació sense disposar de la llicència atorgada i sense
haver acomplert totes i cadascuna de les obligacions generals i dels
condicionants particulars establerts en la llicència.
Article 38. LLICÈNCIES D’OCUPACIÓ VINCULADES A L’HOTELERIA
L’ocupació de la via pública regulada en l’article anterior si està vinculada a
activitats en establiments de pública concurrència hostaleres, ambientació
musical, espectacles, jocs d’atzar i similars està subjecte a les condicions
especials següents:
1. Per a l’obtenció de llicència, cal que la persona interessada sigui titular de
l’activitat vinculada i la sol·liciti amb una antelació mínima de 15 dies a l’inici
de l’ocupació.
2. Les llicències s’atorguen per any natural.
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3. L’ocupació de la via pública no pot excedir dels horaris de tancament de
l’establiment a què estigui vinculada.
a) No pot iniciar-se l’activitat abans de les 8.00h
b) No pot acabar després de les 00.00h. Els divendres, dissabtes i vigílies es
pot autoritzar, prèvia sol·licitud, l’allargament fins la 01.00h. A aquests
efectes s’equiparen a la via pública les terrasses privades i els espais no
tancats.
c) Més enllà d’aquest horari no es poden servir més consumicions als usuaris
i a les usuàries de les terrasses.
d) Del 15 de juliol al 31 d’agost, l’activitat de terrassa pot allargar-se mitja
hora més sota autorització.
4. Les taules, cadires i altres han de quedar recollides i apilades, en la mitja
hora següent als horaris establerts en l’apartat anterior, i el titular de la
llicència s’ha d’assegurar que quedin inutilitzades per al públic.
5. La il·luminació addicional només és permesa en aquells lloc que no disposin
d’il·luminació suficient:
a) Les instal·lacions elèctriques s’han d’autoritzar expressament. En cas de
ser necessàries, aquestes han d’acomplir amb el reglament electrotècnic de
baixa tensió.
b) Els generadors d’electricitat no són permesos.
6. La longitud màxima de l’ocupació ha de coincidir amb l’amplada de façana
del local i situar-se al front d’aquest.
a) Aquesta longitud es pot superar cap als locals veïns, amb conformitat dels
titulars d’aquests. Aquesta conformitat s’ha de presentar per escrit i
conjuntament amb la sol·licitud d’ocupació.
b) En passeigs i places es poden autoritzar altres situacions i longituds, a
sol·licitud de les persones interessades.
7. Les taules, cadires, para-sols i similars s’han de guardar al local del
sol·licitant fora de les hores d’ocupació concedides sempre que hi hagi un
tancament superior a 24 hores.
Article 39. LLICÈNCIES EXTRAORDINÀRIES
L’Ajuntament pot atorgar llicències extraordinàries amb motiu de festes
majors, festes populars i altres festes o situacions especials.
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Secció 2a
ACTIVITATS I TREBALLS
ARTICLE 40. TREBALLS A LA VIA PÚBLICA
1. Aquest article és d’aplicació a obres públiques i privades fetes a la via
pública o a cel obert.
2. L’horari de treball en dies laborables es comprèn entre les 8 i les 20 hores.
El dissabtes l’horari es redueix i s’inicia a les 9 hores. En diumenges i festius
s’ha de sol·licitar autorització expressa de l’Ajuntament. L’Ajuntament pot
variar aquest horari amb prèvia sol·licitud i només en casos especials per la
seva gravetat o urgència.
3. El treball nocturn ha de ser expressament autoritzat per l’Ajuntament, que
en determina els horaris i les condicions.
4. Qualsevol treball a la via pública ha de respectar els paràmetres legals
fixats per a la zona respectiva o, en el seu cas, en la corresponent llicència.
ARTICLE 41. CONSERVACIÓ, REPARACIÓ I SUBSTITUCIÓ DELS BÉNS DE DOMINI
PÚBLIC

1. Correspon a l’Ajuntament vetllar per l’estat de conservació dels béns de
domini públic, així com portar-ne a terme la substitució i els treballs de
reparació i conservació dels mateixos, sempre que siguin de titularitat
municipal. Cap persona no pot executar aquests o altres treballs que
comportin modificacions de la via pública o del seu mobiliari sense permís
exprés o encàrrec de l’Administració.
2. Les persones, les companyies de subministrament o els promotors d’obres
d’edificació que siguin autoritzats a fer obres a la via pública, als solars o
edificis limítrofs amb la via pública o que siguin autoritzades a ocupar algun
espai, han de portar a terme les reparacions escaients i han de reposar els
elements afectats, seguint les indicacions i sota la supervisió dels serveis
municipals corresponents.
3. En el cas de guals de vehicles de finques privades, locals o indústries, la
persona titular de la llicència s’ha de fer càrrec del manteniment de la
superfície de vorera destinada al pas de vehicles.
4. Si en un solar es realitzen obres de nova edificació, la persona titular de la
llicència o promotora s’ha de fer càrrec del manteniment mínim de
conservació de les voreres confrontants amb els límits de l’esmentat solar
mentre durin les obres, segons especificacions indicades pel personal tècnic
municipal.
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5. Ningú pot, encara que sigui per millorar-ne l’estat de conservació, executar
treballs de restauració o reparació dels elements esmentats sense disposar
de la llicència prèvia.
6. Les obres de construcció o reparació de voreres i guals que executin els
propietaris o les propietàries de les finques s’han de fer de forma i mode
determinats en la llicència que els reguli.
ARTICLE 42. CÀRREGA I DESCÀRREGA
1. L’activitat de càrrega i descàrrega de mercaderies s’ha de fer en les zones
reservades a l’efecte, d’acord amb les indicacions de la senyalització existent,
no són d’ús exclusiu, i poden fer-ne ús tots els vehicles de professionals que
ho requereixin per a la realització d’aquestes operacions. Es poden utilitzar
per un màxim de 30 minuts, llevat que la senyalització corresponent faci
altres indicacions.
2. No són permeses les activitats de càrrega i descàrrega de mercaderies,
manipulació de caixes, contenidors, materials de construcció i objectes
similars entre les 21 i les 8 hores. Fora d’aquest horari és preceptiva
l’autorització municipal expressa, especialment, per a aquelles activitats que
justifiquin tècnicament la impossibilitat de respectar els valors guia
d’immixtió.
3. Les persianes metàl·liques i portes d’accés a les zones de càrrega i
descàrrega s’han de conservar en perfecte estat de manteniment per evitar
la transmissió de sorolls.
4. Les carretes i carros de transport de mercaderies a les activitats s’han de
condicionar per evitar la transmissió de soroll als habitatges confrontants.
5. La limitació horària de càrrega i descàrrega no regeix en els polígons
industrials, sempre que no afecti els habitatges immediats.

Secció 3a
ACCÉS DE VEHICLES A LOCALS I RECINTES
Secció 3a modificada pel Ple de 9 de juliol de 2013

Article 43. OBJECTE
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L’accés de vehicles des de la via pública als locals, finques i recintes, o a
l’inrevés, constitueix un ús comú especial dels béns de domini públic, i està
subjecte al pagament de la taxa corresponent.
Article 44. DEFINICIONS
Es consideren entrades i sortides per a vehicles a incloure en el padró,
aquelles que permetin l’accés dels vehicles sense necessitat de prohibir
l’aparcament a la vorera del davant. A aquests efectes, en els carrers
d’amplada inferior a 12 metres l’amplada mínima de l’accés no podrà ser
inferior a 2,75 metres.
ARTICLE 45. PADRÓ D’ENTRADES I SORTIDES DE VEHICLES
L’Ajuntament compta amb un padró de totes les entrades i sortides de
vehicles existents al municipi.
1. L’alta d’ofici en aquest padró es produeix:
a) En el moment d’atorgar la llicència de primera ocupació sempre que
l’edificació compti amb accés per a vehicles i/o garatge.
b) En el moment de la concessió de la llicència d’activitats, en cas d’entrades
i sortides d’activitats econòmiques.
2. Les altes i baixes en el padró poden produir-se a petició expressa de la
propietat mitjançant la presentació de la sol·licitud corresponent. Tant la
sol·licitud d’alta com la de baixa comporta que els particulars hagin realitzat,
si escau, l’adaptació de la vorada i vorera que correspongui.
En el cas de la sol·licitud de baixa cal acreditar fefaentment la impossibilitat
d’accedir a la finca amb un vehicle.
ARTICLE 46. VIGÈNCIA DEL PADRÓ
La vigència del padró d’entrades i sortides de vehicles és indefinida.
L’administració municipal pot efectuar revisions periòdiques del padró, de les
quals se’n poden derivar noves altes i baixes d’ofici.

ARTICLE 47. SENYALITZACIÓ DE L’ACCÉS DE VEHICLES
Totes les entrades i sortides de vehicles han d’estar senyalitzades.
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1. Senyalització vertical: Cal situar en lloc visible la placa
oficial facilitada per l’Ajuntament, on hi consta el número
assignat en el padró.
a) Resta prohibida qualsevol tipus de placa o senyalització
diferent.
b) Només l’Ajuntament pot emetre duplicats de les plaques.
Per l’obtenció de duplicats (en cas de deteriorament, pèrdua
o d’altres motius) cal fer la sol·licitud corresponent i abonar
el preu públic establert.
2. Senyalització horitzontal.
En les entrades i sortides situades en indrets on es permeti l’aparcament de
vehicles, a més, cal pintar a la calçada una línia discontínua de 10cm d’ample
de color groc (segons norma UNE-48013 referència B-502) a trams iguals de
0,5m a 1m de llargada i amb la longitud corresponent a l’accés. Aquesta línia
s’ha de pintar davant l’accés i de forma paral·lela a la vorada, o bé a la línia
de façana, i a una distància de 20cm d’aquesta.

Cotes en metres

En aquells carrers de menys de sis metres de calçada, per tal de facilitar
l’entrada i sortida de vehicles, es pot autoritzar (prèvia sol·licitud) la
prolongació de la senyalització horitzontal en un metre més a cada banda.
Article 48. ADAPTACIÓ DE VORADES I VORERES
1. Correspon als titulars dels accessos l’adaptació de la vorada i la vorera per
a permetre l’accés de vehicles a les finques i solars.
2. Les obres d’adaptació de la vorada i la vorera es realitzaran un cop s’hagi
presentat l’assabentat d’obres corresponent a l’Oficina d’Atenció a la
Ciutadania (OAC). En la resolució que autoritzi l’assabentat es fixaran les
indicacions i característiques tècniques que hagi de seguir l’adaptació.
Característiques tècniques generals:
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a) Els materials i sistema emprats en l’adaptació de la vorada i vorera han de
ser de les mateixes característiques que els dels accessos propers.
Respectant l’homogeneïtat de l’entorn.
b) En cap cas es pot modificar la calçada.
c) La longitud de la vorada i vorera adaptades no pot excedir en més d’un
metre de l’espai necessari per al pas exclusiu dels vehicles en la línia de
façana.
d) L’adaptació de la vorada i vorera han d’ajustar-se a les prescripcions en
matèria de supressió de barreres arquitectòniques.
e) En cas d’accés de vehicles d’un pes superior a 2 tones, els serveis tècnics
fixaran les condicions de reforç de la base de formigó que escaiguin.
3. No és permès l’accés rodat a les finques i solars mitjançant rampes o
elements equivalents, provisionals o fixos, excepte en el cas d’accessos
provisionals per obres i altres activitats de caràcter puntual i d’acord amb
l’autorització corresponent.
Article 49. DRETS I DEURES
1. Les entrades i sortides han de permetre l’accés dels vehicles a les finques i
solars, i no pot estacionar-hi cap vehicle.
2. Els titulars de l’entrada i sortida de vehicles han de fer el manteniment del
seu accés de vehicles (paviment i senyalització) i reparar els eventuals
desperfectes que el trànsit rodat pugui ocasionar a la vorada i la vorera.
3. Les obres de construcció, reparació, reforma o supressió de l’entrada i sortida
de vehicles són a càrrec del titular de l’accés. En cas de baixa en el padró cal
reposar la vorada i la vorera a l’estat original. Aquesta obra requereix la
presentació prèvia d’un assabentat, en els termes de l’article 48, i ha d’obtenir
el vist-i-plau dels serveis tècnics municipals un cop executada.
4. Els titulars de l’entrada i sortida de vehicles tenen dret a tenir expedit el seu
accés de vehicles. En cas de trobar-hi vehicles aparcats, poden requerir els
serveis de la Policia Local, la qual sancionarà el vehicle i pot ordenar-ne la
retirada.
Article 50. [sense contingut]
Article 51. [sense contingut]
Article 52. [sense contingut]

CAPÍTOL III
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ESPAIS D’ÚS PÚBLIC
Article 53. ACTIVITATS A L’AIRE LLIURE
1. En les autoritzacions que, amb caràcter discrecional, s’atorguin per a
l’actuació d’orquestres i altres espectacles musicals en terrasses o a l’aire
lliure, hi han de constar, com a mínim, els condicionaments següents:
a) Caràcter estacional o de temporada.
b) Limitació d’horari.
2. Si l’activitat es realitza sense l’autorització municipal corresponent o amb
incompliment de les condicions que aquesta estableix, el personal acreditat
de l’Ajuntament pot procedir a paralitzar immediatament l’acte o festa, sense
perjudici de la sanció corresponent.
Article 54. MANIFESTACIONS POPULARS
1. Les manifestacions populars a la via pública o en espais públics oberts
derivades de la tradició, com ara sopars al carrer, revetlles, festes, fires, actes
cívics, culturals o festius excepcionals i totes les altres que tinguin un caràcter
similar, han de disposar d’autorització municipal expressa, en què han de
constar les condicions adequades a la zona on tinguin lloc.
2. En cas d’incompliment del què estableix l’apartat anterior, el personal
acreditat de l’Ajuntament pot procedir a paralitzar l’acte immediatament,
sense perjudici de la sanció corresponent.
Article 55. FESTES I CELEBRACIONS PRIVADES
1. L’Ajuntament pot autoritzar la celebració de festes i actes privats en espais
públics oberts.
2. Els sol·licitants/organitzadors són responsables de l’acompliment de les
condicions establertes en l’autorització i, en concret:
a) Dels danys causats als espais i elements i béns públics instal·lats. La
reparació dels quals és a càrrec dels responsables.
b) De la neteja de l’espai utilitzat. Quan la celebració acabi, l’espai i els
elements on aquesta es realitzi han de restar en les mateixes condicions de
neteja que abans de l’inici. Les despeses extraordinàries de neteja que pugui
suposar la celebració de festes i actes privats són a càrrec dels responsables.
c) De respectar els horaris dels espais, quan aquests estiguin indicats.
d) D’abonar prèviament la taxa que s’estableixi.
Article 56. COMPORTAMENT A LA VIA PÚBLICA
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A les vies públiques i altres zones de concurrència pública, no es poden
realitzar activitats com ara cantar, cridar, fer funcionar aparells de ràdio,
televisors, instruments musicals, tocadiscs, emetre missatges publicitaris
amb altaveus, etc., que superin els límits legals llevat d’autorització municipal
expressa.
Article 57. ALTRES ACTIVITATS
L’horari de les activitats, els treballs i les reparacions domiciliàries o
assimilables s’ha d’ajustar a les prescripcions contingudes en la llicència que
les autoritza, a manca de regulació específica, l’horari és el següent:
a) Dies feiners de dilluns a divendres: de 8.00 a 20.00h.
b) Dissabtes: de 10.00 a 20.00h.
c) Diumenges i festius: Cal l’autorització expressa de l’Ajuntament. Es
restringeix la concessió d’aquestes autoritzacions si les activitats o treballs a
realitzar poden afectar la tranquil·litat i el descans del veïnat.
Article 58. FAÇANES, FINESTRES I BALCONS
1. És prohibit:
a) Espolsar tapissos, catifes, estores, llençols i qualsevol roba o altra mena
d’objecte d’ús domèstic en portes, balcons i finestres que donin a la via
pública.
b) Penjar vestits, roba bruta o rentada o altres objectes que agredeixin
l’estètica urbana, a llocs visibles des de la via pública, en les obertures de les
cases i baranes de terrats i balcons.
c) Regar les plantes col·locades a l’exterior dels edificis (finestres, balcons,
etc.) fora de l’horari comprès entre les 23 hores i les 7 hores del dia següent,
i en tot moment si aquesta operació produeix abocaments i esquitxades sobre
la via pública o sobre els elements d’aquesta, o si afecta els pisos inferiors.
2. Els testos i els gerros de flors col·locats en les obertures dels edificis no
poden oferir perill de caure a la via pública. Els ocupants dels immobles han
de garantir l’absoluta i total seguretat d’aqueixos elements.
3. Si els objectes esmentats no es troben en les condicions de seguretat
degudes, els agents de l’autoritat municipal han d’avisar als i les
propietaris/àries d’aquests per tal que prengui les mesures adequades per
eliminar el perill potencial. En el supòsit d’inobservança, l’Ajuntament pot
retirar els objectes perillosos, a càrrec del seu titular i sense perjudici de les
sancions corresponents.
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TÍTOL V
CIRCULACIÓ DE VIANANTS I VEHICLES
Article 59. ÀMBIT MATERIAL
1. Aquest títol desplega la competència municipal en matèria d’ordenació del
trànsit de persones i de vehicles a les vies públiques de la localitat, en el marc
de la mobilitat sostenible i sota la normativa vigent, donant prioritat a als i
les vianants per sobre de la resta de mitjans de transport.
2. Les disposicions d’aquest títol conformen els drets i els deures dels i de les
vianants, dels conductors i les conductores de vehicles, tant de servei públic
com particular, dels i de les titulars de vehicles, de les activitats de transport
i també dels usuaris i de les usuàries de les reserves d’estacionament.
3. Si les circumstàncies ho requereixen, es poden adoptar mesures especials
de regulació i ordenació del trànsit, amb la prohibició o restricció de la
circulació de vehicles i dels i de les vianants, la canalització d’entrades i
sortides de la vila per determinades vies, o la reordenació de l’estacionament.
Article 60. SENYALITZACIÓ DELS CANVIS D’ORDENACIÓ DEL TRÀNSIT
La Policia Local, per raons de seguretat o d’ordre públic o bé per garantir la
fluïdesa de la circulació, pot modificar eventualment l’ordenació existent en
aquells llocs on es produeixin grans concentracions de persones o vehicles, i
també en casos d’emergència. Amb aquest fi, es podran col·locar o retirar
provisionalment els senyals que calgui, com també prendre les oportunes
mesures preventives.
Article 61. COMPORTAMENT DELS I LES VIANANTS
1. Els i les vianants han de circular per les voreres, preferentment per la seva
dreta; han de travessar les calçades pels passos senyalitzats o, si no n’hi
hagués, pels extrems de les illes, perpendicularment a la calçada, amb les
precaucions necessàries.
2. En un pas senyalitzat per als i les vianants, sense semàfor, la prioritat del
i la vianant sobre la del vehicle apareix en el moment en què el primer inicia
l’acte de creuar la calçada.
3. En els passos regulats els i les vianants hauran de complir estrictament les
indicacions dirigides a aquests/es.
Article 62. NORMES GENERALS DE L’ESTACIONAMENT
1. L’estacionament de vehicles es regeix per les normes següents:
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a) els vehicles es podran estacionar en filera (paral·lelament a la vorera), en
bateria (perpendicularment a aquesta), i en semibateria (obliquament).
b) la norma general és que l’estacionament es fa en filera. L’excepció a
aquesta norma s’ha de senyalitzar expressament.
c) en els estacionaments amb senyalització al paviment, els vehicles s’han de
col·locar dins del perímetre marcat.
d) els vehicles, en estacionar, s’han de col·locar tan a prop de la vorera com
sigui possible.
e) en tot cas, els conductors i les conductores han d’estacionar el seu vehicle
de manera que ni pugui desplaçar-se ni el puguin moure altres persones. Amb
aquesta finalitat han de prendre les precaucions adequades i suficients. Els
conductors i les conductores són responsables de les infraccions i danys que
es puguin arribar a produir com a conseqüència d’un canvi de situació del
vehicle sense intervenció de tercers.
2. Resta prohibit l’estacionament en les circumstàncies següents:
a) en els llocs on ho prohibeixin els senyals corresponents;
b) on sigui prohibida la parada;
c) a menys de cinc metres de l’extrem a escaire d’una cantonada, si obliga
els altres conductors i conductores a fer maniobres amb risc o es destorbi la
maniobra per girar de qualsevol tipus de vehicle.
d) en doble fila, tant si el que hi ha en la primera és un vehicle com si és un
contenidor o algun element de protecció.
e) en plena calçada. S’entén que un vehicle està en plena calçada sempre
que no estigui al mateix costat de la vorera de la manera reglamentària que
determina aquesta ordenança.
f) en aquells carrers on la calçada tingui una amplada que només permeti el
pas d’una filera de vehicles.
g) als carrers de doble sentit de circulació on l’amplada de la calçada només
permeti el pas de dues columnes de vehicles, excepte en aquells carrers del
nucli antic en els que s’autoritzi altrament.
h) en condicions que es destorbi la sortida d’altres vehicles estacionats
reglamentàriament.
i) a les voreres, andanes, refugis, passeigs centrals o laterals i zones
senyalitzades amb franges al paviment, tant si l’ocupació és parcial com total.
Es considera que un vehicle estacionat a la vorera posa en perill els i les
vianants si impedeixi el pas de dues persones caminant en paral·lel o resta
lliure per al trànsit dels i les vianants menys d’un metre de la vorera.
j) al costat d’andanes, refugis, passeigs centrals o laterals i zones
senyalitzades amb franges al paviment.
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k) a les zones senyalitzades com a reserva de càrrega i descàrrega de
mercaderies.
l) en els guals, totalment o parcialment, i en les reserves d’estacionament.
m) en un mateix lloc durant més de vuit dies consecutius.
n) fora dels límits senyalitzats en els perímetres d’estacionament autoritzats.
o) en els carrers urbanitzats sense voreres quan no es deixi espai suficient
per a la circulació de vianants i vehicles.
p) en els indrets de la calçada destinats a la col·locació dels contenidors de
residus municipals.
q) a les zones que, eventualment, hagin de ser ocupades per a activitats
autoritzades o a les que hagin de ser objecte de reparació, senyalització o
neteja. En aquest últim supòsit, se n’ha de fer publicitat pels mitjans de
difusió oportuns i amb avisos en els parabrises dels vehicles estacionats. La
informació prèvia, així com la senyalització de prohibició, s’ha de fer amb la
màxima antelació possible i com a mínim 48 hores abans de l’inici de
l’activitat.
3. Als carrers amb capacitat màxima per a dues fileres de vehicles i de sentit
únic de circulació, els vehicles han d’estacionar en un sol costat del carrer.
4. Si per l’incompliment de l’apartat 2. m) d’aquest article un vehicle resulta
afectat per un canvi d’ordenació del lloc on es troba, per un canvi de sentit o
de senyalització, realització d’obres o per qualsevol altra variació que
comporti fins i tot el seu trasllat al Dipòsit Municipal de vehicles, les
persones titulars, propietàries o conductores del vehicle són les responsables
de la nova infracció comesa.
Article 63. ESTACIONAMENT AMB HORARI LIMITAT (ZONA BLAVA)
1. L’Ajuntament pot establir l’estacionament controlat de vehicles a la via
pública i amb horari limitat, que coexisteix amb els d’utilització lliure, com a
eina de regulació de l’ús de l’espai públic.
2. Per estacionar en zona blava cal seguir les determinacions següents:
a) Disposar del comprovant horari, amb la forma i les característiques que
l’administració municipal estableixi.
b) Col·locar el comprovant en un lloc de la part interna del parabrisa que
sigui totalment visible des de l’exterior.
c) Restringir l’estacionament al període determinat en el comprovant horari
extret a l’efecte.
2.Constitueixen infraccions específiques d’aquesta modalitat d’estacionament:
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a) la manca de comprovant horari;
b) sobrepassar el límit horari indicat en el comprovant;
c) la col·locació del comprovant de forma que no sigui visible des de l'exterior
del vehicle.
d) utilitzar comprovant diferent de l’autoritzat.
e) ocupar més d'una plaça assignada a l'aparcament regulat, tot i que s’hagi
abonat el preu de l'estacionament.
3. Els conductors i les conductores dels vehicles estacionats en una
d’aquestes zones, que hagin estat denunciats per sobrepassar el límit horari
indicat en el comprovant poden, sempre que no sobrepassin el 50% de
l’horari màxim autoritzat per a cada zona, treure un comprovant especial
que anul·li els efectes de la denúncia. S’ha de presentar la denúncia
conjuntament amb el comprovant especial.
4. Els vehicles estacionats en zones d’estacionament regulat i amb horari
limitat (zona blava) poden ser retirats i traslladats al dipòsit municipals, en
els casos següents:
a) estacionament sense el comprovant horari
b) estacionament que sobrepassi el doble del temps abonat, comptat des que
hagi estat denunciat per incompliment de les normes que regulen aquest
tipus d’estacionament.
Article 64. ESTACIONAMENTS ESPECIALS
1. Si no hi ha cap tipus de zona reservada per a discapacitats a prop del punt
de destinació del conductor o de la conductora:
a) Es permet que els titulars de la targeta d’aparcament per a vehicles de
persones discapacitades puguin estacionar en les zones sotmeses a control
horari i també que puguin estacionar 30 minuts més del màxim autoritzat en
els llocs de temps limitat. Així mateix estan autoritzats a fer-ho en els llocs
destinats a càrrega i descàrrega amb els límits horaris que estiguin establerts
en el lloc. La tarja ha d’exhibir-se a la part frontal del parabrisa.
b) la Policia Local pot permetre l’estacionament en aquells llocs on menys
perjudici es causi al trànsit, però mai en indrets on l’estacionament incorri en
alguna de les causes de retirada del vehicle que preveu aquesta ordenança.
2. Es permet l’estacionament no reglamentari o en zona blava del personal
mèdic, únicament, quan realitzi atenció domiciliària urgent, no impedeixi el
pas de vehicles i es compleixin els requisits següents:
a) el personal sanitari ha de deixar en lloc visible el distintiu homologat
expedit per l’Ajuntament.
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b) la durada de l’estacionament es restringeix a la durada de l’atenció
sanitària urgent que s’estigui realitzant.
3. L’abús en la utilització de les prerrogatives que estableix aquest article es
consideren infracció lleu sancionable en grau màxim.
Article 65. ESTACIONAMENT DE MOTOCICLETES I CICLOMOTORS
1. Les motocicletes i ciclomotors de dues rodes han d’estacionar als espais
habilitats a l’efecte. En cas que no n’hi hagi, poden estacionar a la calçada,
en semibateria, ocupant una amplada màxima d’un metre i mig, i sense
impedir l’accés als vehicles immediats.
2. Si no és possible l’estacionament en els espais previstos a l’apartat anterior
i no està prohibit expressament, poden estacionar a les voreres, andanes i
passeigs de més de tres metres d’amplada, en les condicions següents:
a) a una distància de cinquanta centímetres de la vorera.
b) a dos metres dels límits d’un pas dels i de les vianants o d’una parada de
transport públic.
c) entre els escocells.
d) paral·lelament a la vorera, si les voreres, andanes o passeigs tenen una
amplada d’entre tres i sis metres.
e) en semibateria, si l’amplada de les voreres, andanes o passeigs és superior
a sis metres.
3. Per estacionar a les voreres, andanes i passeigs, s’hi ha d’accedir amb el
motor parat i sense ocupar el seient. Únicament es pot emprar la força del
motor per salvar el desnivell de la vorera.
4. L’estacionament de motocicletes i ciclomotors de més de dues rodes es
regeix per les normes generals d’estacionament.
Article 66. ESTACIONAMENT D’ALTRES VEHICLES
1. No és permès d’estacionar caravanes, remolcs i similars a les vies
públiques del terme municipal, sense autorització.
2. No és permès d’estacionar vehicles de tracció mecànica d’un pes màxim
autoritzat superior als 3.500 kg dins el terme municipal o en les zones no
habilitades a l’efecte.
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3. A efectes d’aquesta limitació s’entén per estacionament qualsevol
immobilització de vehicles, la durada de la qual passi de dos minuts sempre
que no estigui motivada per causa de la circulació o de càrrega i descàrrega
de mercaderies.
Article 67. RETIRADA I DIPÒSIT DE VEHICLES
1. L’ Ajuntament pot retirar de la via pública i traslladar al dipòsit municipal,
els vehicles que es trobin en alguna de les circumstàncies següents:
a) que estiguin estacionats de forma que:

constitueixin perill,

causin destorb greu a la circulació o al funcionament d’algun servei
públic,

causin deteriorament del patrimoni públic
b) que es presumeixi que han estat abandonats.
c) que estiguin immobilitzats:

per accident que els impedeixi de continuar la marxa.

per deficiències del mateix vehicle
d) que el responsable d’una infracció de trànsit, que no acrediti la seva
residència habitual en territori espanyol, no dipositi o garanteixi el pagament
de la multa, d’acord amb l’establert a l’article 67.1 3r del Reial Decret
Legislatiu 339/1990, de 2 de març, de la Llei de trànsit.
e) que estigui estacionat en zones d’estacionament amb horari limitat sense
col·locar el comprovant horari o excedint el doble del període per al qual s’ha
abonat.
f) que estigui estacionat en els carrils o parts de la via reservats
exclusivament a la circulació o al servei de determinats/des usuaris/àries.
2. Els vehicles retirats es traslladen al Dipòsit Municipal de Vehicles.
Article 68. VEHICLES LA RETIRADA DELS QUALS ESTÀ JUSTIFICADA
Es considera que un vehicle està en les circumstàncies determinades a
l’article anterior i, per tant, està justificada la seva retirada si està:
1. estacionat en un punt on sigui prohibida la parada.
2. estacionat en doble fila sense conductor/a.
3. estacionat a menys de cinc metres de l’extrem a escaire d’una cantonada
i obligui els altres conductors i conductores a fer maniobres amb risc.
4. estacionat en un pas per als i les vianants senyalitzat, en la zona de
l’extrem de les illes destinada a un pas per als i les vianants o en un rebaix
de la vorera per a discapacitats físics.
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5. ocupant totalment o parcialment un gual i/o entrada i sortida de vehicles
senyalitzada.
Art.68.5 modificat pel Ple de 9 de juliol de 2013

6. estacionat en una zona reservada per a càrrega i descàrrega, durant les
hores de la seva utilització.
7. estacionat en una parada de transport públic senyalitzada i delimitada.
8. si està estacionat en llocs expressament reservats a serveis d’urgència o
seguretat.
9. estacionat al davant de les sortides d’emergència de locals destinats a
espectacles públics, durant les hores que se’n celebrin.
10. estacionat en una reserva per a discapacitats físics.
11. estacionat totalment o parcialment al damunt d’una vorera, andana, refugi,
passeig o zona senyalitzada amb franges al paviment, llevat d’autorització
expressa.
12. impedint la visibilitat dels senyals de trànsit a la resta d’usuaris/àries de
la via.
13. impedint el gir o obligui a fer maniobres per efectuar-lo.
14. destorbant la visibilitat del trànsit d’una via als conductors i a les
conductores que hi accedeixin des d’una altra.
15. obstruint totalment o parcial l’entrada d’un immoble.
16. estacionat en lloc prohibit a les vies que, per Resolució municipal, siguin
declarades d’atenció preferent o amb una altra denominació d’igual
caràcter.
17. estacionat en plena calçada.
18. estacionat en una illa de vianants fora de les hores permeses, llevat
d’estacionaments expressament autoritzats.
Article 69. RETIRADA DE VEHICLES PER CAUSA DE NECESSITAT
L’Ajuntament també pot retirar els vehicles de la via pública, encara que no
infringeixin les normes de circulació, en els casos següents:
a) si estan estacionats en un lloc que s’hagi d’ocupar per a un acte públic
degudament autoritzat, o per la poda de l’arbrat, neteja, reparació o
senyalització de la via pública. Aquestes circumstàncies s’han d’advertir amb
el màxim de temps possible i, com a mínim, amb 48 hores d’antelació.
b) en cas d’emergència.
Article 70. DESPESES DE LA RETIRADA
Les despeses originades per la retirada del vehicle i l’estada d’aquest al
dipòsit municipal són a càrrec del titular, que les ha d’abonar o garantir-ne el
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pagament, com a requisit previ a la devolució del vehicle, sense perjudici del
dret de recurs existent.
Només el titular del vehicle o la persona degudament autoritzada pot
sol·licitar la devolució del vehicle.
En cas de sostracció o d’altres usos del vehicle en contra de la voluntat del
seu titular, degudament justificats no és aplicable el paràgraf primer d’aquest
article.
Article 71. SUSPENSIÓ DE LA RETIRADA
La retirada d’un vehicle es suspèn si el conductor o la conductora d’aquest
compareix abans que la grua hagi iniciat la marxa amb el vehicle enganxat i
pren les mesures necessàries per fer cessar la situació irregular en la qual es
trobava.
Article 72. RECOLLIDA DE VEHICLES ABANDONATS I FORA D’ÚS
1. És prohibit l’abandonament de vehicles en la via pública, estiguin o no fora
d’ús, essent responsabilitat dels seus propietaris la recollida i el tractament
de les restes d’aquests.
2. En aplicació de l’article 71.1.a) del Reial decret legislatiu 339/1990, de 2
de març, pel qual s’aprova el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació
de vehicles de motor i seguretat vial, es presumeix l’abandonament dels
vehicles en els casos següents:
a) Si el vehicle està estacionat per un període superior a un mes en el mateix
lloc i presenti desperfectes que facin impossible el seu desplaçament pels
propis mitjans o li manquen les plaques de matriculació. En aquest cas passa
a tenir el tractament de residu sòlid urbà d’acord amb la normativa ambiental
corresponent.
b) Si transcorren més de dos mesos des que el vehicle ha estat dipositat
després de la retirada de la via pública per l’autoritat competent.
3. L’assumpció del caràcter residual implica que l’Ajuntament pot adquirir
facultats de disposició sobre els vehicles objecte d’abandonament en els casos
següents:
a) Si el vehicle, per la seva aparença, fa presumir que es troba en situació
d’abandonament segons el parer dels serveis municipals competents i es
compleixin els terminis i les disposicions legals establerts.
b) Si la persona propietària del vehicle fora d’ús el declara residual, fet que
implica la renúncia a favor de l’Ajuntament.
4. Els tràmits que s’han de seguir davant la presència d’aquests vehicles
depenen de les característiques:
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a) Vehicles abandonats amb placa de matriculació o amb signes o marques
visibles d’identificació de la persona propietària o titular
1r. Localitzar la persona titular o propietària, mitjançant comunicat de la
Prefectura Provincial de Trànsit, en cas que aquesta sigui desconeguda.
2n. Comunicar a les persones titulars o propietàries registrals -mitjançant els
procediments previstos en els articles 58 i 59 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú- l’existència del vehicle i els càrrecs que sobre ell pesin,
i atorgar-los un termini de dos mesos, comptats des del dia següent a la
notificació de l’esmentada comunicació perquè retirin el vehicle, amb
l’advertiment que, en cas contrari, aquest és qualificat com a vehicle
abandonat.
3r. Un cop transcorregut l’esmentat termini de dos mesos sense que el vehicle
hagi estat retirat, es comunicarà la qualificació del vehicle com a abandonat
a les persones titulars o propietàries registrals, i se’ls atorga un termini de
quinze dies hàbils, perquè retirin el vehicle, amb l’advertiment que, en cas
contrari, aquest és tractat com a residu sòlid urbà.
4t. Un cop transcorregut l’esmentat termini de quinze dies sense que el
vehicle hagi estat retirat, es tracta el vehicle com a residu sòlid urbà, d’acord
amb la normativa ambiental corresponent, i es trasllada a la Prefectura
Provincial de Trànsit per la baixa d’aquest als efectes oportuns.
b) Vehicles abandonats sense signes d’identificació de la persona propietària
o titular:
1r. Notificar a les persones titulars o propietàries registrals l’existència del
vehicle i els càrrecs que pesin sobre aquest, i atorgar un termini de quinze
dies hàbils perquè retirin el vehicle, amb l’advertiment que, en cas contrari,
se’l tracta com a residu sòlid urbà.
2n. Un cop transcorregut l’esmentat termini de quinze dies sense que el
vehicle hagi estat retirat, aquest és tractat com a residu sòlid urbà, d’acord
amb la normativa ambiental corresponent, i és traslladat a la Prefectura
Provincial de Trànsit per la baixa d’aquest als efectes oportuns.
c) Vehicles declarats fora d’ús per les persones titulars:
Les persones titulars dels vehicles, degudament acreditades, mitjançant
l’acompliment de la corresponent declaració de vehicle fora d’ús, poden
sol·licitar a l’Ajuntament la retirada del vehicle de la via pública, si escau, el
desballestament i la baixa, que es tramita posteriorment davant la Prefectura
Provincial de Trànsit.
5. L’alienació d’aquests vehicles, excepte els que es trobin implicats en
accidents de trànsit, sotmesos a procediment judicial, i aquells altres la
custòdia dels quals hagi estat ordenada per l’autoritat judicial o per la
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Prefectura Provincial de Trànsit, per respondre de procediments civils o
sancionadors, es regula per la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i pel
Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei de contractes de les administracions públiques:
a) Vehicles no aptes per circular: l’alienació d’aquests es realitza mitjançant
concurs o subhasta, adjudicant a una empresa determinada el corresponent
contracte administratiu de retirada de vehicles o lots d’ells, desballestats, que
es trobin emmagatzemats en els dipòsits municipals.
b) Vehicles aptes per circular: l’alienació d’aquests es realitza mitjançant
subhasta, la qual es convoca per licitacions simples, mitjançant licitació al
més adient.
Article 73. ÀREES DELS I DE LES VIANANTS
1. L’autoritat municipal pot establir zones on les condicions de la circulació
de vehicles quedin restringides a favor de la circulació dels i de les vianants.
En aquestes zones les bicicletes, els patins i els patinets gaudiran de prioritat
sobre la resta de vehicles però no sobre els i les vianants.
2. Les àrees dels i de les vianants estan senyalitzades a l’entrada i a la sortida,
sense perjudici dels elements mòbils que s’hi puguin disposar per a impedir
o controlar l’accés de vehicles.
3. La prohibició de circulació i estacionament en les àrees dels i de les
vianants pot establir-se amb caràcter permanent o referir-se únicament a
unes determinades hores del dia o a uns determinats dies i pot afectar totes
o només algunes de les vies de la zona delimitada.
4. Les limitacions de circulació i estacionament que s’estableixin a les àrees
dels i de les vianants no afecten els següents vehicles:
a) els del Servei d’Extinció d’Incendis i Salvament, els dels Cossos i Forces
de Seguretat de l’Estat, Mossos d’Esquadra i Policia Local, les ambulàncies i,
en general, els que siguin necessaris per a la prestació de serveis públics.
b) els que traslladin malalts amb domicili o atenció dins de l’àrea.
c) els que traslladin els i les estadants d’hotels situats dintre de l’àrea.
d) els que accedeixin o surtin de garatges i estacionaments autoritzats.
e) els que, conduïts per persones amb discapacitat física, es dirigeixin a
l’interior o surtin de l’àrea.
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5. Els vehicles autoritzats no podran sobrepassar la velocitat màxima dels 10
Km/h, adaptant-la però a la dels i de les vianants.
6. Els patins i patinets podran circular per aquestes àrees en les condicions
indicades, excepte en moments d’aglomeració.
Article 74. PARADES DE TRANSPORT PÚBLIC
1. Les parades de transport públic per a recollir o deixar passatgers s’han de
fer en els llocs determinats per l’Ajuntament. No s’hi pot romandre més temps
del necessari per recollir o deixar els passatgers, llevat de les senyalitzades
com a origen o final de línia.
2. Els concessionaris de transport públic han d’informar als usuaris i a les
usuàries de les modificacions que afectin a les línies i a les parades.
3. En les parades de transport públic destinades al servei de taxi, aquest
vehicles hi podran estar únicament a l’espera de passatgers.
4. En cap moment el nombre de vehicles no pot superar la capacitat de la
parada.
Article 75. RESERVA I PROHIBICIÓ D’ESTACIONAMENT
1. Les zones de reserva d’estacionament i de prohibició d’estacionament
constitueixen un ús comú especial dels béns de domini públic i estan
subjectes a llicència municipal.
2. La llicència de reserva d’estacionament es pot atorgar:
a) per a persones amb mobilitat reduïda.
b) per facilitar la càrrega i descàrrega de materials en les obres d’edificació.
c) per a contenidors.
3. La zona d’estacionament prohibit es pot atorgar:
a) als hotels; per a facilitar-hi l’accés i desencotxar.
b) als locals de pública concurrència, per preservar els accessos i les sortides
d’emergència.
c) als edificis on la garantia de la seguretat col·lectiva ho recomani.
d) als hospitals, clíniques i ambulatoris, per facilitar l’accés de les persones
malaltes.
e) davant de guals autoritzats, en carrers de menys de 6 metres de calçada.
4. Les esmentades llicències s’atorguen si no es dificulta la circulació, previ
informe favorable de l’àrea corresponent.
Article 76. LLICÈNCIES PER A LA LIMITACIÓ DE L’ESTACIONAMENT
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Per a l’obtenció de la llicència de reserva d’estacionament cal:
1. En el cas de persones amb mobilitat reduïda, cal:
a) ser titular de la targeta d’aparcament de vehicles per a persones
discapacitades, que concedeix l’Administració;
b) presentar el carnet de conduir amb indicació de les característiques a les
quals ha d’adaptar-se el vehicle;
c) presentar la fitxa tècnica del vehicle adaptat, si escau;
d) acreditar l’adreça de residència o ocupació.
2. En el cas de càrrega i descàrrega de materials en les obres d’edificació cal
disposar de la llicència d’obres.
3. Per a l’obtenció de la llicència de zona d’estacionament prohibit en hotels,
sortides d’emergència, i hospitals, clíniques i ambulatoris, cal estar en
possessió de les autoritzacions pertinents.
4. La llicència de reserva d’estacionament i de zona d’estacionament prohibit
es concedeix pel termini d’un any, a excepció de la que s’obtingui per a la
càrrega i descàrrega de materials en les obres d’edificació i contenidors, que
es concedeix pel termini de sis mesos.
Aquests terminis es poden prorrogar per períodes d’igual durada si es
sol·licita amb una antelació de quinze dies a la data d’acabament i si
persisteixen les condicions que en varen motivar l’atorgament.
5. El canvi de nom, l’ampliació, la reducció i el trasllat de la reserva
d’estacionament i dels estacionaments prohibits estan sotmesos a
autorització, la qual només es pot concedir si el nou titular de la llicència
reuneix les condicions necessàries per l’atorgament.
6. Les llicències de reserva d’estacionament i de zona d’estacionament
prohibit es concedeixen a precari i poden ser revocades, per resolució
motivada, si:
a) desapareixen les circumstàncies que en van determinar l’atorgament;
b) apareixen noves circumstàncies que en cas d’haver existit en el moment
d’atorgament n’haguessin justificat la denegació;
c) o per l’aparició de noves circumstàncies que en justifiquin la revocació.
En cap cas la revocació no dóna lloc a indemnització.
Article 77. SENYALITZACIÓ DE LES RESERVES
1. La reserva d’estacionament o la zona d’estacionament prohibit s’ha de
senyalitzar longitudinalment a la calçada mitjançant una línia pintada de les
característiques que es fixin a la llicència.
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2. En els extrems de la senyalització anterior, visible des de la calçada i a una
alçada de 2,2 metres sobre la vorera, s’ha de col·locar un senyal normalitzat.
En el cas de reserva per a una persona amb discapacitat física, a la placa de
senyalització hi ha de constar la matricula del vehicle autoritzat.
3. El titular de la llicència està obligat a realitzar la senyalització i a mantenirla en perfecte estat de conservació. També a retirar les plaques i esborrar les
marques pintades en els quinze dies següents a la data de caducitat de la
llicència.
4. Les despeses derivades de la senyalització són a càrrec del titular de la
llicència.
Article 78. FUITA DE GASOS I SOROLLS DE VEHICLES
1. Els motors dels vehicles que circulen per les vies no poden superar els
límits de soroll i emissió de gasos determinats al Títol III d’aquesta Ordenança.
La Policia Local ha de denunciar el/la conductor/a o el/la titular de qualsevol
vehicle que, sobrepassi els valors límits d’emissió.
2. Si en la mesura efectuada es registra un nivell d’avaluació superior a 10
dBA o més al valor límit establert es procedeix a la immobilització i es diposita
el vehicle en el dipòsit municipal.
3. Els titulars estan obligats, sens perjudici de la sanció corresponent, a
dipositar una fiança de 200€, com a requisit previ per recuperar el vehicle,
que és retornada un cop el vehicle superi la revisió corresponent per part del
servei de la Policia Local, acreditativa d’haver corregit l’anomalia.
4. No poden produir sorolls ocasionats per acceleracions brusques, tubs
d’escapament alterats o altres circumstàncies anòmales.
Article 79. BICICLETES
1. Les bicicletes, exceptuant les conduïdes per menors acompanyats, no
poden circular per les voreres, places, andanes i passeigs a menys que
existeixi un carril especialment reservat per a aquesta finalitat. En tot cas els
i les vianants hi gaudiran de preferència de pas.
2. Si no circulen pels carrils reservats a bicicletes, ho han de fer per la calçada,
tan a prop de la vorera com sigui possible, excepte on hi hagi carrils reservats
a altres vehicles. En aquest cas, han de circular pel carril contigu al reservat.
3. Resta prohibit circular en paral·lel, excepte en els carrils reservats a
bicicletes.
Article 80. PERMISOS ESPECIALS
1. Els vehicles que tinguin un pes o unes dimensions superiors a les
autoritzades reglamentàriament no poden circular per les vies públiques de
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la vila sense autorització municipal. Les autoritzacions indicades en el punt
anterior poden ser per a un sol viatge o per a un determinat període.
2. La prestació de serveis per part de la Policia Local amb motiu de conducció
i acompanyament de vehicles i l’atorgament d’autoritzacions per a
circulacions especials genera l’obligació de pagament de la taxa corresponent,
a càrrec de qui sol·liciti la prestació i es determina en l’ordenança
corresponent .
Article 81. VELOCITAT DELS VEHICLES AL NUCLI URBÀ
1. Dins el nucli urbà de la vila de Corbera de Llobregat la velocitat dels
vehicles de tota categoria no pot superar els 50 quilòmetres per hora, sense
perjudici d’altres regulacions de velocitat especifiques en raó de la pròpia
configuració i les circumstàncies de cada via, que seran expressament
senyalitzades.
2. En els carrers on es circuli només per un carril, en els carrers sense voreres
i en els de gran afluència de vianants, els vehicles han de reduir la velocitat
a 10 km/h, i han de prendre les precaucions necessàries, així com en aproparse als passos de vianants no semaforitzats, on aquests tenen preferència.
3. En cas de pluja, d’obres, paviment deficient o carrers estrets s’han
d’adoptar les mateixes precaucions.
TÍTOL VI
ACTIVITATS
CAPÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Capítol I modificat pel Ple de 9 de juliol de 2013

Article 82. ÀMBIT MATERIAL
L’obertura d’establiments per a l’exercici d’activitats industrials, comercials o
professionals dins el terme municipal, amb independència que estiguin oberts
o no al públic, requereix de comunicació o llicència prèvia.
Als efectes d’aquesta ordenança les activitats innòcues i/o no classificades
que no siguin són susceptibles d’afectar el medi ambient, ni de produir
molèsties greus, s’assimilen a aquelles classificades per la normativa com a
activitats susceptibles de produir un menor impacte.
Article 83. OBJECTE I OBJECTIUS
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1. La intervenció municipal té per objecte comprovar les activitats
susceptibles d'afectar el medi ambient, la seguretat o la salut de les persones,
en l'àmbit del terme municipal.
2. Els objectius d'aquesta regulació són assolir una òptima qualitat ambiental
del municipi amb la mínima incidència sobre el desenvolupament i les menors
càrregues administratives als particulars i actuar de forma coordinada amb la
resta d'administracions que hi han d'intervenir.
Article 84. AUTORITZACIÓ D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS I ACTIVITATS
1. Estan subjectes a llicència o comunicació l'obertura, el trasllat i el canvi
substancial de les activitats i establiments industrials o mercantils i de les
instal·lacions.
2. Per a l’obertura d’establiments i l’exercici o canvi d’activitats no
classificades o innòcues o classificades, d’acord amb la normativa vigent, i els
traspassos i les novacions subjectives de les activitats, cal autorització prèvia
d’aquest Ajuntament.
3. Qualsevol activitat que s’exerceixi sense llicència, comunicació o sense
acomplir els condicionants establerts es considera clandestina i pot ésser
clausurada per l'Ajuntament.
Article 85. FULLS DE RECLAMACIÓ
1. Les persones físiques i jurídiques que comercialitzin béns o prestin serveis
directament a les persones consumidores o usuàries han de disposar de fulls
de reclamació/denúncia oficials.
2. Queden exclosos d’aquesta obligació:
a) Els professionals liberals col·legiats.
b) Els serveis públics prestats per l’administració.
3. Els fulls de reclamació/denúncia oficials han de romandre a l'establiment
on es dugui a terme l'activitat comercial o de serveis a la persona
consumidora o usuària, i han de ser lliurats a la persona que els sol·liciti,
encara que no hagi formalitzat cap tracte comercial amb l'empresa o servei.
4. Els establiments obligats a disposar de fulls oficials de reclamació/denúncia
estan obligats a exhibir al públic en un lloc visible un cartell on s'anunciï la
disponibilitat dels fulls oficials de reclamació/denúncia per a les persones
consumidores i usuàries. En aquest cartell també s'haurà d'indicar el número
de telèfon de consulta del consumidor.
5. Queda prohibida la tinença o el lliurament a les persones consumidores i
usuàries de fulls o documents de reclamació o denúncia que puguin induir a
error o confusió amb els oficials per a la seva presentació, naturalesa o
finalitat.
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A aquests efectes, no es podrà, en cap cas, utilitzar el nom de full de
reclamació o full de denúncia en els documents, distints als fulls oficials,
dirigits a les persones consumidores o usuàries en establiments, empreses i
prestadors de serveis directes a les persones consumidores.
Article 86. OBLIGACIONS DELS TITULARS D’ACTIVITATS
1. Les persones físiques o jurídiques, a requeriment dels òrgans competents
o dels inspectors, tenen l'obligació de:
a) Subministrar qualsevol classe d'informació sobre instal·lacions, productes,
serveis i persones responsables, i permetre que els inspectors comprovin
directament les dades aportades.
b) Exhibir la documentació actualitzada que justifiqui que acompleixen la
normativa vigent.
c) Facilitar l'obtenció d'una còpia o una reproducció de la documentació
corresponent.
d) Permetre que es practiqui la presa de mostres dels productes o de les
mercaderies que elaboren, distribueixen o comercialitzen.
CAPÍTOL II
SISTEMA DE PREVENCIÓ
Article 87. PROCEDIMENT
1. La sol·licitud de la llicència , comunicació o autorització d’activitats s’ha de
presentar en imprès normalitzat a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania
acompanyada de tota la documentació que s’estableixi.
2. El procediment per a atorgar la llicència, comunicació o autorització que
correspongui es sotmet a la normativa vigent en cada moment, a la qual
s’adequaran els procediments i els formularis normalitzats que es publiquen
al lloc web de l’Ajuntament un cop aprovats
Article 87 modificat pel Ple de 9 de juliol de 2013

Articles 88 a 132 derogats pel Ple de 9 de juliol de 2013

Article 88. HORARI GENERAL
1. Tots els establiments comercials de venda al públic de mercaderies poden
establir l'horari d'activitat, amb ple respecte del drets reconeguts per la
normativa vigent del sector als treballadors i les treballadores, tenint en
compte les normes següents:
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a) No poden romandre oberts ni realitzar cap activitat de venda entre les
22.00h i les 7.00h.
b) L'horari en què els establiments comercials poden desenvolupar la seva
activitat no pot superar les 12h diàries ni 72h setmanals.
c) Han de respectar la regulació d'horaris comercials establerta per la
normativa vigent en cada moment, tant respecte del calendari anual
queconcreta la Generalitat, com a les exclusions a l'horari general que s'hi
estableixin.
d) Han de romandre tancats el 17 de gener i el 22 de juliol, si es dóna la
circumstància que aquestes festes cauen en diumenge el Ple aprovarà,
mitjançant el calendari de festes locals, el dia on es traslladaran.
2. Els comerciants, dins els límits establerts, poden fixar lliurement la
distribució de l'horari general durant els dies feiners de la setmana, i també
l'horari corresponent als diumenges i festius d'activitat autoritzada
Nova redacció de l’article 88 donada pel Ple de 12 de novembre de 2013
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Article 130. [DEROGAT]
Article 131. [DEROGAT]
Article 132. [DEROGAT]

CAPÍTOL VII
ESTABLIMENTS COMERCIALS ALIMENTARIS
Article 133. DEFINICIÓ
Tenen la consideració d’establiments comercials alimentaris tots els locals
regentats per persona natural o jurídica, destinats a emmagatzematge,
venda a l’engròs i al detall i consumició d’aliments i/o de productes
alimentaris, destinats al consum humà, inclosos els aliments precuinats i
cuinats.
Article 134. PROHIBICIONS
En els establiments d’alimentació no es pot emmagatzemar, guardar o
expedir gènere, articles, productes o substàncies de qualsevol altre classe
que per raó de les condicions de toxicitat, olor o perillositat d’aquests puguin
contaminar els aliments.
Article 135. EXPEDICIÓ DE DIFERENTS PRODUCTES ALIMENTARIS
És permès d’expedir amb simultaneïtat productes alimentaris que
corresponguin a diferents epígrafs d'activitat sempre que compleixin les
condicions necessàries per a cadascun d’ells i sense perjudici de les
excepcions i limitacions que per a determinats productes estableixi la
normativa vigent. En aquests casos la superfície mínima útil del local no pot
ser inferior a 30 m2.
Article 136. NORMES HIGIÈNICO-SANITÀRIES
1. Els establiments comercials d’articles alimentaris han de disposar
d’autorització sanitària. Aquesta estableix els condicionants sanitaris per a
cada tipus d’activitat.
2. El personal:
a) Qui intervé en la venda o manipulació dels aliments ha de disposar de la
formació adequada d’acord amb la normativa vigent.
b) Ha de mantenir-se en perfectes condicions d’higiene i netedat. La roba i
complements (davantals, gorres...) ha de ser l’adequada a l’activitat que
realitzi, d’acord amb els condicionants de l’autorització sanitària; el personal
ha de fer ús de roba de treball i s’ha de canviar a l’inici i al final de la jornada.
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3. El local, així com el mobiliari i els estris que s’emprin en la manipulació
d’aliments, s’han de mantenir en perfectes condicions d’higiene i netedat:
a) El paviment del local serà llis i impermeable, i fàcilment netejable, a
excepció de les dependències destinades a oficines o rebotigues. La resta de
parets i els sostres han d’estar pintats amb pintura plàstica o rentable.
b) Tots els establiments alimentaris han d’estar suficientment aïllats i
protegits de la contaminació exterior mitjançant porta o qualsevol altre
sistema que ho garanteixi (cortina d’aire, canvi de pressió,...)
c) Tots els establiments alimentaris han de disposar d’un pla d’autocontrol on
consti l’anàlisi de perills i punts de control crítics, amb els seus registres
corresponents (pla de neteja, pla de control de plagues, pla de formació de
personal…).
d) El mobiliari i els taulells han de ser de material de duresa adequada, llis i
fàcilment rentable i en perfecte estat de conservació. S’ha de disposar de
taulells de fàcil neteja amb vitrines i cambres frigorífiques per a la correcta
conservació dels aliments, i han de disposar de control de temperatura de
lectura exterior.
5. Els aliments que així ho requereixin, han d’estar protegits i fora de l’abast
del públic, amb vitrines d’alçada suficient.
6. No es permet l’allotjament d’animals de companyia, tampoc l’entrada
d’aquests al local, excepte els gossos pigalls.
CAPÍTOL VIII
ACTIVITATS NO SEDENTÀRIES
Article 137. VENDA AMBULANT
1. No és permesa la venda no sedentària de productes o serveis a la via o
espais públics sense llicència.
2. La llicència de venda ambulant o no sedentària ha d’establir el lloc precís
on s’ha d’exercir l’activitat, els productes concrets pels quals és vàlida i ha de
ser exhibida de forma visible i permanent a les parades de venda.
3. Les instal·lacions necessàries per aquest tipus de venda o “parades” han
de ser fàcilment desmuntables i no poden ser fixades permanentment al terra.
L’Ajuntament pot aprovar models de parades o instal·lacions per tal que les
sol·licituds de llicència dels interessats s’hi ajustin.
4. Durada de la llicència:
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a) Per a la venda no sedentària en mercats periòdics s’atorga per un any, que
pot ser prorrogat per períodes iguals per l’Alcaldia, si el titular ho sol·licita un
mes abans d’acabar el termini o qualsevol de les seves pròrrogues.
b) Per a la venda no sedentària en mercats ocasionals (fires o festes
tradicionals) s’atorga pel termini de durada de la fira o de les festes, i ha de
ser determinat a la llicència.
5. Es pot autoritzar l’exercici d’activitats de carrer pròpies de fotògrafs,
esmolets, drapaires, pintors, músics, enllustradors, matalassers i altres
activitats de característiques similars sempre i quan, amb llur publicitat o
activitat no destorbin el descans i la tranquil·litat dels veïns i de les veïnes.
Resta especialment prohibida tota publicitat efectuada amb elements de
megafonia de les 22 h. a les 10 hores.
Article 138. VENDA ITINERANT
1. La venda de productes o serveis mitjançant camions-botiga i la venda
domiciliària és permesa amb autorització prèvia.
2. Els venedors han d’exhibir al comprador la documentació que acrediti la
seva condició, identifiqui l’empresa i els productes o serveis que estan
autoritzats a oferir.
3. El venedor està obligat a posar en coneixement del consumidor per escrit
el dret de disposar d’un període de reflexió de 7 dies, durant els quals pot
decidir la devolució del producte i el retornament de la quantitat abonada.
4. Les empreses que realitzin inspeccions domiciliàries de les instal·lacions de
gas, electricitat i similars han de disposar d’una prèvia autorització de
l’Alcaldia, sense la qual no poden desenvolupar llur activitat dins del terme
municipal.
Article 139. VENDA AUTOMÀTICA. REQUISITS
Els productes s’han d’exhibir o identificar de forma inequívoca al comprador:
a) Identitat de l’oferent i número d’inscripció en el Registre de comerciants.
b) Preu.
c) Direcció on s’atendran les possibles reclamacions.
d) En cas d’aliments, només s’autoritzen els envasats que estiguin identificats
correctament d’acord amb la normativa d’etiquetat.
CAPÍTOL IX
RÈGIM D’INSPECCIÓ
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Article 140. RÈGIM D’INSPECCIÓ
L’Ajuntament té potestat per a realitzar inspeccions de les activitats que
s’exerceixen en el municipi.
1. Si a conseqüència d’una inspecció s’observen deficiències o incompliments
dels requisits i condicions de la llicència prevista en aquesta Ordenança,
l’Ajuntament ha de requerir al titular de l’activitat perquè les corregeixi.
2. Aquest requeriment fixa les deficiències que s’han de corregir i el termini
per fer-ho, que no pot excedir de 3 mesos, llevat de causes tècniques que ho
justifiquin. Si del resultat de la inspecció es detecta un perill imminent per a
les persones o el medi ambient, l’Ajuntament pot ordenar la suspensió
cautelar de l’activitat fins que desaparegui la causa del perill.
3. El personal acreditat per a l'exercici de l'acció d'inspecció pot ser assistit
tècnicament per entitats ambientals de control degudament acreditades o
autoritzades o, si escau, per personal al servei del consell comarcal o de
l'OGAU corresponent, a petició raonada de l'alcaldia.
4. En el que no preveu en els apartats anteriors regeix la normativa general
aplicable.
Article 141. COMPROVACIÓ DE DEFICIÈNCIES
1. Transcorregut el termini atorgat per aquesta Ordenança per a la correcció
de deficiències, el personal tècnic municipal ha de fer una nova inspecció de
l’activitat per comprovar la seva completa rectificació. Si les deficiències no
han estat esmenades, a l’acta d’inspecció s’hi ha de fer aquesta circumstància
i, si escau, les causes per les quals no s’han corregit les deficiències.
2. Davant d’aquest informe, el servei corresponent ha de resoldre si es
concedeix o no un nou termini, que no pot excedir de tres mesos, per a
l’acompliment del requeriment.
3. Esgotats els terminis anteriors sense que s’hagin corregit les deficiències
comprovades, l’Ajuntament pot ordenar la suspensió de l’activitat, o de les
parts d’aquella que constitueixin el focus del dany o de la molèstia, fins que
el titular n’acrediti l’acompliment i així ho confirmi el resultat d’una nova
inspecció municipal.
4. Les actuacions previstes en el procediment de protecció de la legalitat són
sense perjudici de la possible incoació dels expedients sancionadors que
corresponguin.
Article 142. ACTIVITATS SENSE LLICÈNCIA
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1. Si els serveis municipals detecten la realització d’activitats sense llicència,
l’alcalde ha d’ordenar la incoació d’un expedient de clausura, prèvia audiència
a la persona interessada, per tal de restablir l’ordre jurídic infringit.
2. En el procediment de clausura d’activitats exercides sense llicència prèvia,
amb caràcter previ a la resolució que posi fi al procediment, s’ha de concedir
a la persona interessada un termini de deu dies d’audiència i al·legació, a fi
que pugui presentar els documents i justificacions que estimi oportunes.
3. El procediment de clausura d’activitats exercides sense llicència s’inicia
sense perjudici de la possible incoació de l’expedient sancionador
corresponent.
4. Si es constata el risc d’una afecció greu del medi ambient, la seguretat o
la salut de les persones, l’alcalde pot ordenar, com a mesura cautelar, la
suspensió de l’activitat fins que s’hagi obtingut l’autorització o la llicència
corresponent.
Article 143. ACTUACIÓ INSPECTORA
1. L’Ajuntament té la potestat d’inspecció de les activitats sotmeses a
intervenció administrativa ambiental, segons estableix l’article 46 de la Llei
3/1998.
2. El personal acreditat per a l’exercici de l’acció d’inspecció pot ser assistit
tècnicament per entitats ambientals de control degudament acreditades o
autoritzades.
3. Si els inspectors aprecien algun fet que pot ésser constitutiu d'infracció,
n'han d'aixecar l'acta corresponent, en la qual han de fer constar les dades
personals del presumpte infractor, les dades relatives a l'empresa
inspeccionada i el fet damunt dit.
4. Els inspectors estan obligats a mantenir el secret professional.
L'incompliment d'aquest deure ha d'ésser sancionat d'acord amb les
disposicions vigents en matèria disciplinària.
5. Els titulars i els responsables de les activitats amb o sense llicència tenen
l’obligació de facilitar la tasca inspectora de l’Ajuntament, mitjançant la
presentació de la documentació que sigui requerida en el moment de la
inspecció o en requeriment formal i la comprovació de les instal·lacions.
TÍTOL VII
ENTORN URBÀ
CAPÍTOL I
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NORMES GENERALS
Article 144. DISPOSICIONS GENERALS
1. Amb caràcter general, es prohibeix qualsevol activitat que ocasioni un
deteriorament o perjudici al medi ambient de la població. Totes les persones
que es trobin en el terme municipal de Corbera de Llobregat tenen l’obligació
de tenir una conducta encaminada a evitar i prevenir el deteriorament de la
vila.
2. Les persones propietàries de béns immobles i, subsidiàriament, les
persones usuàries, són responsables del manteniment d’aquests en
condicions adequades d’higiene, salubritat, seguretat i ornat públic,
especialment aquelles parts visibles des de la via pública susceptibles de
poder molestar el veïnat.
3. Les persones propietàries de solars i terrenys i, subsidiàriament, les
persones usuàries, tenen l’obligació de conservar-los en condicions
adequades d’higiene, salubritat, seguretat i ornat públic, per la qual cosa han
de mantenir-los lliures de residus, herbes, etc., i han de realitzar les
corresponents operacions de desratització, desinsectació i desinfectació tant
en els immobles, com en els solars i terrenys.
4. L’Ajuntament pot ordenar les mesures necessàries per al manteniment dels
immobles en condicions que impedeixin ocasionar perjudicis en la via pública,
molèsties a tercers o l’agressió a l’entorn urbà. En cas que aquesta ordre no
sigui executada voluntàriament, pot procedir a la seva execució subsidiària,
amb càrrec de la persona titular de l’immoble o, si escau, de la persona
usuària i sens perjudici de la imposició de les sancions corresponents.
CAPÍTOL II
CONTAMINACIÓ VISUAL
Article 145. GRAFITS, PINTADES I ALTRES EXPRESSIONS GRÀFIQUES
1. És prohibit de realitzar qualsevol tipus de grafits, pintades o qualsevol altra
expressió gràfica, dibuixos, escrits o gargots, fetes amb qualsevol matèria
(tinta, pintura, etc.) o bé ratllant la superfície, sobre qualsevol element de
l’espai públic, així com en l’interior o exterior dels equipaments, serveis i
instal·lacions, en general, inclosos el transport públic, les façanes dels
immobles, tanques de parcs, jardins, arbres, solars, obres, rètols dels carrers,
senyals de trànsit, monuments, edificis públics i, en general, sobre elements
del paisatge urbà i de les instal·lacions, equipaments, mobiliari urbà i vies
públiques en general. La infracció a aquest precepte té el caràcter de molt
greu si es realitza sobre monuments, edificis públics, especialment els
catalogats, o mobiliari urbà.
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2. Resten exclosos els murals artístics que es realitzin amb autorització
expressa de les persones propietàries o de l’Ajuntament. L’Ajuntament pot
autoritzar la realització de qualsevol expressió gràfica, prèvia presentació de
la corresponent sol·licitud, la qual ha d’anar acompanyada d’un esbós en el
qual s’indiquin les mesures, el dia i el lloc de la realització.
3. Si la concreta expressió gràfica es realitza en un bé privat que es trobi
instal·lat de manera visible o permanent en la via pública, és necessària tant
l’autorització de la persona titular del bé com l’autorització expressa de
l’Ajuntament.
4. Les persones organitzadores de qualsevol activitat de naturalesa cultural,
festiva, lúdica, esportiva o altres han de vetllar perquè no es produeixi, durant
la celebració d’aquesta, conductes que degradin l’espai utilitzat. Si amb motiu
de qualsevol d’aquestes activitats es produeixen les conductes descrites, les
persones organitzadores dels actes en són responsables i resten obligades a
comunicar-ho als agents de l’autoritat i a restablir l’estat original del bé en
concret.
5. Els agents de la Policia local, en els casos recollits en els apartats anteriors,
poden retirar o intervenir cautelarment els materials o mitjans emprats, si no
disposen de l’autorització municipal corresponent i/o de la persona titular del
bé privat, sens perjudici de la imposició de les sancions corresponents.
6. L’Ajuntament, de forma subsidiària, pot, amb el consentiment previ de les
persones titulars dels béns privats afectats, netejar o reparar els danys
efectuats per qualsevol tipus d’expressió gràfica, amb càrrec a la persona
denunciada i sens perjudici de la imposició de les sancions corresponents. Si
es tracta de béns de titularitat municipal, l’Ajuntament pot rescabalar-se de
les despeses que suposa la neteja o la reparació, sens perjudici també de la
imposició de les sancions corresponents.
Article 146. PANCARTES, CARTELLS I QUALSEVOL ALTRA FORMA DE PROPAGANDA
I PUBLICITAT

1. La col·locació de cartells, pancartes, banderoles, rètols, adhesius o
qualsevol altra forma d’anunci, amb fins publicitaris o no, només es pot
realitzar en els llocs expressament autoritzats o habilitats amb aquest efecte
per l’Ajuntament. Les actuacions o intervencions sobre béns culturals
d’interès nacional o béns catalogats seran sancionades de conformitat amb la
Llei de patrimoni cultural.
2. L’Ajuntament pot autoritzar, a sol·licitud d’associacions o altres entitats o
particulars, la col·locació de pancartes, cartells o qualsevol altra forma de
propaganda o publicitat, relacionades amb activitats i esdeveniments de
caràcter puntual. En aquests casos, les pancartes, cartells o similars han de
ser de fàcil retirada i, en cap cas, poden embrutar o fer malbé la superfície o
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espai que ocupin, i s’ha de tenir especial cura de retirar les cordes lligades a
arbres i altres elements. Les entitats autoritzades s’han de comprometre a
retirar aquests elements en un termini de tres dies, comptats des de
l’acabament de l’activitat o esdeveniment puntual, excepte si es renova,
motivadament i per raons justificades, el termini abans de la seva caducitat.
3. Els titulars de l’autorització són els responsables de la retirada dels
elements instal·lats i de reposar els elements a l’estat anterior d’aquests,
d’acord amb les indicacions que donin els serveis municipals.
4. Es permet la col·locació de publicitat sobre la part interior dels vidres dels
vehicles, sempre que aquesta s’efectuï per la persona titular. Si aquesta
publicitat es fa amb la finalitat de vendre el vehicle on es troba l’element
publicitari, no pot, per la seva ubicació, forma, color, disseny o inscripcions,
impedir la visibilitat del conductor/a o del vianant, ni perjudicar, en general,
la seguretat viària.
5. Si el cartell, la pancarta o similar s’instal·la en un bé privat, però volant
sobre la via pública, és necessària, a més del permís del titular de l’esmentat
bé, l’autorització expressa de l’Ajuntament.
6. És prohibit expressament:
a) Col·locar publicitat sobre la part exterior dels vidres dels vehicles, quan
l’esmentada publicitat sigui aliena a la persona propietària, excepte en el cas
d’avisos municipals.
b) Esquinçar, arrancar, escampar o llençar a la via pública tota classe de
cartells, anuncis, pancartes, volants o similars.
c) Distribuir propaganda a la via pública, dipositar-la al terra dels vestíbuls
dels habitatges i/o dipositar-la en les bústies on consti expressament la
negativa de rebre’n.
d) Col·locar, sense autorització expressa de l’Ajuntament, cartells, pancartes,
adhesius o qualsevol altra forma de propaganda o publicitat, en edificis i
instal·lacions municipals, en els elements del paisatge, en el mobiliari urbà i,
en general, en tots aquells elements que, situats a la via i/o espais públics,
estiguin destinats a prestar serveis específics a la ciutadania. Si aquests actes
s’efectuen sobre monuments, edificis públics, especialment els catalogats, o
mobiliari urbà, o si l’objecte de la propaganda té contingut comercial, la
infracció és considerada com a molt greu.
7. L’Ajuntament, en els casos recollits en els apartats anteriors, pot adoptar
la mesura cautelar de retirada dels elements de propaganda o publicitat si es
realitza sense l’autorització municipal corresponent, si escau, de la persona
titular, amb càrrec a la persona responsable, directa o subsidiària, i sens
perjudici de la imposició de les sancions corresponents.
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8. L’Ajuntament, de forma subsidiària, pot retirar o reparar els danys
efectuats per la col·locació d’una pancarta, cartell i/o qualsevol altra forma
de propaganda i/o publicitat en un bé privat, sempre que ofereixi o pugui
oferir perill a la via pública o a la seguretat de la ciutadania, amb càrrec de
la persona responsable, directa o subsidiària, i sens perjudici de la imposició
de les sancions corresponents.
9. Es considera responsable directe de la infracció la persona, física o jurídica,
que promogui la contractació o la difusió del missatge (entitat anunciant),
considerant-se responsable subsidiària la persona autora material dels fets.

CAPÍTOL III
CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA
Article 147. CONCEPTE
Té la consideració de contaminació atmosfèrica la presència d’algunes
substàncies o formes d’energia a l’atmosfera a nivells més elevats dels
normals, suficients per produir una acció nociva a la salut de les persones,
als recursos biològics o als ecosistemes o béns materials.
SECCIÓ 1A. FUMS
Article 148. EMISSIONS CONTAMINANTS
1. És prohibit de realitzar qualsevol emissió a l’atmosfera que sobrepassi els
límits contaminants establerts per la normativa vigent o que sigui susceptible
de produir efectes nocius a la salut de les persones.
2. L’autoritat municipal, a través dels seus agents, ha de promoure les
actuacions necessàries per prevenir la contaminació atmosfèrica, sens
perjudici de les competències atribuïdes a d’altres administracions públiques.
Article 149. VEHICLES
1. Els vehicles de motor de combustió que circulin dins dels límits del terme
municipal hauran de complir les condicions establertes a la normativa
d’emissions gasoses i soroll.
2. Les persones propietàries o conductores de vehicles de motor són
responsables de mantenir les seves emissions contaminants dins dels límits
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que indiquen les normes establertes a aquest efecte, i queda totalment
prohibit ultrapassar aquests límits.
3. Amb la finalitat de garantir que els vehicles de motor que circulin dins dels
límits del terme municipal reuneixen, a priori, les condicions tècniques
necessàries per mantenir les seves emissions de substàncies contaminants i
de soroll dins dels límits legalment establerts, i per minimitzar els riscos
d’accidents, les persones propietàries han de complir, en el seu moment, el
tràmit de la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV).
SECCIÓ 2A. PUDORS
Article 150. DISPOSICIONS GENERALS
1. Es prohibeix, d’una manera general, qualsevol acció o omissió que generi
l’emissió d’olors molestes, nocives i/o perjudicials per a les persones i el medi
ambient.
2. La persona responsable de la producció d’aquestes olors és obligada a dur
a terme les accions oportunes perquè cessin les causes que les van motivar,
sens perjudici de la imposició de les sancions corresponents.
3. En el cas de realitzar-se operacions susceptibles de desprendre bafs o
emanacions molestes o pudents, han de fer-se en locals condicionats per tal
que no passin a l’exterior.
4. Els fums, bafs, vapors i altres efluvis contaminants, qualsevol que en sigui
l’origen, han d’evacuar-se a l’exterior mitjançant conductes, xemeneies o
extractors, segons els casos.
5. No es pot llençar a l’exterior fums, bafs i gasos, vapors o aire amb
substàncies en suspensió o temperatura diferent de l’ambient, per les façanes
o patis de tot tipus.
Article 151. BARBACOES
1. Només es podran fer barbacoes en llocs expressament habilitats a l’efecte,
així com en parcel·les de les urbanitzacions, sempre que siguin d’obra i
disposin de mesures adequades de precaució i prevenció d’espurnes que
puguin originar possibles incendis.
2. En qualsevol cas, les barbacoes que es facin en els espais privats, s’han de
fer de forma que s’eviti la producció de fums i olors que puguin alterar la
normal convivència.
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3. Es prohibeix l’abocament de cendres incandescents als contenidors de
recollida de residus.
CAPÍTOL IV
CONTAMINACIÓ ACÚSTICA I VIBRACIONS
SECCIÓ 1A. NORMES GENERALS
Article 152. DISPOSICIONS GENERALS
Té la consideració de contaminació acústica l’existència, a l’ambient exterior
i/o interior, de sorolls i/o vibracions produïts per diferents emissors que
ultrapassin els límits establerts en la normativa de protecció contra la
contaminació acústica, produint molèsties o risc per a les persones, els béns,
el desenvolupament de les activitats o el medi ambient.
Article 152 modificat pel Ple de 9 de juliol de 2013
Article 153. [DEROGAT]
Article 154. [DEROGAT]

Articles 153 i 154 derogat pel Ple de 9 de juliol de 2013

Article 155. ACCIÓ PÚBLICA
Per a l’exigència del compliment de les determinacions d’aquest Capítol
davant l’Ajuntament està legitimat tot el veïns i veïnes i tots els residents en
el municipi.
ARTICLE 156. [DEROGAT]

Articles 156 derogat pel Ple de 9 de juliol de 2013

Article 157. OBLIGACIONS
1. Tothom té l’obligació de respectar el descans dels veïns i de les veïnes i
d’evitar la producció de sorolls que alterin la normal convivència,
independentment de l’hora del dia.
2. És prohibit de:
a) Realitzar qualsevol acció que provoqui una elevació dels nivells sonors per
sobre dels límits establerts, de manera específica, per a cada cas concret.
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b) L’emissió de qualsevol soroll que alteri la tranquil·litat veïnal entre les 20
hores i les 8 hores, excepte quan provingui d’activitats populars o festives
autoritzades per l’Ajuntament.
3. En els casos de difícil o impossible amidament instrumental, s’ha de seguir
el criteri de les autoritats municipals i els usos de la correcta convivència
social.

Article 158. CONTROLS
1. La persona responsable del focus de soroll molest ha de permetre l’accés
a l’habitatge o local al personal acreditat de l’Ajuntament.
2. Les mesures de soroll s’efectuen en els termes establerts a la normativa
sectorial vigent. En cas d’incompliment s’aplica el règim sancionador
corresponent.
Secció 2a. [DEROGADA]
Secció 2a (articles 159 a 161) derogada pel Ple de 9 de juliol de 2013
Article 159. [DEROGAT]
Article 160. [DEROGAT]
Article 161. [DEROGAT]

Secció 3a. Soroll ambiental
Article 162. [DEROGAT]
Article 162 derogat pel Ple de 9 de juliol de 2013

Article 163. VEÏNATGE
1. Per tal d’establir una bona qualitat de vida dins l’habitatge, s’ha de
mantenir un comportament dins els valors que exigeix la convivència
ciutadana i el respecte vers els altres, no només amb relació al veïnat més
proper, sinó també en relació amb les activitats a l’exterior i als edificis
adjacents, per la qual cosa, la producció de sorolls s’ha de mantenir dins els
límits admissibles, sense poder-se ultrapassar els establerts a la legislació
vigent.
2. L’acció municipal s’ha d’adreçar especialment al control dels sorolls i la
ciutadania ha de respectar el següent:
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a) El volum de la veu humana o l’activitat directa de les persones s’ha de
mantenir a nivells que no afectin la bona convivència.
b) Les persones posseïdores d’animals domèstics o de companyia estan
obligades a adoptar les mesures necessàries per impedir que la tranquil·litat
del veïnat sigui alterada pel comportament dels seus animals.
c) El funcionament d’electrodomèstics de qualsevol classe, aparells, aire
condicionat, ventilació, refrigeració, instruments musicals o acústics i similars
a l’interior de l’habitatge s’ha d’ajustar als límits legalment establerts per tal
d’evitar molèsties innecessàries a la resta.
3. Cal evitar molestar el veïnat amb sorolls innecessaris, encara que es trobin
per sota dels nivells establerts i/o siguin difícilment mesurables, com els
tancaments de porta bruscos, cops, crits, salts, balls, cants, música alta i
similars, especialment en hores de descans nocturn. També cal evitar
molestar el veïnat amb sorolls molestos, encara que es trobin per sota dels
nivells establerts i/o siguin difícilment mesurables, com els sorolls constants
i repetitius.
4. És prohibida qualsevol activitat pertorbadora del descans aliè en l’interior
dels habitatges, especialment entre les 20 hores i les 8 hores del dia següent.
5. Les reparacions domèstiques, els canvis de mobles i similars s’han
d’efectuar entre les 8 hores i les 20 hores dels dies laborables i entre les 10
hores i les 20 hores dels dies festius i vigílies de festius, excepte en casos de
força major.
6.

Article 163.6 derogat pel Ple de 9 de juliol de 2013

Article 164. PRODUCCIÓ DE SOROLLS
1. Queda prohibida l’emissió de qualsevol soroll que alteri la tranquil·litat
veïnal entre les 20 hores i les 8 hores dels dies laborables i entre les 21 hores
i les 10 hores dels dies festius i vigílies de festius, excepte per a aquelles
activitats que, en la respectiva llicència municipal, tenen autoritzat un horari
diferent i quan provinguin d’activitats populars, cíviques, festives o altres de
caràcter semblant autoritzades, autorització municipal expressa, la qual
assenyala les condicions a complir per minimitzar la possible incidència del
soroll a la via pública segons la zona on tinguin lloc. En tot cas, l’autorització
municipal ha d’assenyalar l’horari permès i l’obligatorietat d’evitar l’accés del
públic als indrets sotmesos a nivells de soroll superiors a 110 dB(A) de LAFmàx.
2. Els mercats a cel obert i la venda ambulant també han d’obtenir
autorització municipal expressa en els termes assenyalats a l’apartat anterior.
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3. L’ús de ràdios, televisions, equips i instruments musicals, megàfons de
propaganda o publicitat i similars a la via i els espais públics només es pot fer
amb autorització municipal.
4. Cal evitar activitats sorolloses com cantar i cridar i altres de similars a un
volum superior a l’habitual en zones de l’àmbit considerat espai públic, que
superin els valors límit d’immissió en ambient.
5. El servei públic de neteja i recollida d’escombraries ha d’adoptar les
mesures i les precaucions necessàries per reduir al mínim el nivell de
pertorbació de la tranquil·litat ciutadana. En els plecs de condicions de la
contractació d’aquest servei, s’han d’especificar els valors límit d’emissió
sonora aplicables als vehicles.
6. Pirotècnia:
a) Espectacles pirotècnics: no es permeten espectacles pirotècnics, sense
autorització expressa. L’Ajuntament ha d’establir les condicions en què es
concedeix l’autorització.
b) Petards i similars: no es permet l’ús de petards fora dels dies assenyalats
per l’Ajuntament.
c) En general, no es permeten els espectacles pirotècnics ni l’ús de petards i
similars a menys de 200 metres dels centres hospitalaris, cases de repòs o
de la tercera edat, centres d’assistència primària, granges o guarderies
d’animals, zones forestals, zones de nidificació, jardins públics o espais que
l’Ajuntament consideri que cal preservar, llevat d’autorització expressa de
l’Ajuntament.
7. Campanes horàries: El toc de campanes, en horari nocturn, es condiciona
als pactes establerts amb els responsables municipals. En cas de queixa,
l’Ajuntament ha de tractar de conciliar els interessos dels afectats.
S’exceptua aquesta norma en el cas que les campanes sonin per advertir la
població.
Article 165. EQUIPS I MAQUINÀRIA
Els equips i la maquinària emprats en obres de construcció, manteniment,
enderroc o instal·lació de serveis a la via pública o a cel obert en l’àmbit privat
s’han de subjectar a les condicions següents:
1. Els motors de combustió han d’estar equipats amb silenciadors de gasos
de combustió i sistemes esmorteïdors del soroll i les vibracions.
2. Els compressors i la resta de maquinària d’obres sorollosa que estiguin
situats a menys de 50 metres d’edificis ocupats o situats a l’exterior de les
obres, han de funcionar amb el capot tancat i amb tots els elements de
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protecció instal·lats, bé pel fabricant, bé amb posterioritat, per amortir els
sorolls.
3. Els martells pneumàtics, autònoms o no, han de disposar d’un mecanisme
silenciador de l’admissió i expulsió de l’aire.
4. Les màquines sorolloses que treballin a la via pública i hagin estat
manipulades sense autorització prèvia del fabricant poden ser retirades pels
responsables municipals.
5. Totes les màquines que actuïn en l’àmbit municipal han de complir els
següents requisits: Certificat d’homologació CE o Certificat de conformitat CE
i placa en la qual s’indiqui el nivell màxim de potència acústica.
6. Els treballs i activitats a la via pública que hagin d’emprar equips o
maquinària sorollosa han de presentar conjuntament amb la sol·licitud de
llicència un escrit on s’especifiqui el tipus de maquinària a utilitzar, la ubicació
d’aquesta, els períodes de funcionament i els nivells d’emissió sonora
previstos.
Article 166. SISTEMES D’ALARMA I D’EMERGÈNCIA
1. Aquest article té per finalitat regular la instal·lació i l’ús dels sistemes
acústics, per tal de tractar de reduir al mínim les molèsties que puguin
ocasionar, sense disminuir-ne l’eficàcia.
2. Entre aquests sistemes hi queda comprès qualsevol tipus d’alarma i sirena,
monotonals, bitonals, freqüencials, que radiïn a l’exterior o a l’interior de
zones comunes, d’equipaments o de vehicles.
3. Per a la instal·lació d’avisadors acústics d’emplaçament fix, cal fer la
corresponent comunicació prèvia a la Policia Local, en la qual s’ha de fer
constar el domicili i telèfon, acompanyada d’un certificat de l’instal·lador.
4. Els/les propietaris/àries de dependències o edificacions que disposin d’un
avís acústic han de posar en coneixement de la Policia local el domicili on
resideixen i un telèfon d’urgència, perquè, un cop avisats d’un possible
funcionament anormal, l’interrompin immediatament.
5. L’emissió sonora dels sistemes d’avís fixos no pot excedir de tres minuts.
Finalitzat aquest interval, el sistema d’avís només pot ser lluminós.
6. S’autoritzen les proves i els assaigs d’aparells següents, prèvia
comunicació a la Policia Local:
a) Inicials: s’han de fer immediatament després d’instal·lar-los i en un horari
comprès entre les 10 hores i les 18 hores.
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b) Rutinàries: són les de comprovació periòdica dels sistemes d’avís, les quals
només es poden fer, com a màxim, un cop al mes i en un interval de 5 minuts
dintre l’horari de 10 hores a les 18 hores.
7. En qualsevol cas, llevat circumstàncies excepcionals, es prohibeix fer sonar
elements d’avís, com sirenes o alarmes i similars, de les 20 a les 8 hores del
dia següent.
8. És prohibit d’usar els sistemes acústics d’alarma o d’emergència sense
causa justificada. Els conductors i les conductores de vehicles d’urgència
només poden emprar avisadors acústics en situacions d’emergència i si no és
suficient la senyalització lluminosa.
9. Totes les persones responsables d’empreses, comerços, domicilis o
vehicles que tinguin instal·lat un sistema d’alarma acústic, tenen l’obligació
de mantenir-lo en perfecte estat de funcionament per tal d’evitar que s’activi
per causes injustificades i de desconnectar-lo immediatament en el cas que
l’activació respongui a una falsa alarma.
En la sol·licitud de llicència d’obertura d’un establiment cal especificar,
juntament amb la resta de documentació a aportar, si el local disposa d’algun
sistema d’avís acústic, característiques tècniques de l’avisador i la intensitat
sonora que emet.
10. El fet que la Policia Local no hagi estat prèviament informada de
l’existència o instal·lació d’us avisador acústic o de les proves i assaigs que
es facin amb aquests, es considera com a autorització tàcita a favor d’aquesta
per, davant l’activació injustificada d’un sistema d’alarma acústic, fer ús dels
mitjans necessaris per procedir a la desactivació, desmuntatge i retirada del
sistema, si escau, o, tractant-se de vehicles, al seu trasllat a un lloc adequat,
sempre que provoqui greus molèsties al veïnat.
Les despeses originades per aquestes operacions són a càrrec de la persona
propietària titular de la instal·lació o del vehicle, o del industrial
subministrador, segons el cas, sens perjudici de la imposició de les sancions
corresponents, si les molèsties deriven d’actes imputables a l’actuació de la
persona propietària titular o industrial subministradora, com a conseqüència
d’una instal·lació deficient de l’aparell o una falta de les operacions
necessàries per mantenir-la en bon estat de conservació.
SECCIÓ 4A. SOROLL D’ACTIVITATS
Article 167. DISPOSICIONS GENERALS
1. Tota activitat, ja sigui comercial, industrial o de qualsevol mena, que es
desenvolupi en el terme municipal de Corbera de Llobregat, ha d’adoptar les
mesures oportunes per adequar la producció de contaminació sonora als
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límits establerts a la normativa corresponent, especialment en zones
residencials i entre les 20 hores i les 8 hores del dia següent.
2. El funcionament de l’activitat no ha de comportar un augment dels nivells
de sorolls, tant exteriors com interiors, establerts en la legislació sectorial
aplicable.
3. Les persones titulars dels establiments d’activitats de pública concurrència
estan obligades a vetllar per l’ordre públic i el descans veïnal, i són
directament responsables del comportament sorollós de la seva clientela, tant
si els sorolls es produeixen dins del local, com en l’accés o en les zones
exteriors immediates. Per la qual cosa, són també directament responsables
d’adoptar les mesures adequades per tal d’evitar aquests actes incívics o
molestos, i es recomana, a aquest efecte, la instal·lació d’una placa a
l’exterior dels establiments de pública concurrència, especialment en els
establiments musicals, on es demani respecte al descans veïnal.
Si les persones titulars dels establiments d’activitats de pública concurrència
no poden evitar aquestes conductes, han d’avisar els cossos o les forces de
seguretat, per tal de mantenir l’ordre i la convivència ciutadana i col·laborar
amb els agents de l’autoritat en cada moment.
4.

Article 167.4 derogat pel Ple de 9 de juliol de 2013

Article 168. [DEROGAT]
Article 169. [DEROGAT]
Article 170. [DEROGAT]
Articles 168 a 170 derogats pel Ple de 9 de juliol de 2013
SECCIÓ 5A. CONDICIONS ACÚSTIQUES EXIGIDES A L’EDIFICACIÓ [DEROGADA]
Secció 5a (articles 171 a 173) derogada pel Ple de 9 de juliol de 2013
Article 171. [DEROGAT]
Article 172. [DEROGAT]
Article 173. [DEROGAT]
SECCIÓ 6. [DEROGADA]

Secció 6a (article 174) derogada pel Ple de 9 de juliol de 2013
Article 174. [DEROGAT]
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CAPÍTOL V
CONTAMINACIÓ PER RESIDUS I NETEJA
SECCIÓ 1A.
NORMES GENERALS
Article 175. [DEROGAT]
Article 176. [DEROGAT]

Articles 175 a 176 derogats pel Ple de 25 de gener de 2022

Article 177. COMPETÈNCIES I OBLIGACIONS MUNICIPALS
1. Els serveis municipals són responsables de mantenir els espais públics del
terme municipal en condicions de neteja i salubritat. Amb aquesta finalitat,
l’Ajuntament presta el servei públic corresponent amb la intensitat necessària
i exerceix les facultats de vigilància i policia establertes en aquesta Ordenança
i en la legislació aplicable.
2. Els serveis municipals i els agents han d’exigir, en tot moment,
l’acompliment de les obligacions dels particulars en matèria de neteja, i
requerir la immediata reparació, sens perjudici de cursar la corresponent
denúncia i de la imposició de les sancions corresponents.
3. L’Ajuntament adquireix la propietat dels residus sempre que li siguin
lliurats en les condicions establertes per a la seva recollida.
4. L’Ajuntament pot obligar als posseïdors de residus que, per les
característiques d’aquests, resultin perillosos o difícils de recollir, transportar,
valoritzar o eliminar, a gestionar-los per si mateixos o a adoptar les mesures
necessàries que en facilitin la gestió.
5. L’Ajuntament estableix els horaris, les freqüències i les zones adequades
per a cadascuna de les modalitats de recollida i transport de residus, tant pel
que fa al dipòsit dels residus com a la retirada de la via pública dels elements
de contenció.
Tanmateix, té l’obligació de fer públic qualsevol canvi en l’horari, freqüència
i forma de prestació amb l’antelació suficient, llevat de les disposicions
dictades en cas d’urgència.
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Article 178. OBLIGACIONS GENERALS DELS CIUTADANS I DE LES CIUTADANES
1. Totes les persones que romanen al terme municipal de Corbera de
Llobregat tenen l’obligació d’evitar i prevenir l’embrutiment del municipi, en
general, i els espais públics en particular.
2. Es prohibeixen totes les actuacions que puguin embrutar o deslluir, per
qualsevol mètode, la via o els espais públics o que siguin contràries a la neteja,
a l’estètica, a la integritat física i al valor econòmic dels elements de propietat
pública instal·lats a la via o als espais públics, sigui quin sigui el lloc on es
duguin a terme i sens perjudici de les llicències o les autoritzacions que en
cada cas siguin procedents.
Les llicències o autoritzacions han d’exigir expressament de les
persones titulars l’obligació d’adoptar les mesures necessàries per evitar al
màxim possible que s’embruti la via pública, com també de netejar-ne les
parts i els elements urbans que hagin estat afectats i retirar els materials
residuals resultants.
3. Correspon a les persones propietàries i/o llogateres, si escau, netejar els
passatges particulars, els patis interiors privats d’illes de cases, els solars i/o
immobles, els espais lliures particulars, les galeries comercials i similars, així
com els espais comunitaris de titularitat privada i ús públic. En cas de
copropietat dels esmentats elements, la responsabilitat de netejar correspon
solidàriament a totes les persones titulars.
4. Les persones responsables de qualsevol activitat feta a la via pública o que
afecti la via pública, són responsables de la seva neteja, especialment els
establiments comercials, les parades de mercat setmanal i els bars.
5. L’Ajuntament pot fer, subsidiàriament, els treballs de neteja que, segons
aquesta Ordenança, ha d’efectuar la ciutadania, després de requerir-ho als
respectius responsables, amb càrrec de les despeses del servei i sens
perjudici de la imposició de les sancions corresponents.
6. Els contractistes dels edificis en construcció o d’aquells on es realitzin obres
han de mantenir la vorera o voreres corresponents, els escocells, les rigoles
i els embornals nets en tot moment i, en qualsevol cas, els han de deixar nets
en finalitzar la jornada laboral. Les voreres han de regar-se abans de ser
escombrades.
7. Abonar les corresponents taxes o preus públics que s’estableixin en les
ordenances fiscals per a la prestació del servei municipal de recollida i
tractament dels residus municipals.
Article 179. MARGES I FINQUES PARTICULARS
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1. Les persones propietàries de finques particulars han de mantenir-les lliures
d’escombraries, runes, mobles, males herbes, animals nocius per a la salut
humana i altres objectes. En cas contrari, l’Ajuntament pot requerir la
propietat per tal que deixi la finca en les condicions degudes, i pot actuar-hi
subsidiàriament en el supòsit que aquella no ho faci.
2. Els elements vegetals delimitadors de finques i els arbres i arbustos que
es trobin en el seu interior no podran envair la via pública si produeixen
molèsties o eventuals situacions de perill als i les vianants o als vehicles.
Article 180. ESTABLIMENTS, QUIOSCS I TÓMBOLES
1. Els titulars d’establiments davant dels quals es realitzin operacions de
càrrega i descàrrega han d’escombrar quantes vegades sigui precís per
mantenir-les en les condicions de neteja degudes. Les peixateries han de
vetllar especialment per a mantenir netes les voravies i els marxapeus de
llurs façanes.
També han d’escombrar-les quan ho ordenin els agents de l’autoritat
municipal, en consideració a l’estat de brutícia de la via pública.
2. Els titulars d’aquests establiments (quioscs, tómboles i similars) han de
situar, en lloc visible al costat del seu local o de les seves instal·lacions,
papereres o recipients apropiats amb l’objecte de tenir sempre neta la via
pública.
3. Els titulars d’aquests establiments són responsables del manteniment i de
la neteja de les voreres o espais dels i de les vianants que ocupen.
4. Els titulars de bars, quioscs, llicències de taules i cadires a la via pública,
tómboles, rifes o sorteigs i de llicències de col·locació de mercaderies o altres
objectes a la via pública, a més de les obligacions contingudes als apartats
anteriors, són responsables de la retirada de la via pública d’ampolles,
envasos, gots i altres deixalles produïdes per la seva activitat. Als efectes
d’aquesta obligació, la superfície que ocupen es considera ampliada a deu
metres del seu perímetre.
Article 181. PROHIBICIONS
1. En general, es prohibeix llençar o abandonar a la via pública tota mena de
productes, sigui quin sigui l’estat físic, o portar a terme actuacions que tinguin
l’efecte d’embrutar, deslluir, degradar o contaminar els béns i/o els espais
públics. L'única excepció és la deposició de residus voluminosos per a ésser
recollits pel servei de recollida porta a porta el dia assignat segons zona.
2. En particular, es prohibeix, en la via pública, els actes següents:
a) Escopir o fer necessitats fisiològiques.
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b) Llençar xiclets sobre el paviment o el terra, deixar-los al mobiliari o altres
elements de la via pública, llevat de les papereres.
c)

Article 181.2 c) derogat pel Ple de 25 de gener de 2022

d)

Article 181.2 d) derogat pel Ple de 25 de gener de 2022

e) Llençar burilles de cigars, cigarretes o similars.
f) Llençar qualsevol deixalla, tant des de terra, com des de vehicles, aturats
o en marxa.
g) Utilitzar trituradors domèstics que evacuïn els productes a la xarxa pública
de sanejament.
h) Dipositar a l’interior de les papereres o contenidors residus de naturalesa
líquida.
i)

Article 181.2 i) derogat pel Ple de 25 de gener de 2022

j) Netejar i reparar vehicles i maquinària a la via pública, així com efectuar
canvis d’olis o altres líquids, llevat actuacions puntuals d’emergència
degudament acreditades, i, en tot cas, s’haurà de procedir a la neteja de
la zona afectada.
k) Netejar aparadors i altres elements exteriors d’establiments comercials i
edificis fora de l’horari comprès entre les 8 i les 10 hores i entre les 20 i
les 21 hores, tenint cura de no embrutar la via pública.
l) Buidar, abocar o dipositar qualsevol mena de residu a la via pública
(calçada, voreres, escossells, xarxa pública de clavegueram, etc.) i als
espais oberts sense edificar, tant públics com privats, excepte en els casos
que existeix autorització municipal prèvia o quan, per causa d’emergència,
ho ordeni l’autoritat.
m) Abocar qualsevol matèria o substància líquida a la via pública i als espais
oberts sense edificar, tant públics com privats. No obstant això, s’autoritza
l’abocament d’aigua bruta procedent de la neteja dels elements comuns
dels immobles (accessos, escales, etc.) directament als desguassos de la
xarxa pública de clavegueram.
n) Abocar qualsevol mena de residu líquid, sòlid o solidificable, que, per la
seva naturalesa, sigui susceptible de produir danys als paviments o afectar
la integritat i la seguretat de les persones i de les instal·lacions municipals
de sanejament.
o)

Article 181.2 o) derogat pel Ple de 25 de gener de 2022

p)

Article 181.2 p) derogat pel Ple de 25 de gener de 2022

q) Pintar o manipular incorrectament les papereres o qualsevol tipus de
contenidor, així com qualsevol altra acció que hi ocasioni danys.
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r) Cremar papereres o qualsevol tipus de contenidor.
s) Desplaçar qualsevol tipus de contenidor del lloc designat pels serveis
tècnics corresponents i utilitzar els esmentats contenidors per a ús privat.
t) Abandonar animals morts.
u) Realitzar qualsevol conducta o activitat que desdigui la neteja i el decòrum
de la via pública.
v)

Article 181.2 v) derogat pel Ple de 25 de gener de 2022

Secció 2A. [DEROGADA]
Article 182. [DEROGAT]

Secció 3A. [DEROGADA]
Secció 3a (articles 183 a 188) derogada pel Ple de 25 de gener de 2022
Article
Article
Article
Article
Article
Article

183.
184.
185.
186.
187.
188.

[DEROGAT]
[DEROGAT]
[DEROGAT]
[DEROGAT]
[DEROGAT]
[DEROGAT]

ARTICLE 189. RECOLLIDA DE RESIDUS I ENDERROCS PROCEDENTS DE
REPARACIONS DOMICILIÀRIES

1. El dipòsit i la recollida de terres, runes, enderrocs i altres residus de la
construcció procedents de reparacions domiciliàries s’ha d’efectuar per mitjà
de contenidors metàl·lics o de sacs degudament autoritzats. No obstant això,
el dipòsit i la recollida de runes, enderrocs i altres residus de la construcció,
procedents de demolicions de teulades de fibrociment o d’altres elements
constructius de plaques ondulades de fibrociment que continguin amiant, s’ha
de realitzar de conformitat amb la corresponent normativa sectorial de
tractament d’aquest tipus de residus, i no poden tractar-se, per tant, com la
resta de runes.
2. La col·locació de contenidors i sacs de runes a la via pública ha de ser
autoritzada per l’Administració municipal, mitjançant la corresponent llicència,
en els termes descrits en l’article 34.
Article 190. RESPONSABLES AMB RELACIÓ ALS RESIDUS I ENDERROCS
PROCEDENTS DE REPARACIONS DOMICILIÀRIES

1. La responsabilitat general és de la persona propietària dels residus. Si
aquesta no es pot identificar, és la determinada en els paràgrafs següents:
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a) Responsable directe: La persona propietària del contenidor o sac que el
comercialitza buit, personalment o amb la intermediació de tercers,
percebent directament o indirectament de la persona usuària un preu per
al subministrament, recollida, transport i disposició un cop ple.
b) Responsable subsidiari: la persona que realitza el transport.
2. La responsabilitat amb relació a la neteja de la part de la via pública
afectada per la instal·lació de contenidors i sacs de runes: les persones
promotores de l’obra, titulars de la llicència d’obres i transportistes,
solidàriament.
3. La responsabilitat amb relació als abocaments no autoritzats: els i les
transportistes. Subsidiàriament l’empresa de transport i aquell qui encarregui
el servei.
4. Responsabilitat amb relació als danys causats al paviment de la via pública
com a conseqüència de la instal·lació de contenidors i sacs de runes: les
persones promotores de l’obra, titulars de la llicència d’obres i transportistes,
solidàriament.
Secció 4A. [DEROGADA]

Secció 4A (articles 191 a 193) derogada pel Ple de 25 de gener de 2022
Article 191. [DEROGAT]
Article 192. [DEROGAT]
Article 193. [DEROGAT]

CAPÍTOL VI
CONTAMINACIÓ DE LES AIGÜES
Article 194. DISPOSICIONS GENERALS
1. L’objectiu és protegir la qualitat ambiental i sanitària de les aigües
superficials i subterrànies, com també la xarxa de clavegueram, les estacions
depuradores i altres instal·lacions del sistema de sanejament, tant en la seva
integritat estructural com en el seu funcionament.
2. Totes les edificacions i els establiments de nova construcció o que resultin
obligats per la normativa sectorial aplicable, han d’abocar les aigües residuals
a la xarxa de clavegueram, mitjançant l’adequada connexió i autorització.
Article 195. ABOCAMENTS LIMITATS
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No es poden fer a la xarxa municipal de clavegueram, ni directament a la
llera pública, abocaments que, en qualsevol moment, tinguin característiques
o concentracions de contaminants iguals o superiors a les expressades en la
normativa sectorial vigent.
Article 196. ABOCAMENTS PROHIBITS
1. És prohibit abocar a la xarxa municipal de clavegueram i a la llera pública
tota classe de matèries o productes procedents d’usos domèstics, industrials,
sanitaris, comercials, de la construcció o de qualsevol altre ús.
2. És prohibit, en particular, l’abocament tant de pintures, vernissos,
dissolvents, olis minerals i de cuina cremats, així com de barreges aquoses
de materials de construcció, com ciment, guix, vorada, etc.
3. Les relacions esmentades en els dos paràgrafs precedents, les quals han
de ser objecte de revisió periòdica, no són exhaustives, sinó simplement
enumeratives.
4. Les matèries i els productes abans esmentats seran dipositats als punts de
recollida establerts per l’Ajuntament, els quals poden ser consultats a través
de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania.
CAPÍTOL VII
CONTAMINACIÓ LUMÍNICA
Article 197. DEFINICIÓ
S’entén per contaminació lumínica l’emissió de flux lluminós de fonts
artificials nocturnes en intensitats, direccions o rangs espectrals innecessaris
per a la realització de les activitats previstes en la zona que s’han instal·lat
els llums.
Article 198. DISPOSICIONS GENERALS
1. L’Ajuntament fomentarà el diàleg amb les empreses i els particulars perquè
en la il·luminació de recintes privats exteriors, façanes i rètols publicitaris
s’atenguin, en la mesura que sigui possible, les normes de reducció de la
contaminació lumínica nocturna, els criteris d’eficiència del consum energètic
i l’estètica urbana d’integració a les façanes i als seus elements arquitectònics.
2. L’Ajuntament, en l’àmbit de les seves competències, ha de vetllar perquè:
a) Els enllumenats distribueixin la llum de la manera més efectiva i eficient i
utilitzin la quantitat mínima de llum per satisfer els criteris d’enllumenament.
b) Els llums utilitzats siguin tancats o apantallats.
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c) Els enllumenats exteriors que s’instal·lin tinguin, preferentment, acreditada
llur qualitat per a evitar la contaminació lumínica i estalviar energia.
d) Els components dels enllumenats s’ajustin adequadament a les
característiques dels usos i de la zona enllumenada i emetin preferentment
en la zona de l’espectre visible de longitud d’ona llarga.
e) Els enllumenats estiguin connectats només quan calgui, mitjançant
cèl·lules fotoelèctriques o temporitzadors, si escau.
f) Els enllumenats es mantinguin apagats, quan no siguin necessaris.
g) Les instal·lacions i els aparells d’enllumenament siguin sotmesos al
manteniment adequat per a la conservació permanent de llurs
característiques.

TÍTOL VIII
TINENÇA D’ANIMALS
CAPÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Article 199. OBJECTE
Aquest Títol té per objecte regular les mesures de protecció i tinença
d’animals en la convivència humana.
Article 200. ÀMBIT D’APLICACIÓ
Els preceptes continguts en aquest títol són d’aplicació en tot el terme
municipal de Corbera de Llobregat.
Article 201. DEFINICIONS
1. Animal domèstic: animal que pertany a espècies que habitualment es crien,
reprodueixen i conviuen amb persones i que no pertanyen a la fauna salvatge.
Tenen també aquesta consideració els animals que es crien per a la producció
de carn, de pell o d’algun altre producte útil per a l’ésser humà, els animals
de càrrega i els que treballen en l’agricultura.
2. Animal de companyia: animal domèstic que les persones mantenen
generalment a la llar amb la finalitat d’obtenir-ne companyia. Als efectes
d’aquesta Ordenança, gaudeixen sempre d’aquesta consideració els gossos,
els gats i les fures.
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3. Fauna salvatge autòctona: fauna que comprèn les espècies animals
originàries de Catalunya o de la resta de l’Estat espanyol, incloses les que hi
hivernen o hi són de pas i les espècies de peixos i animals marins de les
costes catalanes.
3. Fauna salvatge no autòctona: fauna que comprèn les espècies animals
originàries de fora de l’Estat espanyol.
4. Animal de companyia exòtic: és l’animal de la fauna no autòctona que de
manera individual depèn dels humans, hi conviu i ha assumit el costum de
captivitat.
5. Animal ensalvatgit: animal de companyia que perd les condicions que el
fan apte per a la convivència amb les persones.
6. Animal abandonat: animal de companyia que no va acompanyat de cap
persona ni duu cap identificació del seu origen o de la persona que n’és
propietària. També tenen aquesta consideració els animals que no hagin estat
recuperats per les persones que en siguin propietàries en les condicions de
l’article 245.
7. Animal peridomèstic o salvatge urbà: animal salvatge que viu compartint
territori geogràfic amb les persones, referit al nucli urbà de viles, pobles i
ciutats, i que pertany a les espècies següents: colom roquer (Columba livia),
gavià argentat (Larus cachinnans), estornell (Sturnus unicolor i S. Vulgaris),
espècies de fauna exòtica i altres que s’han de determinar per via
reglamentària.
8. Animal perdut: animal de companyia que duu identificació del seu origen
o de la persona que n’és propietària i que no va acompanyat de cap persona.
Article 202. COL·LABORACIÓ AMB L’ACCIÓ INSPECTORA
Les persones posseïdores d’animals i les persones titulars de nuclis zoològics
han de permetre a les autoritats competents les inspeccions i facilitar-los la
documentació exigible.
Article 203. RESPONSABILITAT GENERAL DELS POSSEÏDORS
1. La persona posseïdora d’un animal, sens perjudici de la responsabilitat
subsidiària de la persona propietària, és responsable dels danys, els perjudicis
i les molèsties que ocasioni llur animal a les persones, a altres animals, a les
coses, a les vies i als espais públics i al medi natural en general, d’acord amb
el que estableixi la legislació civil aplicable.
2. Si es tracta d’animals salvatges o d’animals de companyia exòtics la
tinença dels quals és permesa i que, per llurs característiques, pugui causar
danys a les persones, a altres animals, a les coses, a les vies i espais públics
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i al medi natural, ha de mantenir-los en captivitat de manera que es
garanteixin les mesures de seguretat necessàries. Així mateix, no pot exhibirlos ni passejar-los per les vies i els espais públics i ha de tenir subscrita una
pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil.
3. La persona posseïdora està obligada a evitar-ne la fugida, tant dels
exemplars com de les cries d’aquests.
4. La persona dipositària d’exemplars de fauna salvatge autòctona no pot ferlos objecte de cap tipus de transacció.
Article 204. PROHIBICIONS
Respecte dels animals resten prohibides les actuacions següents:
1. Maltractar-los o agredir-los físicament o sotmetre’ls a qualsevol altra
pràctica que els produeixi sofriments o danys físics o psicològics
2. Subministrar-los substàncies que els puguin causar alteracions de la salut
o del comportament, excepte en els casos emparats per la normativa vigent
per prescripció veterinària.
3. Abandonar-los.
4. Mantenir-los en instal·lacions indegudes des
higienicosanitari, de benestar i de seguretat animal.

del

punt

de

vista

5. Practicar-los mutilacions, extirpar-los ungles, cordes vocals o altres parts
o òrgans, llevat de les intervencions fetes en cas de necessitat terapèutica i
amb assistència veterinària, per a garantir-ne la salut o per a limitar-ne o
anul·lar-ne la capacitat reproductiva. Per motius científics, es poden fer
aquestes intervencions amb l’obtenció prèvia de l’autorització de l’autoritat
competent.
6. No facilitar-los l’alimentació suficient.
7. Fer-ne donació com a premi, recompensa, gratificació o regal de
compensació per altres adquisicions de naturalesa diferent a la transacció
onerosa d’animals.
8. Vendre’ls a menors de setze anys i a les persones incapacitades sense
l’autorització dels qui en tenen la potestat o custòdia.
9. Comerciar-hi fora dels certàmens o d’altres concentracions d’animals vius
i establiments de venda i de cria autoritzats, llevat de les transaccions entre
les persones particulars si es limiten a llurs animals de companyia, no tenen
afany de lucre i es garanteix el benestar de l’animal.
10. Exhibir-los com a reclam.
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11. Sotmetre’ls a treballs inadequats pel que fa a les característiques dels
animals i a les condicions higienicosanitàries.
12. Mantenir-los lligats durant la major part del dia o limitar-los de forma
duradora el moviment que els és necessari.
13. Mantenir-los en locals públics o privats en condicions de qualitat
ambiental, lluminositat, soroll, fums i similars que els puguin afectar tant
físicament com psicològicament.
14. Matar-los per joc o perversitat o torturar-los.
15. Baralles de gossos.
16. Baralles de galls.
17. Matances públiques d’animals.
18. Tir al colom i altres pràctiques assimilables.
19. Els correbous i les festes de braus.
CAPÍTOL II
NORMES SANITÀRIES
Article 205. CONDICIONS GENERALS
Tot animal de companyia té el dret, i els/les propietaris/àries tenen el deure
d’oferir-li les atencions sanitàries i els controls veterinaris necessaris per
mantenir un bon estat de salut i evitar la transmissió de malalties a persones
o d’altres animals.
Article 206. DOCUMENTACIÓ SANITÀRIA
Els animals han de tenir la corresponent documentació sanitària en la que
s’especifiquin les vacunes i tractaments que se’ls hagi aplicat.
Article 207. OBLIGACIONS DELS VETERINARIS
1. Els veterinaris, consultoris veterinaris, clíniques veterinàries i hospitals
veterinaris estan obligats a:
a) Comunicar tota malaltia transmissible a l’Ajuntament de forma que estigui
establerta, perquè independentment de les mesures zoosanitàries individuals,
es posin en marxa les corresponents mesures higienicosanitàries de protecció
civil.
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b) Tenir un arxiu amb la fitxa clínica dels animals objecte de vacunació o de
tractament obligatori, el qual ha d’estar a disposició de l’autoritat competent.
2. L’Ajuntament només pot utilitzar aquestes dades amb finalitats
estadístiques, de promoció i prevenció sanitària. En cap cas poden ser cedides
per interessos privats o comercials.
Article 208. SACRIFICI I ESTERILITZACIÓ
1. El sacrifici dels animals només pot realitzar-se en els casos previstos per
la normativa aplicable i, en tot cas, s’ha d’efectuar de manera indolora i amb
atordiment previ de l’animal, en la mesura que tècnicament sigui possible.
2. El sacrifici i l’esterilització dels animals de companyia han d’ésser fets
sempre per professionals veterinaris.
3. Els animals de companyia que són objecte de comercialització o transacció
han de ser esterilitzats, excepte en els casos que s’estableixin per reglament.
Article 209. PROTOCOL DE MOSSEGADES
1. En cas que un animal de companyia mossegui o lesioni a una persona o a
un altre animal, la persona propietària o posseïdora ha de:
a) Facilitar les seves dades i les de l’animal a la persona agredida o als seus
representants legals i a les autoritats competents que ho sol·licitin.
b) Comunicar el fet al servei competent de l’Ajuntament en el termini màxim
de 24 hores, aportant la cartilla sanitària de l’animal.
c) Sotmetre l’animal a un període d’observació veterinària de 14 dies, el qual
s’ha d’iniciar en el termini màxim de 24 hores des de l’agressió.
Durant el període d’observació veterinària, l’animal pot romandre al seu
allotjament habitual si això és possible i sota responsabilitat de la persona
propietària o posseïdora, el responsable de l’animal l’ha de sotmetre a
controls veterinaris en cas de canvis en el comportament o estat de salut de
l’animal i té l’obligació de comunicar al veterinari qualsevol canvi sanitari o
de comportament que observi.
Si ho aconselli alguna circumstància, el període d’observació veterinària s’ha
de fer en un centre veterinari o en el centre que disposi l’Ajuntament, essent
les despeses a càrrec de les persones propietàries.
d) Presentar al servei competent de l’Ajuntament el comprovant de l’inici
d’observació veterinària en el termini màxim de 48 hores que s’hagi produït
l’agressió i el comprovant de finalització de l’observació veterinària en el
termini màxim de les 48 hores posteriors a l’acabament d’aquesta.
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2. Si l’animal agressor és rodamón o no té propietaris/àries coneguts/des, el
servei competent de l’Ajuntament es farà càrrec de la seva captura i de la
seva observació veterinària.
3. El comprovant de l’observació veterinària consisteix en un certificat o
informe d’un etòleg o veterinari competent sobre l’estat de salut de l’animal
i sobre el comportament d’aquest (actitud agressiva, docilitat, etc. envers les
persones o d’altres animals...) durant el període d’observació veterinària. En
el comprovant han de constar els canvis sanitaris o de comportament que
hagin existit o l’absència d’aquests.
CAPÍTOL III
DE LA TINENÇA I CRIANÇA D’ANIMALS
Article 210. NOMBRE D’ANIMALS
1. La tinença d’animals de companyia sempre que la presència d’aquests no
representi un risc, un perill o incomoditat per a d’altres persones o animals i
es compleixin les condicions que es fixen en aquesta Ordenança.
2. El nombre màxim d’animals que es pot posseir en un immoble és el següent:
a) Cinc, en cas d’immobles situats en edificis plurifamiliars o residencials no
aïllats. En aquest cas el nombre màxim de gossos és de tres.
b) Vuit, en cas de parcel·les o d’immobles residencials aïllats, sense distingir
entre gossos, gats o fures.
3. El nombre permès per habitatge o parcel·la pot ser reduït o ampliat pels
serveis municipals, de forma motivada i tenint en compte les característiques
dels animals, de l’allotjament, l’espai disponible, les condicions
higienicosanitàries i les repercussions i molèsties que puguin generar al veïnat
o a l’entorn.
Per a l’ampliació del nombre màxim permès per l’apartat anterior,
l’interessat ha de presentar de forma prèvia una sol·licitud d’autorització.
Article 211. CRIANÇA D’ANIMALS DOMÈSTICS EN ELS DOMICILIS
1. La criança d’animals domèstics en domicilis particulars, tant si és en
terrasses, terrats o patis, està condicionada al fet que es compleixin les
condicions de manteniment higienicosanitàries, de benestar i de seguretat
per l’animal i per les persones.
2. Els particulars només poden deixar criar als seus animals domèstics un sol
cop. Si aquesta criança es realitza en més d’una ocasió és considerada com
a centre de cria i, per tant, sotmesa als requisits d’aquests centres.
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3. Les transaccions d’aquests animals de companyia entre persones
particulars no poden tenir afany de lucre. Per a la venda d’aquests s’ha
d’acreditar la inscripció en el registre de nuclis zoològics.
4. Les persones propietàries i/o posseïdores d’animals de companyia només
poden lliurar-los a terceres persones un cop els hagin identificat mitjançant
un microxip homologat, que ha d’estar registrat a l’AIAC.
Article 212. RESPONSABILITATS PEL QUE FA A LA CONVIVÈNCIA
1. Els posseïdors d’animals estan obligats a adoptar les mesures necessàries
perquè la tranquil·litat dels seus veïns i de les seves veïnes no sigui alterada
pel comportament dels seus animals.
2. Es prohibeix des de les 22 hores fins les 8 hores deixar en patis, terrasses,
galeries i balcons o altres espais oberts animals domèstics que amb els seus
sons, crits o cants destorbin el descans del veïnat.
3. Es prohibeix deixar sols en patis, terrasses i balcons els gossos que per la
seva especial condició o caràcter irritable es manifestin amb insistents
lladrucs, encara que sigui en hores diürnes. Les persones propietàries o
posseïdores han de tenir cura que, ni tant sols en la seva presència, aquests
animals molestin al veïnat.
4. En balcons, terrasses i similars s’han de prendre mesures necessàries per
evitar que els animals, especialment gossos o gats, puguin afectar amb les
seves deposicions i orines els pisos inferiors o a la via pública.
SECCIÓ 1A.
CENS MUNICIPAL I IDENTIFICACIÓ
Article 213. IDENTIFICACIÓ
1. Les persones propietàries i/o posseïdores d’animals de companyia tenen
l’obligació d’identificar-los mitjançant la implantació d’un microxip homologat
en el termini de tres mesos des del naixement de l’animal o de trenta dies
des de la data d’adquisició o canvi de residència.
2. Als efectes de la protecció de l’animal, per casos de pèrdua o fugida, si les
persones propietàries i/o posseïdores resideixen en llocs diferents, les dades
d’identificació del microxip han de coincidir amb les dels propietaris/àries de
l’animal.
3. Els veterinaris han d’informar a la persona propietària o posseïdora d’un
animal de companyia de l’obligatorietat d’identificar-lo i de censar-lo en el
municipi de residència habitual de l’animal.
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4. La identificació dels gossos, els gats i les fures constitueix un requisit previ
i obligatori per a fer qualsevol transacció d’animals i ha de constar en
qualsevol document que hi faci referència. Qualsevol transacció duta a terme
sense que hi consti la identificació de l’animal és nul·la i es té per no feta. La
nul·litat de la transacció no eximeix la persona posseïdora de les
responsabilitats que li puguin correspondre.
Article 214. INSCRIPCIÓ EN EL CENS
1. Les persones propietàries o posseïdores d’animals de companyia han
d’inscriure’ls en el cens municipal d’animals de companyia en el termini de
tres mesos des del naixement de l’animal o de trenta dies des de la data
d’adquisició o canvi de residència d’aquest, un cop hagi estat identificat
segons l’article anterior i previ abonament de les taxes corresponents.
2. La persona que faci la inscripció ha d’aportar les dades següents:
a) Identificació del posseïdor (original i fotocòpia DNI/NIE/CIF, adreça i
telèfon)
b) Identificació dels propietaris (original i fotocòpia DNI/NIE/CIF, adreça i
telèfon)
c) Adreça de l’animal, si aquest resideixi en lloc diferent al de les persones
que en siguin propietàries i/o posseïdores
d) Cartilla sanitària de l’animal on constin els tractaments sanitaris aplicats a
aquest i el número d’identificació o microxip.
e) Document acreditatiu de la identificació a l’AIAC (Arxiu d’identificació
d’animals de companyia)
f) Full de liquidació de la taxa municipal.
3. Si es tracta d’un gos considerat com a potencialment perillós, a més, ha
de sol·licitar la llicència de tinença i/o conducció de gossos potencialment
perillosos.
4. Un cop inscrit l’animal en el Cens, l’Ajuntament lliura una xapa censal
municipal en què consta el número de cens i el número de telèfon del
posseïdor de l’animal.
a) L’animal ha de dur la xapa facilitada per l’Ajuntament a la corretja o collar
mentre circuli per la via pública. En el període de temps entre la inscripció i
el lliurament de la xapa, quan l’animal circuli per la via pública, el posseïdor
ha de dur el document acreditatiu de la inscripció en el cens.
b) En cas de pèrdua de la xapa, s’ha de sol·licitar un duplicat a l’Ajuntament
amb l’abonament de la taxa corresponent. En aquest cas, per circular amb

Ordenança de convivència i civisme
Títol VIII. Tinença d’animals

84 de 157

l’animal cal haver sol·licitat prèviament el duplicat i dur el document
acreditatiu de la inscripció en el cens.
Article 215. COMUNICACIONS AL CENS
1. La mort, cessió o canvi de residència de l’animal s’ha de comunicar al cens
municipal en el termini màxim d’un mes des que s’hagi produït.
a) La comunicació en cas de mort s’ha d’acreditar mitjançant un certificat
veterinari original.
b) La comunicació en cas de cessió s’ha d’acreditar mitjançant el canvi de
dades a la cartilla sanitària de l’animal, a l’AIAC per a les dades del microxip
i còpia de la inscripció en el cens del nou municipi de residència i/o declaració
jurada de les noves persones propietàries com a responsable de l’animal.
2. La sostracció o pèrdua d’un animal de companyia s’ha de comunicar a la
Policia Local i al cens municipal, mitjançant una instància, en el termini màxim
de 48 hores des que es tingui coneixement dels fets.
Article 216. TAXA MUNICIPAL
Les persones propietàries i/o posseïdores d’un animal de companyia han de
pagar les taxes per la prestació de serveis de registre i per la tramitació de
la llicència per la tinença i conducció de gossos considerats potencialment
perillosos, establertes en la corresponent ordenança fiscal.
Estan exempts de pagament d’aquestes taxes els que tenen un gos pigall a
causa de la seva discapacitat visual i aquelles que l’Ajuntament acordi.
SECCIÓ 2A.
CONDICIONS DE MANTENIMENT
Article 217. OBLIGACIONS BÀSIQUES
1. Sens perjudici de la responsabilitat subsidiària dels propietaris, els
posseïdors o posseïdores d'un animal tenen l'obligació de garantir la seva
salut, benestar i seguretat mitjançant el manteniment de l'animal en
condicions higienicosanitàries adequades a la seva espècie.
2. Els posseïdors d'un animal han de proporcionar-li:
a) una alimentació suficient i equilibrada per mantenir uns bons nivells de
nutrició i salut.
b) aigua potable i neta, degudament protegida del fred a l’hivern, per tal
d’evitar que es geli.
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c) l'allotjament i les condicions ambientals d'espai, ventilació, humitat,
temperatura, llum, aixopluc i cures necessàries per evitar que l'animal pateixi
cap sofriment i per satisfer les seves necessitats vitals.
Article 218. ALLOTJAMENT
1. Els animals han de disposar d'espai suficient i d'aixopluc contra la
intempèrie, especialment els que es mantenen en zones exteriors i en caneres.
Els animals d'un pes superior als 25 kg no poden tenir com a habitacle espais
inferiors a 6 m2, amb excepció dels que romanguin en les caneres municipals.
2. Es prohibeix mantenir els animals en un lloc sense ventilació, sense llum o
en condicions climàtiques extremes.
3. La retirada dels excrements i dels orins s'ha de fer diàriament, i s'han de
mantenir els allotjaments nets, desinfectats i desinsectats convenientment.
En cas que s’habiliti un espai per què l’animal realitzi les seves deposicions,
aquest s’ha de mantenir en idèntiques condicions de neteja que l’allotjament
i no es pot situar allà on pugui causar molèsties al veïnat per olors o filtracions.
4. Els animals han de poder accedir a una caseta o aixopluc destinat a
protegir-los de la intempèrie. L'aixopluc ha de ser impermeable i d'un material
que aïlli de forma suficient i que, a la vegada, no pugui produir lesions a
l'animal; ha d'estar convenientment airejat i s'ha de mantenir
permanentment en un bon estat de conservació i de neteja. En tot moment
s'han de prendre les mesures que calguin per evitar-hi l'entrada d'aigua, així
com l'escalfament excessiu durant els mesos d'estiu.
5. Els animals de companyia mai no poden tenir com a allotjament habitual
els celoberts o balcons.
6. No es poden deixar sols durant més de dotze hores, tant a l’interior dels
habitatges com a l’exterior, excepte en el cas que s’hagin pres mesures que
garanteixin el benestar de l’animal i del veïnat.
Article 219. MITJANS DE SUBJECCIÓ
1. Els animals de companyia només poden estar subjectes en un lloc per
causes justificades i durant un espai de temps limitat, que mai pot ser
superior a 10 hores. Els cadells han de disposar d’un grau superior de llibertat
de moviments.
2. Com a mitjà de subjecció s’han d’emprar cadenes escorredores, tret de
causa justificada. Les cadenes escorredores han d’anar sobre un cable
horitzontal i han de permetre que l’animal pugui jeure i pugui arribar a
l’aixopluc.
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El collar i la cadena han de ser proporcionats a la talla i força de l’animal i en
cap cas la cadena serà de longitud inferior a 3 metres, ni el collar de força o
estrangulació.
3. Les cadenes de tipus fix han de portar un dispositiu que n’eviti la torsió i
la immobilització de l’animal.
4. En cap cas el collar dels animals que es mantenen lligats ha de ser la
mateixa cadena que els lliga.
Article 220. MANTENIMENT EN VEHICLES
Resta prohibit mantenir els animals en un vehicle estacionat tret que aquest
es trobi en una zona d’ombra, tingui garantida la ventilació i la temperatura
del cotxe no superi els 28 graus; i en cap cas durant un espai de temps
superior a 4 hores.
Els vehicles no poden ser en cap cas l’allotjament habitual o temporal dels
animals de companyia.
Article 221. MESURES DE SEGURETAT
Els posseïdors d’animals han de prendre les mesures necessàries per garantir
la seguretat i tranquil·litat ciutadana i la dels altres animals. En especial, s’ha
d’assegurar que el tancament sigui l’adequat per evitar que puguin accedir a
la via pública o d’altres finques.
CAPÍTOL IV
PRESÈNCIA D’ANIMALS A LA VIA PÚBLICA
Article 222. PERMANÈNCIA D’ANIMALS A LA VIA PÚBLICA
1. No és permesa la permanència d’animals a les vies públiques, llocs i espais
públics en general si no van acompanyats d’una persona.
2. Excepcionalment es permet deixar sense companyia gossos, gats o fures
a la via pública davant d’establiments públics en què l’entrada d’aquests no
sigui permesa si s’acompleixen les condicions següents:
a) Els animals han de romandre lligats, de manera que no puguin fugir o
deambular sols.
b) S’han de lligar de forma que no se’ls limiti el moviment, però no afectin
d’altres persones o animals.
c) No poden romandre lligats en espais on no es puguin resguardar del sòl en
hores de calor.
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d) Els gossos han de dur morrió.
3. Tot i acomplint les condicions que estableix l’apartat anterior, els animals
esmentats no poden romandre sense companyia a la via pública per un
període superior a una hora.
Article 223. SUBJECCIÓ I CONTROL A LA VIA PÚBLICA
A les vies públiques, llocs i espais públics en general, els animals de
companyia han d’anar lligats, mitjançant una corretja, han de dur collar i la
xapa identificativa censal proporcionada per l’Ajuntament.
L’ús del morrió és obligatori quan s’estableixi específicament i per als animals
d’aquelles races per a les quals així ho estableixi l’ordenament sectorial
d’aplicació.
Article 224. DEPOSICIONS
1. És prohibit de deixar les deposicions fecals dels gossos i altres animals a
les vies públiques o a qualsevol lloc destinat al trànsit dels i de les vianants,
especialment en els parcs infantils i zones d’esbarjo.
2. El/la conductor/a de l’animal està obligat a la retirada de les deposicions i
a dipositar-les als llocs adequats que estableixi l’Ajuntament.
3. És prohibit que els animals orinin en els parcs infantils, zones d’esbarjo i
façanes d’edificis, mobiliari urbà i vehicles. Aquests han de realitzar les seves
necessitats en els llocs expressament habilitats, en els embornals de la xarxa
de clavegueram o a la vorada (la part inferior la vorera).
Article 225. TRANSPORT PÚBLIC
1. Els gossos pigall i els dels cossos i empreses de seguretat poden accedir
als transports públics urbans, sempre que vagin acompanyats per una
persona amb discapacitat visual o un agent de seguretat. I acompleixin les
condicions higienicosanitàries i de seguretat previstes a la normativa.
2. La resta d’animals han de viatjar en gàbies o cistelles de transport
adequades a la seva mida, sempre que el volum d’aquests ho permeti. El
trasllat d’animals el volum dels quals no permeti l’ús del transport públic s’ha
de realitzar d’acord amb la normativa vigent.
Article 226. ACCÉS A LLOCS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA
En l’accés dels animals a llocs de pública concurrència, s’ha de tenir en
compte el següent:
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1. És prohibida l’entrada de gossos, gats, fures o d’altres animals a locals
destinats a la fabricació, emmagatzematge, transport, venda o qualsevol
tipus de manipulació d’aliments. És obligatori que els establiments senyalitzin
de forma visible a l’exterior aquesta prohibició.
2. A les piscines públiques, rius i altres llocs públics de bany, tant en zones
d’ús general com en les zones d’ús privat d’establiments turístics, queda
prohibida la circulació o permanència de gats, gossos, fures o altres animals
durant la temporada de banys.
3. Els propietaris o les propietàries d’establiments públics, com hotels,
restaurants, pensions i similars, han de permetre l’entrada i permanència de
gossos, gats, fures i altres animals en llurs establiments, tret que ho
senyalitzin degudament.
4. Els animals que accedeixin a establiments públics han de romandre lligats
adequadament i els gossos, si escau, han de dur morrió.
5. Les anteriors limitacions no són aplicables als gossos pigall de les persones
invidents.
Article 227. PROHIBICIONS
1. No és permès l’accés d’animals als parcs infantils ni rentar-los a la via
pública ni a les fonts, rius o llacs del terme municipal, ni deixar-los beure
aigua en contacte amb els sortidors de les fonts públiques.
2. No és permès l’accés d’animals a l’interior de les instal·lacions i edificis
públics, especialment a les àrees de jocs infantils i zones de plantació,
excepte en els espais en què expressament se’ls autoritzi l’entrada. Les
restriccions d’aquest apartat no afecten als gossos pigalls si van acompanyats
de persones invidents.
3. No és permès de fixar anuncis a la via pública sobre transaccions d’animals
on no consti el número de nucli zoològic del centre venedor o donant. En
especial, es prohibeixen els anuncis de particulars per la cria i/o venda o
qualsevol transacció de llurs animals de companyia.
Article 228. ALIMENTACIÓ A LA VIA PÚBLICA
No és permès d’alimentar els animals (gossos, gats, gavines, coloms, etc.) a
la via pública, parcs, solars o altres espais similars, amb excepció de les zones
que l’Ajuntament pot establir a aquest efecte, a les quals per raons sanitàries
i d’higiene, s’ha de fer seguint els criteris establerts pel municipi.
CAPÍTOL V
GOSSOS POTENCIALMENT PERILLOSOS
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SECCIÓ 1A.
DISPOSICIONS GENERALS
Article 229. DEFINICIÓ
Es consideren gossos potencialment perillosos:
1. Els que pertanyen a una de les races següents o llurs encreuaments:
bullmastiff, dòberman, dog argentí, dog de Burdeos, fila brasileiro, mastí
napolità, pit-bull, presa canari, rottweiler, staffordshire Bull Terrier, American
Staffodshire Terrier, tosa japonès, i Akita Inu. Aquest llistat pot ser modificat
per l’autoritat competent.
2. Aquells que per les seves característiques racials i d’acord amb la
normativa vigent poden ser considerats potencialment perillosos.
3. Els que han estat ensinistrats per a l’atac i defensa.
4. Els que presentin un caràcter marcadament agressiu i els que hagin
protagonitzat episodis d’agressions a persones o altres gossos sigui quina
sigui la seva raça.
Article 230. DETERMINACIÓ PERILLOSITAT
Correspon a l’Ajuntament determinar la potencial perillositat dels gossos que
manifestin un caràcter marcadament agressiu o que hagin protagonitzat
agressions a persones o altres animals.
La potencial perillositat s’ha de determinar en atenció a criteris objectius, bé
d’ofici o després d’una notificació o denúncia, amb l’informe previ d’un
veterinari habilitat per a aquesta tasca.
Article 231. CENS
1. Les persones propietàries i/o posseïdores de gossos potencialment
perillosos han de fer constar expressament aquesta condició en la sol·licitud
d’alta en el cens municipal.
2. Si el gos ha estat declarat potencialment perillós mitjançant resolució
administrativa en un altre municipi, les persones propietàries i/o posseïdores
d’aquest han de comunicar-ho per escrit i sol·licitar la corresponent llicència.

Article 232. LLICÈNCIA PER LA TINENÇA I CONDUCCIÓ
1. La tinença i/o conducció de gossos potencialment perillosos requereix
l’obtenció de la preceptiva llicència municipal.
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2. Tota persona que condueixi per espais públics un gos potencialment
perillós ha de disposar i portar a sobre l’esmentada llicència.
3. Els requisits per l’atorgament d’aquesta llicència són els següents:
a) Ser major d’edat i no estar incapacitat per a proporcionar les atencions
necessàries a l’animal.
b) No haver estat condemnat per delictes d’homicidi, lesions, tortures, contra
la llibertat o la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública,
d’associació en banda armada o narcotràfic, o no haver estat privat per
resolució judicial del dret a la tinença d’animals potencialment perillosos.
c) Certificat d’aptitud física
potencialment perillosos.

i

psicològica

per

la

tinença

d’animals

d) Acreditació d’haver formalitzat una assegurança de responsabilitat civil per
danys a tercers que puguin ser causats pels seus animals, per la quantia que
reglamentàriament es determini.
e) No haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus amb algunes
de les sancions accessòries de les previstes en l’apartat 3 de l’article 13 la
Llei de 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic d’animals
potencialment perillosos.
f) No haver estat sancionat per infraccions greus o molt greus de la Llei
10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos que hagi comportat el comís de l’animal.
4. La llicència és atorgada o renovada, a petició de l’interessat. Té un període
de validesa de 5 anys i pot ser renovada per períodes successius de la mateixa
durada.
5. La llicència perd la seva vigència en el moment en què el seu titular deixi
de complir qualsevol dels requisits establerts per la seva obtenció.
a) Per al manteniment de la vigència de la llicència de tinença i/o conducció
de gossos potencialment perillosos, el titular d’aquesta ha de lliurar
anualment al Registre censal municipal, dins el termini de 15 dies posteriors
a la data de venciment, una còpia de la corresponent pòlissa d’assegurança
de responsabilitat civil per danys a tercers o el rebut acreditatiu del pagament,
amb la finalitat de comprovar-ne la vigència.
6. Qualsevol variació de les dades que constin en aquesta llicència ha de ser
comunicada pel seu titular en el termini de quinze dies, comptats de la data
en què es produeixi.
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7. La intervenció, mesura cautelar o suspensió que afecti a la llicència
administrativa en vigor, acordada en via judicial o administrativa són causa
per denegar l’expedició d’alta nova o la renovació de la que es té, fins que
aquestes s’hagin aixecat.
8. La llicència pot ser revocada per l’Ajuntament, prèvia audiència de la
persona titular, si es produeix qualsevol infracció a les condicions de
l’atorgament o per la producció de fets relacionats amb la perillositat de fet
de l’animal.
Article 233. PROCEDIMENT PER A L’OBTENCIÓ O RENOVACIÓ DE LA LLICÈNCIA
1. La persona interessada, amb caràcter previ a la possessió efectiva de
l’animal, ha de presentar, davant de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania de
l’Ajuntament, una instància sol·licitant la corresponent llicència,
acompanyada de la documentació següent:
a) DNI o qualsevol altre document oficial acreditatiu que la persona sol·licitant
és major d’edat.
b) Certificats de capacitat física i d’aptitud psicològica en vigor, estesos per
algun centre de reconeixement, degudament autoritzat, d’acord amb el que
disposa el Reial decret 2272/1985, de 4 de desembre, pel qual es determinen
les aptituds psicofísiques que han de posseir els conductors i les conductores
de vehicles de motor i es regulen els centres de reconeixement destinats a
verificar-les, o pels tècnics que la comunitat autònoma determini.
c) Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers en vigor,
amb les dades d’identificació de l’animal i amb una cobertura mínima de
150.253,03€ (o aquella que reglamentàriament es determini) per sinistre i
justificant de pagament bancari o de la companyia d’assegurances. En cas
que la persona sol·licitant de la llicència sigui diferent de la persona titular de
la pòlissa, cal acreditar que queda coberta la responsabilitat civil d’aquesta
tercera persona, amb la presentació de les condicions particulars i generals
completes de la pòlissa.
d) Declaració responsable de la persona sol·licitant de no haver estat
sancionada per infraccions greus o molt greus que hagi comportat comís de
l’animal o que hagi comportat la imposició de sancions accessòries de l’article
13.3 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la
tinença d’animals potencialment perillosos i de no haver estat sancionada per
infraccions greus o molt greus que hagin comportat el comís de l’animal,
d’acord amb els articles 10 i següents de la Llei 10/1999 de 30 de juliol, del
Parlament de Catalunya, sobre la tinença de gossos considerats
potencialment perillosos, model que facilita l’Ajuntament.
2. La persona titular del gos que no tingués la consideració de potencialment
perillós i que l’autoritat competent n’hagi apreciat potencial perillositat, per
haver manifestat un caràcter marcadament agressiu o perquè hagi
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protagonitzat agressions a persones o a altres animals, ha de sol·licitar la
llicència per a la tinença de gossos potencialment perillosos, dins del termini
d’un mes, comptat des de la notificació de la corresponent resolució.
3. Resolució: L’Ajuntament, en el termini de 3 mesos comptat des de la data
de la sol·licitud, dicta resolució expressa. Transcorregut aquest temps sense
que aquesta resolució hagi estat dictada, s’entén estimada la sol·licitud o
renovació de llicència, per silenci administratiu, sempre que es donin els
requisits legals per a la producció d’aquest efecte jurídic.
SECCIÓ 2A.
SEGURETAT I ENSINISTRAMENT
Article 234. MESURES SEGURETAT
Les persones propietàries i/o posseïdores de gossos
potencialment perillosos han d’acomplir les mesures següents:

considerats

1. Les persones menors d’edat i les que hagin estat privades judicial o
governativament per a la tinença d’aquests animals no poden conduir,
adquirir o ser propietaris/àries d’aquest tipus de gossos.
2. A les vies públiques, parts comunes d’immobles col·lectius, transports
públics i llocs i espais d’ús públic en general, han d’anar lligats, amb cadena
o corretja no extensible de menys de 2 metres, i proveïts de morrió. No es
pot portar més d’un gos per persona.
3. Les instal·lacions que els alberguin han de reunir les característiques
següents:
a) Parets, tanques i portes suficientment altes, consistents, ben fixades i amb
els mecanismes adients per tal d’evitar la sortida del recinte de l’animal.
b) El recinte ha d’estar convenientment senyalitzat amb l’advertiment de
l’existència d’un gos d’aquest tipus.
4. No s’autoritza la cria d’aquests gossos a les persones propietàries que
siguin particulars.
5. La sostracció o pèrdua de l’animal ha de ser comunicada pel seu titular a
la Policia municipal immediatament i a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania en
el termini màxim de 48 hores des que es tingui coneixement dels fets.
Article 235. ENSINISTRAMENT
No es permet a particulars l’ensinistrament de gossos per a l’atac i defensa.
Les instal·lacions degudament autoritzades poden realitzar aquesta activitat
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amb gossos destinats a activitats de vigilància i de guarda pròpies d’empreses
de seguretat i dels cossos de seguretat de les diferents administracions
públiques.
CAPÍTOL VI
EXÒTICS I ALTRES ANIMALS
SECCIÓ 1A.
ANIMALS EXÒTICS I ALTRES ANIMALS NO CONSIDERATS DE COMPANYIA
Article 236. ANIMALS EXÒTICS
La tinença d’animals exòtics o salvatges en domicilis particulars està
condicionada a què es compleixin les condicions següents:
1. La tinença d’animals d’espècies no autòctones es regeix pel que estableixen
els tractats i convenis internacionals signats per l’Estat espanyol, per la
normativa comunitària i autonòmica.
2. Els propietaris i les propietàries d’una espècie de fauna no autòctona, si la
tinença d’aquesta es permet, n’han d’acreditar documentalment la
procedència legal.
3. No és permesa la tinença d’animals d’agressivitat manifesta o que poden
representar un perill sense autorització expressa de l’Ajuntament, sens
perjudici de la normativa aplicable.
4. En tot moment aquests animals s’han d’allotjar en un entorn adequat a la
seva espècie que garanteixi les seves necessitats i benestar.
5. L’Ajuntament pot determinar les espècies sotmeses a autorització expressa.
Article 237. ANIMALS SALVATGES EN CAPTIVITAT POTENCIALMENT PERILLOSOS
1. És prohibida la tinença d’animals salvatges en captivitat potencialment
perillosos, els quals són aquells que compleixen alguns dels requisits
següents:
a) Els rèptils consistents en cocodrils, caimans i ofidis verinosos i la resta de
tots els que superin els 2 kg de pes actual o adult.
b) Els artròpodes i peixos la inoculació de verí dels quals necessiti
l’hospitalització de la persona o animal agredit.
c) Els mamífers que superin els 10 kg en l’estat adult.
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d) Els animals que manifestin un caràcter marcadament agressiu o que hagin
agredit les persones o altres animals i que aquesta potencial perillositat hagi
estat apreciada mitjançant resolució de l’autoritat municipal competent sobre
la base de criteris objectius, bé d’ofici o després d’una notificació o denúncia,
previ informe d’un veterinari, oficial o col·legiat, designat o habilitat per
l’autoritat competent municipal.
e) Els animals que legalment es determinin com a animals salvatges en
captivitat potencialment perillosos.
Article 238. FAUNA AUTÒCTONA
Queda prohibida la tinença i exhibició pública d’animals d’espècies protegides
o llurs parts, ous o cries (vius o dissecats) excepte aquells que, d’acord amb
la normativa vigent s’autoritzin excepcionalment per raons d’ordre educatiu,
cultural i d’altres regulats per la normativa específica. Es prohibeix qualsevol
altra actuació, activitat o transacció relacionada amb aquests.
Article 239. ANIMALS DOMÈSTICS NO CONSIDERATS DE COMPANYIA
1. La tinença i criança de coloms així com la d’altres animals domèstics
considerats de consum humà (conills, aus de corral, etc.) en domicilis
particulars resta sotmesa a autorització expressa d’aquest Ajuntament.
L’autorització determina les obligacions de les persones propietàries de
l’animal no considerat de companyia, i fa referència a les condicions
higièniques i sanitàries i les referents a l’absència de molèsties i perillositat
per part de l’animal. No es precisa l’esmentada autorització en el cas de
tinença amb finalitat estrictament de companyia.
2. La tinença i criança dels animals a què fa referència el paràgraf anterior es
considera una activitat econòmica si el nombre d’animals excedeix el límit de
les necessitats de consum immediates de la unitat familiar del posseïdor. En
aquest cas el posseïdor ha de sol·licitar i obtenir la corresponent llicència
municipal d’activitats.
3. No s’autoritza dins el nucli urbà, llevat d’autorització expressa que reculli
les condicions específiques de l’excepció, el manteniment de bovins de
producció làctia (vaqueries), la tinença i criança de grans animals (estiguin o
no destinats al consum o a l’oci), les activitats de pasturatge i el pas de
ramats.
SECCIÓ 2A.
ANIMALS PERIDOMÈSTICS
Article 240. CONTROL.
L’Ajuntament és el responsable del control de les poblacions d’animals
peridomèstics.
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Article 241. MESURES
Els propietaris o les propietàries dels immobles tenen l’obligació d’establir les
mesures dissuasives o correctores adients per tal d’evitar la instal·lació,
establiment i cria d’animals peridomèstics en aquests. També tenen
l’obligació de realitzar les obres d’infraestructura necessàries per evitar la
instal·lació, establiment i cria d’animals peridomèstics en els immobles, si
l’estat precari d’aquests ho requereix.
CAPÍTOL VII
RECOLLIDA ANIMALS DE COMPANYIA
SECCIÓ 1A.
DELS ANIMALS ABANDONATS
Article 242. PROHIBICIONS
És prohibit d’abandonar els animals.
Article 243. SERVEI DE RECOLLIDA
1. L’Ajuntament es fa càrrec de l’animal abandonat o rodamón fins que sigui
recuperat, cedit o sacrificat d’acord amb la normativa aplicable.
2. Correspon a l’Ajuntament de recollir i controlar els animals de companyia
abandonats, perduts o ensalvatgits.
3. L’Ajuntament pot delegar la gestió del servei a què fa referència l’apartat
anterior a administracions o entitats locals supramunicipals, a entitats de
protecció dels animals i en darrer lloc a empreses registrades per aquesta
finalitat específica.

Article 244. INSTAL·LACIONS
L’Ajuntament ha de disposar d’instal·lacions de recollida d’animals
abandonats o perduts adequades i amb capacitat suficient per al municipi o
convenir la realització d’aquest servei amb entitats supramunicipals, amb
altres municipis o altres entitats autoritzades.
El disseny de les instal·lacions han de permetre el manteniment de les
condicions de salubritat del centre, de les condicions etològiques dels animals
per tal d’assegurar les condicions confort i benestar, així com afavorir les
tasques d’educació i socialització dels animals atesos en el centre. També
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l’equipament del centre ha de garantir la prestació d’atenció clínica necessària
per al lliurament dels animals en adopció
Aquestes instal·lacions i les actuacions que es duguin a terme han d’estar
sota control veterinari.
SECCIÓ 2A.
DE LA RECUPERACIÓ D’ANIMALS
Article 245. TERMINI I PROCEDIMENT
1. El termini per a recuperar un animal sense identificació és de vint dies.
L’animal s’ha de lliurar amb la identificació corresponent i amb el pagament
previ de totes les despeses originades.
2. Si l’animal porta identificació, s’ha d’avisar la persona propietària, la qual
té un termini de vint dies naturals per a recuperar-lo i abonar prèviament
totes les despeses originades.
3. Un cop passat aquest termini, si la persona propietària no ha recollit
l’animal, l’animal es considera abandonat i pot ésser cedit, acollit
temporalment o sacrificat d’acord amb la normativa aplicable.
Article 246. DESPESES
Per a recuperar un animal les persones que en siguin propietàries ha
d’acreditar la seva propietat i abonar les despeses que hagi originat, inclosa,
si és el cas, la d’identificació i registre censal i la taxa municipal corresponent
de recollida, manteniment i en el seu cas, el sacrifici i incineració.
Article 247. ACOLLIMENT D’ANIMALS
1. Els centres de recollida d’animals abandonats o perduts han d’atendre i
fomentar les peticions d’acolliment d’animals de companyia, les quals s’han
de formular per escrit.
2. L’acolliment dels animals de companyia s’ha d’ajustar als requeriments
següents:
a) Els animals han d’ésser identificats prèviament a l’acolliment.
b) Els animals han d’ésser desparasitats, vacunats i esterilitzats si han assolit
l’edat adulta, per tal de garantir unes condicions sanitàries correctes.
c) Cal lliurar un document on constin les característiques i les necessitats
higienicosanitàries, etològiques i de benestar de l’animal.
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d) Cada centre ha de dur el llibre de registre esmentat en l’article 254.1 b)
amb les dades de cadascun dels animals que hi ingressen, de les
circumstàncies de captura, troballa o lliurament, de la persona que n’ha estat
propietària, si fos coneguda, i també de les dades de l’animal. L’especificació
de les dades que han de constar en el Registre s’estableix per via
reglamentària.
3. Correspon a l’Ajuntament el control de les mesures de seguretat per
garantir la salut, el benestar i la seguretat dels animals mentre duri l’acollida
i dels requisits que s’estableixin reglamentàriament.
Article 248. CAPTURA DE GOSSOS, GATS I FURES ENSALVATGITS
1. Correspon l’Ajuntament la captura en viu de gossos i gats ensalvatgits per
mètodes d’immobilització a distància.
2. En els casos en què la captura per immobilització no sigui possible, el
Departament de Medi Ambient i Habitatge ha d’autoritzar excepcionalment
l’ús d’armes de foc i determinar qui ha d’emprar aquest sistema de captura
excepcional.
Article 249. CONTROL DE GATS ASSILVESTRATS
1. Els gats que conviuen en el municipi i que s’han agrupat en colònies formen
part de la fauna urbana i com a tal se’ls ha de respectar la forma de viure i
en la mesura que tècnicament sigui possible se’ls ha de mantenir en l’espai
que ocupen.
2. El control d’aquestes colònies de gats es realitza mitjançant el sanejament
dels animals, procedint al control de la natalitat de la colònia mitjançant
l’esterilització d’aquests i la millora de les condicions de salubritat dels indrets
on s’ubiquen.
3. L’Ajuntament ha de determinar els indrets on s’han de situar els dispositius
per alimentar i abeurar als animals i així com la resta d’elements necessaris
per mantenir les condicions de salubritat de la colònia (sorrals, zones
d’aixopluc...).
4. L’Ajuntament és el responsable del correcte manteniment dels animals que
formen la colònia, podent-lo portar a terme ell mateix o mitjançant voluntaris
i associacions interessades.
CAPÍTOL VII
ESTABLIMENTS DE VENDA I ALTRES NUCLIS ZOOLÒGICS
SECCIÓ 1A.
DISPOSICIONS GENERALS
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Article 250. DEFINICIÓ
Es consideren nuclis zoològics:
1. Els establiments de venda d’animals.
2. Els que alberguen col·leccions zoològiques d’animals de la fauna salvatge
amb finalitats científiques, culturals o recreatives i de reproducció, de
recuperació, d’adaptació i/o de conservació d’aquests animals.
3. Les instal·lacions per al manteniment temporal d’animals domèstics de
companyia.
4. Els establiments per a la pràctica de l’equitació.
5. El domicili dels particulars on es fan vendes o altres transaccions amb
animals.
6. Els de característiques similars als anteriors que es determinin per via
reglamentària.
7. En queden excloses les instal·lacions que allotgin animals que es crien per
a la producció de carn, de pell o d’algun altre producte útil per a l’ésser humà
i els animals de càrrega i els que treballen en l’agricultura.
Article 251. VENDA
1. És prohibida la venda d’animals de companyia fora dels establiments de
venda i de cria autoritzats, dels certàmens o d’altres concentracions d’animals
vius.
2. És prohibida la venda ambulant d’animals de companyia.
3. Els anuncis a la via pública o en revistes o diaris que ofereixin la venda o
donació d’animals sense el número de nucli zoològic.
Article 252. INTERVENCIÓ MUNICIPAL
Totes les activitats relacionades amb l’allotjament, comercialització,
manteniment i reproducció d’animals queden subjectes a l’atorgament de la
corresponent llicència municipal i inscripció en el Registre de nuclis zoològics.
En aquest supòsit s’inclouen els domicilis dels particulars on es fan vendes o
altres transaccions amb animals o que disposin de diverses espècies
zoològiques diferents i /o en un nombre que pugui comportar riscos sanitaris.
Article 253. INSPECCIÓ
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L’Ajuntament pot inspeccionar els nuclis zoològics permanents i itinerants així
com els certàmens i altres activitats que es realitzin amb animals.
SECCIÓ 2A.
ESTABLIMENTS DE VENDA
Article 254. REQUISITS GENERALS
1. Els establiments de venda d’animals han de tenir l’autorització municipal
d’obertura, estar inscrits en el Registre de Nuclis Zoològics del Departament
de Medi Ambient i Habitatge, i complir els requisits següents:
a) Tenir en perfectes condicions higienicosanitàries tant l’establiment com els
animals que romanen a dins.
b) Disposar d’un llibre de registre oficial o diligenciat per l’Administració
competent on consti data d’entrada, procedència, identificació individual de
l’animal, data de sortida i destinació.
c) Tenir l’acreditació de la procedència de tots els animals dipositats a
l’establiment.
d) Vendre els animals de companyia identificats i esterilitzats.
e) Vendre els animals en bones condicions sanitàries, desparasitats i sense
símptomes aparents de patologies psíquiques o físiques. Els establiments són
responsables de les malalties d’incubació i genètiques diagnosticables, en
aquests i en els seus progenitors, no detectades en el moment de la venda.
f) Lliurar al comprador un document on s’acrediti la data de venda, tipus,
raça, edat, procedència, criador de l’animal, l’estat sanitari i altres
característiques que ha de conèixer el comprador per mantenir l’animal en
les òptimes condicions higienicosanitàries i de benestar. En aquest document
hi ha de consta el número de Registre de Nucli Zoològic i, si escau, el número
d’identificació de l’animal.
g) Prendre les mesures necessàries per a l’eliminació sanitària dels cadàvers
i deixalles.
h) Prendre mesures adients per tal d’evitar molèsties al veïnat, sorolls, olors,
etc.
i) Tenir en lloc visible l’acreditació de llur inscripció en el Registre de Nuclis
Zoològics, si es tracta d’establiments d’accés públic.
j) Informar als compradors de l’obligació d’inscriure els animals en el registre
censal municipal del lloc de residència d’aquests, si són d’animals de
companyia.
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2. Els establiments que comercialitzen animals exòtics han d’acomplir, a més
dels requisits establerts a l’apartat anterior, les disposicions següents:
a) El personal de venda ha de conèixer el nom científic de les espècies que
es comercialitzen i la legislació que els és aplicable i té l’obligació d’informar
al comprador de la prohibició d’alliberar exemplars d’espècies no autòctones.
b) La factura de venda ha d’incloure, si escau, el número CITES o aquell
equivalent per a cada exemplar venut.
c) La informació escrita a què fa referència l’article 254.1 f) ha d’incloure
l’espècie d’exemplar venut, la grandària d’adult i la possibilitat de transmissió
de zoonosi.
Article 255. DOCUMENTACIÓ
La sol·licitud de llicència municipal d’obertura dels establiments de venda, de
cria i de manteniment d’animals, s’ha de presentar acompanyada de la
documentació exigida a tots els establiments i la següent documentació
addicional:
1. Memòria tècnica subscrita pel facultatiu veterinari amb les determinacions
següents:
a) Condicions tècniques de l’establiment.
b) Pla de control de desratització, desinsectació i desinfectació.
c) Programa d’higiene i profilaxi de les diferents espècies d’animals que es
venen, que ha de preveure: la inspecció a l’entrada dels exemplars,
desparasitació externa, desparasitació interna, règim de vacunes, inspecció
sanitària (periodicitat i documentació sanitària), identificació i cens dels
animals que ho requereixin, neteja de gàbies i recintes, existència de
farmaciola o no, descripció de la sala i sistemes d’aïllament sanitari, gestió
de cadàvers i gestió de residus sanitaris (xeringues, medicaments, etc.)
d) Pla d’alimentació per mantenir als animals en un estat de salut adequat.
e) Definició de mesures de protecció i seguretat aplicades per evitar la fugida
dels animals i la producció de danys.
2. Document acreditatiu de la superació del curs de cuidador o cuidadora dels
animals.
3. Dades identificatives del servei veterinari al qual queda adscrit
l’establiment per a l’atenció dels animals objecte de la seva activitat.
Article 256. CONDICIONS
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Tots els establiments comercials han de comptar amb les característiques
següents:
1. Extensió suficient de les instal·lacions dels animals per assegurar-ne el
benestar, respectant les mesures higienicosanitàries adients i requeriments
comportamentals de les diferents espècies allotjades.
2. Sistemes d’airejament natural o artificial que assegurin l’adequada
ventilació del local.
3. Safareigs, estris per a la gestió dels residus i tot allò que sigui necessari
tant per a mantenir netes les instal·lacions com per a preparar en condicions
l’alimentació dels animals.
4. Revestiments de materials que assegurin la perfecta i fàcil neteja i
desinfecció. Les unions entre el sòl i les parets seran preferiblement de perfil
còncau.
5. Il·luminació natural o artificial suficient (festius inclosos) per a permetre
realitzar les operacions pròpies de l’activitat en perfectes condicions i el
manteniment dels animals en perfectes condicions.
6. Mesures d’insonorització adequades al tipus d’animals de l’establiment.
7. Control ambiental de plagues.
SECCIÓ 3A.
ALTRES NUCLIS ZOOLÒGICS
Article 257. REQUISITS GENERALS
Els requisits establerts a l’article 254 són d’aplicació als nuclis zoològics
regulats en aquesta secció, en tot el que els sigui aplicable.
Article 258. ATRACCIONS AMB ANIMALS
Els circs, zoològics ambulants, atraccions amb animals i similars, per
instal·lar-se dins del municipi han, a més de complir la normativa vigent,
d’obtenir, previ informe tècnic, la llicència municipal corresponent.
Article 259. CERTÀMENS
Els certàmens d’animals (mercats, exhibicions, mostres...) que puguin
celebrar-se a Corbera de Llobregat, siguin itinerants o no, han de sol·licitar
l’informe favorable d’aquest Ajuntament, com a mínim en els 10 dies
anteriors a la presentació de la sol·licitud d’autorització a l’oficina comarcal
del Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca de la Generalitat de
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Catalunya. La sol·licitud de l’informe ha d’anar acompanyada de la
documentació següent:
1. Identificació del certamen.
2. Descripció del lloc on es vol celebrar.
3. Dies i hores de celebració del certamen.
4. Nombre aproximat d’animals, classificat per espècies, que concorreran al
certamen.
5. Programa de mesures sanitàries que s’adoptaran durant la celebració del
certamen, signades pel veterinari responsable.
6. Nom, adreça i telèfon de la persona o persones encarregades de
l’organització del certamen, a efectes de comunicació urgent.
7. Normes de participació i memòria justificativa dels mitjans de neteja i
desinfecció de les instal·lacions o espais que s’utilitzin, zona d’aïllament
sanitari dels animals, veterinari responsable i certificat de les condicions
higienicosanitàries dels animals i de les instal·lacions, característiques de les
gàbies i/o tancats per allotjar els animals, sistema de recollida i eliminació de
femtes i residus, acreditació de la procedència dels animals, i tot allò que
sigui de rellevància o interès pera l’emissió de l’informe.
TÍTOL IX
REQUISITS FORMALS EN EL PROCÉS D’EMPADRONAMENT
CAPÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

Article 260. OBJECTE
L’objecte d’aquest Títol és regular els requisits objectius que cal complir per
poder empadronar-se en aquest municipi, amb observació de les condicions
d’habitabilitat i el nombre de persones que pot conviure a cada habitatge, en
funció dels paràmetres que s’estableixen més endavant, per tal de garantir
una qualitat de convivència i habitabilitat, dignes, proporcionals i congruents.
Article 261. REQUISITS D’HABITABILITAT
S’estableix com a referència obligatòria pel que fa al nombre de persones que
poden conviure en un habitatge, el que estableix l’article 7 del Decret

Ordenança de convivència i civisme
Títol VIII. Tinença d’animals

103 de 157

259/2003, de 21 d’octubre, sobre requisits d’habitabilitat en els edificis
d’habitatges i de la cèdula d’habitabilitat, d’acord amb la taula i els
paràmetres següents:
SUPERFÍCIE ÚTIL MÍNIMA
NOMBRE MÀXIM DE
EN M2
PERSONES
A partir de 20
2
A partir de 30
3
A partir de 40
4
A partir de 48
5
A partir de 56
6
A partir de 64
7
A partir de 72
8
A partir de 80
9
En habitatges de superfícies superiors, s’admet que en cada unitat de 8 m2
d’increment de superfície hi pugui habitar una persona més. No es
consideraran les fraccions inferiors als 8 m2 per unitat. Així mateix, en els
habitatges de superfície inferior als 20 m2, que tinguin cèdula d’habitabilitat,
només hi pot habitar una persona.
Article 262. NORMES GENERALS
1. No es pot practicar cap nova alta d’empadronament en aquells habitatges
on el nombre de persones que hi consten com a residents, segons el padró
vigent, sigui igual o superior, al nombre màxim que s’estableix en el quadre
de l’article anterior.
2. En aquells supòsits en que no sigui possible empadronar una persona de
les que consten a l’article 269, cal que la persona principal, a l’habitatge
corresponent, aporti la documentació necessària que justifiqui, de forma
fefaent, la baixa, o no residència, d’alguna, o vàries, de les persones que hi
consten empadronades fins que es compleixin els paràmetres que estableix
el quadre de l’article 261 d’aquesta ordenança.
3. Totes les condicions que s’estableixen en aquest Títol, també s’han
d’aplicar i acomplir en els supòsits anomenats de reagrupament familiar.
4. Només es poden superar els paràmetre de l’article anterior quan es tracti
d’un sol nucli familiar – definit com a pare i mare, amb els fills solters a càrrec
seu i avis paterns i materns. El grau de parentiu declarat s’ha de justificar
fefaentment.
Article 263. DENEGACIÓ DE L’EMPADRONAMENT
L’administració municipal, a la vista de dades objectives, pot denegar
l’empadronament a aquelles persones que no compleixin els requisits que
s’estableixen.
Article 264. MODIFICACIONS D’OFICI
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1. L’Ajuntament pot donar de baixa d’ofici, per inscripció indeguda, a les
persones empadronades que incompleixin el que estableix aquest Títol i, en
tot cas, el que estableix l’article 54 del Reglament de població i demarcació
territorial dels ens locals.
2. Així mateix, l’Ajuntament pot declarar d’ofici la inscripció en el padró com
a veïns i veïnes, a les persones que resideixen habitualment en el municipi i
que no hi constin com a inscrits.
Article 265. INSPECCIÓ I CONTROL
L’Ajuntament pot establir actuacions de control i comprovació de qualsevol
dels paràmetres continguts en aquesta ordenança a través dels seus
respectius tècnics, i mitjans propis, en les matèries que hi concorren.
CAPÍTOL II
DOCUMENTACIÓ EXIGIBLE
Article 266. DOCUMENTACIÓ BÀSICA
La inscripció en el Padró municipal d’aquest Ajuntament i/o el canvi de
domicili requereix l’aportació de la documentació següent:
1. Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport vigent del sol·licitant.
2. Original i fotocòpia del Llibre de família, en el cas de menors d’edat que no
disposin de DNI.
3. Declaració jurada, en cas d’estrangers, conforme no estan empadronats
en cap altre municipi.
4. Certificat d’inscripció en el Registre central d’estrangers, en el cas de
ciutadans i ciutadanes dels estats membres de la Unió Europea i dels altres
estats part en l’acord sobre l’espai econòmic europeu. Es recomana la
presentació d’aquest certificat tot i que no es considera indispensable.
Article 267. DOCUMENTACIÓ ADDICIONAL
La documentació bàsica descrita en l’article anterior ha d’anar acompanyada
de documentació addicional que es descriu en els articles següents el
sol·licitant de l’alta d’empadronament o canvi de domicili es trobi en algun
dels casos següents:
1. El ciutadà o ciutadana vol empadronar-se en un habitatge on no consta
ningú empadronat.
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2. El ciutadà o ciutadana vol empadronar-se en un habitatge on consta algú
empadronat.
3. L’alta d’empadronament o el canvi de domicili afecta a un menor d’edat.
Article 268. EL CIUTADÀ O CIUTADANA VOL EMPADRONAR-SE EN UN HABITATGE
ON NO CONSTA NINGÚ EMPADRONAT

1. Si l’habitatge és de propietat:
a) Original i fotocòpia de l’escriptura.
b) Cèdula d’habitabilitat
2. Si l’habitatge és de lloguer:
A. Si qui es vol empadronar és el titular del contracte de lloguer:
a) Original i fotocòpia del contracte de lloguer de l’habitatge registrat en el
Registre de fiances dels contractes de lloguer de finques urbanes que depèn
de l’Institut Català del Sòl.
B. Si qui es vol empadronar no és el titular del contracte de lloguer:
a) Original i fotocòpia del contracte de lloguer de l’habitatge registrat en el
Registre de fiances dels contractes de lloguer de finques urbanes que depèn
de l’Institut Català del Sòl.
b) El titular del contracte de lloguer ha de ser present a l’Oficina d’Atenció a
la Ciutadania i signar una autorització per a efectuar l’empadronament.
c) Quan en el contracte de lloguer existeixi alguna clàusula que limiti el
nombre de residents, si el nou empadronament supera aquest límit, tant les
persones propietàries com les titulars del contracte de lloguer han de ser
presents a l’OAC i signar una autorització per a efectuar l’empadronament.
d) Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport vigents del titular del
contracte de lloguer.
3. Si l’habitatge no és propietat de qui es vol empadronar i no disposa de
contracte de lloguer:
a) Les persones propietàries han de ser present a l’Oficina d’Atenció a la
Ciutadania i signar una autorització per a efectuar l’empadronament.
b) Original i fotocòpia del DNI, NIE o passaport vigents de les persones
propietàries i/o dels titulars del contracte de lloguer.
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c) Escriptura de compravenda a nom de les persones propietàries i cèdula
d’habitabilitat.
Article 269. EL CIUTADÀ O CIUTADANA VOL EMPADRONAR-SE EN UN HABITATGE
ON CONSTA ALGÚ EMPADRONAT.
1. Si l’habitatge és de la seva propietat:
a) Original i fotocòpia de l’escriptura a nom dels actuals propietaris/àries.
b) La persona anteriorment empadronada ha de ser present a l’Oficina
d’Atenció a la Ciutadania i signar una autorització per a efectuar
l’empadronament.
2. Si ha llogat l’habitatge:
a) Nou contracte de lloguer de l’habitatge, registrat en el Registre de fiances
dels contractes de lloguer de finques urbanes que depèn de l’Institut Català
del Sòl, acompanyat de la còpia de la rescissió de l’anterior contracte de
lloguer.
b) En el cas de segons empadronaments i successius, el titular del contracte
de lloguer ha de ser present a l’OAC i signar una autorització per a efectuar
l’empadronament.
3. En ambdós casos s’ha de presentar original i fotocòpia del DNI, NIE o
passaport vigent de la persona que autoritzi l’empadronament.
4. Si l’habitatge no és propietat de qui es vol empadronar i no existeix
contracte de lloguer:
a) cal que les persones empadronades fins al moment en l’esmentat habitatge
regularitzin la seva situació en el Padró municipal d’habitants, abans de
realitzar nous empadronaments, o bé, que les persones propietàries aportin
una sentència judicial de desnonament.
b) En el cas de segons empadronaments i successius, les persones
propietàries han de ser presents a l’OAC i signar una autorització per a
efectuar l’empadronament.
Article 270. L’ALTA D’EMPADRONAMENT O EL CANVI DE DOMICILI AFECTA A UN
MENOR D’EDAT
1. L’alta o canvi afecta al menor i a només un dels pares:
a) Autorització del pare/mare que no es doni d’alta, qui ha de ser present a
l’OAC per signar en el moment o sentència en què es determini la custòdia.
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b) Original i fotocòpia DNI, NIE o passaport vigent del pare/mare que
autoritza.
c) Original i fotocòpia del llibre de família i del DNI, en el cas de menors
majors de 16 anys.
2. L’alta o canvi afecta al menor sense cap dels pares:
a) Autorització del pare i la mare o tutor/a legal, els quals han de ser presents
a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania per signar en el moment.
b) Original i fotocòpia DNI, NIE o passaport vigent dels pares i/o de la
resolució judicial de custòdia.
c) Original i fotocòpia del llibre de família.
CAPÍTOL III
REAGRUPAMENT FAMILIAR
Article 271. SUBJECTES
1. Quant al reagrupament familiar, cal tenir en compte que els familiars
beneficiats per la Directiva 2003/86/CE, en relació a un nacional d’un tercer
país que resideixi legalment que ho sol·liciti, són:
a) El cònjuge del reagrupant.
b) Els fills menors del reagrupant i del seu cònjuge, inclosos els adoptius
legalment.
c) Els fills menors del reagrupant, fins i tot els adoptius, quan tingui el dret
de custòdia i estiguin al seu càrrec.
d) Els fills menors, inclosos els adoptius, del cònjuge quan aquest tingui el
dret de custòdia i els tingui al seu càrrec.
2. Els funcionaris responsables i encarregats del registre d’empadronament
poden sol·licitar la documentació necessària per tal que s’acrediti fefaentment
el grau de parentiu declarat.

TÍTOL X
DISCIPLINA ADMINISTRATIVA
CAPÍTOL I
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INSPECCIÓ, CONTROL I REVISIÓ
Article 272. DISPOSICIONS GENERALS
1. Els serveis municipals corresponents han de vetllar pel manteniment de
l’ordre públic i pel compliment del que disposa en aquesta Ordenança, per la
qual cosa, totes les activitats regulades en aquesta queden subjectes a l’acció
inspectora de l’Ajuntament, la qual es pot dur a terme, en qualsevol moment,
sens perjudici de les accions específiques de control de les activitats i de
revisió de les autoritzacions i de les llicències municipals.
2. És competència municipal la vigilància i inspecció, així com la sanció de les
infraccions comeses contra aquesta Ordenança, sense perjudici de les
competències que puguin correspondre a altres autoritats en aplicació de la
normativa vigent.
3. El personal al servei d’aquesta Corporació, en l’exercici de les funcions
d’inspecció derivades d’aquesta Ordenança, té, en cas que hagi estat
atribuïda legalment, el caràcter d’agent de l’autoritat, prèvia acreditació de la
seva identitat, les persones assenyalades en l’article 2 d’aquesta Ordenança,
estan obligades a facilitar la tasca inspectora, subministrant tota la informació
requerida, tant verbalment, com documentalment.
CAPÍTOL II
RÈGIM SANCIONADOR
SECCIÓ 1A.
NORMES GENERALS

Article 273. POTESTAT ADMINISTRATIVA
1. En aplicació del que estableix l’article 139 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, l’Ajuntament de Corbera de Llobregat,
per a l’adequada ordenació de les relacions de convivència d’interès local i de
l’ús dels serveis, equipaments, infraestructures, instal·lacions i espais públics,
estableix, en defecte de normativa sectorial específica aplicable, ja sigui
estatal, autonòmica o local, els tipus de les infraccions i d’imposició de
sancions per l’incompliment dels deures, prohibicions o limitacions continguts
en aquesta Ordenança, d’acord amb els criteris establerts en la legislació
aplicable.
2. D’acord amb el què disposa l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, la infracció dels preceptes d’aquesta
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ordenança és sancionada per aquest Ajuntament o proposada per aquest a
altres instàncies de l’administració quan, per la naturalesa o la gravetat de la
infracció, la sanció sigui superior, segon la legislació específica que fos
aplicable.
Article 274. DEFINICIÓ I CLASSIFICACIÓ DE LES INFRACCIONS
1. Constitueixen infracció administrativa els fets o conductes, per acció o
omissió, que impliquin l’incompliment o la vulneració, total o parcial, de les
disposicions i prohibicions que s’estableixin en aquesta Ordenança, com
també aquelles altres que estiguin tipificades a la normativa sectorial
aplicable, ja sigui estatal, autonòmica o local, sens perjudici que els preceptes
d’aquesta 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.
2. No obstant això, les infraccions i les sancions que hi són tipificades, són
d’aplicació en defecte de regulació per la legislació sectorial aplicable, ja sigui
estatal, autonòmica o local.
3. Les infraccions d’aquesta Ordenança es classifiquen en lleus, greus o molt
greus.
Article 275. TIPIFICACIÓ GENERAL DE LES INFRACCIONS
1. Són infraccions lleus següents:
a) Les simples irregularitats en l’observació de les normes contingudes en
aquesta Ordenança i en la legislació sectorial que no tinguin transcendència
directa per al medi ambient ni per a la salut pública.
b) Les comeses per simple negligència, sempre que l’alteració o risc per al
medi ambient o la salut pública siguin d’escassa entitat.
c) Aquelles altres que, segons els criteris emprats en aquest article, mereixin
la qualificació de lleus o que no sigui procedent la seva qualificació com a
infraccions greus o molt greus.
2. Són infraccions greus les següents:
a) Les que rebin expressament aquesta qualificació en aquesta Ordenança o
en la legislació sectorial aplicable.
b) Les que es produeixen per manca de controls i precaucions exigibles en
l’activitat, servei o instal·lació de què es tracti.
c) Les que siguin concurrents amb altres infraccions sanitàries o ambientals,
lleus, o hagin servit per facilitar-les o encobrir-les.
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d) L’incompliment dels requeriments específics que formuli l’Ajuntament,
sempre que es produeixi per primera vegada.
e) La reincidència en la comissió d’infraccions lleus.
f) La reiteració en la comissió d’infraccions lleus en els darrers tres mesos.
g) Aquelles altres que, per raó dels criteris emprats en aquest article,
mereixin la qualificació de greus o que no sigui procedent la seva qualificació
com a infraccions lleus o molt greus.
3. Són infraccions molt greus les següents:
a) Les que rebin expressament aquesta qualificació en aquesta Ordenança o
en la legislació sectorial aplicable.
b) Les que es realitzin de forma conscient i deliberada, sempre que es
produeixi un dany greu.
c) Les que siguin concurrents amb altres infraccions sanitàries o ambientals,
greus, o hagin servit per facilitar o encobrir la comissió.
d) L’incompliment reiterat dels requeriments específics formulats per
l’Ajuntament.
e) La negativa o resistència a la tasca inspectora i de control de
l’Administració i els agents en el compliment de les funcions, així com el
subministrament d’informació o documentació falsa, inexacta, incompleta o
que indueixi a error de manera explícita o implícita.
f) La coacció, amenaça, represàlia, desacatament o qualsevol altra pressió
exercida sobre les autoritats o els agents municipals.
g) Les que suposen una pertorbació rellevant de la convivència que afecti, de
manera greu, immediata i directa, la tranquil·litat o l’exercici de drets legítims
d’altres persones, el normal desenvolupament d’activitats de tota mena
d’acord amb la normativa aplicable o a la salubritat o ornat públics, sempre
que es tracti de conductes no subsumibles en els tipus previstos en el capítol
IV de la Llei 1/1992, de 21 de febrer, de protecció de la seguretat ciutadana.
h) Les que suposen l’impediment de l’ús d’un servei o espai públic per una
altra o unes altres persones amb dret a la seva utilització.
i) Les que suposen l’impediment o la greu i rellevant obstrucció al normal
funcionament d’un servei públic.
j) Els actes de deteriorament greu i rellevant d’equipaments, infraestructures,
instal·lacions o elements d’un servei públic.
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k) Els actes de deteriorament greu i rellevant d’espais públics o de qualsevol
de les instal·lacions i elements, siguin mobles o immobles, no derivats
d’alteracions de la seguretat ciutadana.
l) La reincidència en la comissió d’infraccions greus.
m) La reiteració en la comissió d’infraccions greus en els darrers cinc anys.
n) Les que, per raó dels criteris emprats en aquest article, mereixin la
qualificació de molt greus o que no sigui procedent la seva qualificació com a
infraccions lleus o greus.
4. La tipificació general d’infraccions dels paràgrafs anteriors s’estableix sens
perjudici de les tipificacions específiques que, amb relació a les accions o
omissions contràries a aquesta Ordenança, es regulen en la corresponent
legislació sectorial aplicable i en la secció següent d’aquesta Ordenança.
5. Si es donés el cas que una mateixa infracció aparegués tipificada en dos o
més preceptes d’aquesta Ordenança, s’aplica aquella que s’ajusti més al cas
concret.
Article 276. SANCIONS GENERALS
Tret que la legislació sectorial o les disposicions específiques d’aquesta
Ordenança estableixin una altra cosa les sancions a imposar:
1. Les infraccions lleus es sancionen amb una multa de 60 a 750 euros.
2. Les infraccions greus se sancionen amb una multa de 751 a 1.500 euros.
3. Les infraccions molt greus se sancionen amb una multa de 1.501 a 3.000
euros.
Article 277. SANCIONS ACCESSÒRIES
En el supòsit de la comissió d’infracció greu o molt greu, l’òrgan encarregat
de resoldre pot imposar com a sanció accessòria alguna de les mesures
següents:
a) Mesures de correcció, seguretat o control que impedeixin la continuïtat en
la producció del dany.
b) Comís de productes prohibits o que puguin comportar risc per a la salut,
la sanitat animal, la convivència ciutadana o la tranquil·litat veïnal.
c) Clausura temporal, parcial o total dels establiments.
d) Suspensió temporal de l’autorització per a l’exercici de l’activitat.
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e) Altres de caràcter similar que s’estableixin específicament per aquesta
ordenança o la normativa sectorial.
Article 278. COMPATIBILITAT DE LES SANCIONS
1. Les sancions generals descrites s’estableixen sens perjudici de les sancions
específiques que es regulen en la corresponent legislació sectorial aplicable,
per la qual cosa, en els casos que l’esmentada legislació sectorial estableixi
sancions, tant principals com accessòries, diferents, són d’aplicació les
establertes a la legislació sectorial, dins dels límits que s’atribueixen a la
competència local.
2. La declaració de responsabilitat i la imposició de la corresponent sanció
administrativa són compatibles amb el següent:
a) L’exigència a l’infractor de la reposició de la situació alterada per ell mateix
al seu estat originari.
b) La possible responsabilitat civil de la persona sancionada.
c) La corresponent indemnització que se’ls pugui exigir pels danys i perjudicis
causats.
Article 279. GRADUACIÓ GENERAL DE LES SANCIONS
1. Les sancions tipificades en aquesta Ordenança que no tinguin regulació
específica de la seva graduació, es graduen tenint en compte el caràcter de
molt greu, greu o lleu, que es determina en funció dels criteris següents, els
quals poden ser valorats conjuntament o separada:
a) L’afectació del medi ambient o la salut de les persones.
b) L’alteració social a causa del fet infractor.
c) La possibilitat de restabliment de la realitat fàctica.
d) El fet que l’objecte de la infracció sigui o no legalitzable.
e) El benefici derivat de l’activitat infractora.
f) El grau de malícia o intencionalitat de la persona infractora.
g) El grau de participació en el fet per títol diferent de l’anterior.
h) La capacitat econòmica de la persona infractora.
i) La reiteració en la comissió d’infraccions del mateix tipus.
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j) La reincidència, per la comissió en el termini d’un any de més d’una
infracció de la mateixa naturalesa, quan així hagi estat declarat per resolució
ferma.
2. Per la determinació de la multa, s’ha de tenir en compte que la comissió
de la infracció no resulti més beneficiosa per a la persona infractora que el
compliment de les normes infringides.
3. La graduació general de sancions dels paràgrafs anteriors s’estableix sens
perjudici de les graduacions específiques que es regulen en la corresponent
legislació sectorial aplicable.
4. En el supòsit que uns mateixos fets siguin constitutius de dues o més
infraccions administratives, tipificades en diferents normes, s’imposa la
sanció de major quantia, essent competent per resoldre l’expedient l’òrgan
en el qual resideixi la potestat sancionadora.
Article 280. REINCIDÈNCIA
1. Hi ha reincidència si en el moment de cometre’s la infracció no ha
transcorregut un any des de la imposició per resolució ferma d’una altra
sanció amb motiu d’una infracció de la mateixa qualificació.
2. Quan concorri la reincidència la multa s’aplica en el seu grau màxim, si
l’infractor ha estat sancionat, com a mínim, per tres infraccions d’aquesta
ordenança que siguin de la mateixa naturalesa es pot aplicar superior en grau,
tenint en compte les circumstàncies existents així com la gravetat de la nova
infracció comesa.
Article 281. MESURES CAUTELARS
1. L’òrgan competent per incoar el procediment pot adoptar en qualsevol
moment del procediment, mitjançant acord motivat que s’ha de notificar als
interessats, les mesures de caràcter provisional que siguin necessàries per
assegurar l’eficàcia de la resolució que pugui recaure o evitar el manteniment
dels efectes de la infracció.
Aquestes mesures s’han d’aixecar en cas que durant la tramitació del
procediment, desapareguessin les causes que van motivar-ne l’adopció.
2. Les mesures de caràcter provisional poden consistir en la suspensió
temporal de les activitats, la prestació de fiances, la retirada de productes, la
suspensió temporal de serveis per raons de sanitat, higiene o seguretat, i
altres previstes en les corresponents normes específiques o aquelles que
s’estimin oportunes per tal d’assegurar els objectius previstos al paràgraf
anterior.
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3. Les mesures cautelars han de ser les adequades als objectius que es
pretengui garantir en cada supòsit i han d’ajustar-se a la intensitat i a la
proporcionalitat.
Article 282. ACUMULACIÓ DE SANCIONS
1. Incoat un procediment sancionador sobre un mateix subjecte per dues o
més infraccions entre les quals hi hagi relació de causa i efecte, se li ha
d'imposar la sanció que correspongui a la infracció comesa més greu, per a
la graduació de la qual s'ha de tenir en compte el resultat final perseguit i el
dany causat.
2. Si no es dóna la relació de causa i efecte a la qual es refereix el paràgraf
anterior, als responsables de dues o més infraccions se’ls imposen les
sancions corresponents a cadascuna de les infraccions comeses.
Article 283. RESPONSABILITATS GENERALS
1. Les accions o omissions que contravinguin allò que regula aquesta
Ordenança generen responsabilitat de naturalesa administrativa, sens
perjudici de la que pugui ser exigible en via penal o civil, respectant sempre
el principi de “non bis in idem”.
2. A més de les responsabilitats derivades de la corresponent legislació
sectorial i de les ja definides en altres preceptes d’aquesta Ordenança, són
responsables els següents:
a) Responsables directes:
1r. Les persones autores materials de les infraccions, sigui per acció o per
omissió, tret dels supòsits que aquests siguin menors d’edat o concorri en ells
alguna causa legal d’inimputabilitat, cas en què són responsables directes els
pares, mares, tutors/res, guardadors/res legals o aquelles persones que
posseeixin la seva custòdia legal.
2n. Les persones titulars o propietàries de vehicles amb els quals s’ha comès
la infracció, sempre que aquestes siguin les que condueixin en el moment de
la comissió de la infracció.
3r. La persona propietària o posseïdora de l’animal i la que, per acció o
omissió, hagués participat en la comissió de la infracció.
4t. Les persones titulars de les llicències o autoritzacions municipals.
5è. Les persones titulars dels establiments i organitzadores d’espectacles, en
cas de no tenir concedida la llicència o autorització municipal corresponent.
6è. Totes aquelles persones que apareguin com a responsables directes en
les disposicions d’aquesta Ordenança.
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b) Responsables subsidiaris:
1r. Les persones titulars o propietàries de vehicles amb què s’ha comès la
infracció, sempre que aquestes no siguin els conductors o les conductores en
el moment de la comissió de la infracció.
2n. Les persones propietàries dels animals, sempre que no estiguin presents
en el moment de la comissió de la infracció.
c) Responsables solidaris: si l’acompliment de les obligacions previstes en
aquesta Ordenança correspon a diverses persones conjuntament i no sigui
possible determinar el grau de participació de cadascuna d’elles en la comissió
de la infracció, aquestes responen solidàriament tant de les infraccions que
en cometin com de les sancions que s’imposen.
3. Les responsabilitats derivades de l’incompliment de les obligacions
assenyalades en aquesta Ordenança són exigibles pels actes propis i pels
actes d’aquelles persones de qui s’hagi de respondre en aplicació de
l’especificat a l’efecte en la legislació vigent i en aquesta Ordenança.
Article 284. PROCEDIMENT ADMINISTRATIU
1. És d’aplicació el procediment administratiu sancionador establert en la
corresponent legislació sectorial i, supletòriament, el Decret 278/1993, de 9
de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació en els àmbits de
competència de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb els principis
establerts al Títol IX de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
2. L’autoritat municipal, en qualsevol moment del procediment administratiu
sancionador, ha de posar en coneixement de l’administració de Justícia, els
fets o conductes originadors d’infraccions administratives dels quals consideri
que poden derivar il·lícits penals. En aquest moment ha de sol·licitar testimoni
de totes les actuacions practicades pel que fa al cas i suspendre l’esmentat
procediment fins que es resolgui la via penal.
Article 285. ÒRGANS COMPETENTS
1. L’alcalde és l’òrgan competent per incoar els procediments sancionadors,
adoptar les mesures provisionals i imposar les sancions, llevat que les normes
d’atribució de competències o la normativa sectorial atribueixin aquesta
facultat a d’altres òrgans, i sense perjudici que pugui delegar o desconcentrar
l’exercici de les seves atribucions.
2. No es poden atribuir a un mateix òrgan competències d’instrucció i
resolució.
Article 286. RECONEIXEMENT PER PART DE L’INFRACTOR
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1. Si l’inculpat reconeix voluntàriament la seva responsabilitat, l’instructor
eleva l’expedient a l’òrgan competent per resoldre, sense perjudici que pugui
continuar la seva tramitació si hi ha indicis raonables de frau o encobriment
d’altres persones o entitats.
2. Si la sanció té caràcter pecuniari, el pagament voluntari per part de
l’inculpat, en qualsevol moment anterior a la resolució, pot implicar igualment
la finalització del procediment, sens perjudici de la possibilitat d’interposar
els recursos que siguin procedents.
3. En ambdós casos, s’imposa a l’infractor la sanció que correspongui en el
seu grau mínim, llevat del supòsit que el compliment de la sanció resulti més
beneficiós per a l’infractor que el compliment de la norma infringida, supòsit
en què no opera la regla anterior.
4. El pagament voluntari de la sanció que es proposi comporta el
reconeixement de la infracció per part de l’infractor i implica l’acabament del
procediment, sense perjudici de poder interposar els recursos corresponents.
El pagament voluntari, dins el quinze dies naturals posteriors a la notificació
de la proposta de resolució, implica la reducció de la multa en un 15%.
Aquesta opció s’ha d’indicar a l’inculpat a l’esmentada notificació. El
pagament només es pot satisfer a la Caixa de la corporació o a les entitats
financeres amb les quals hi hagi un acord en matèria de recaptació municipal.
Article 287. REPARACIÓ DELS DANYS I EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA
1. Les persones responsables de les infraccions a aquesta Ordenança estan
obligades a la reposició i restauració de la realitat física alterada a l’estat en
el qual trobava amb anterioritat a la comissió de la infracció, sens perjudici
de les sancions corresponents que es puguin imposar a aquestes.
2. L’exigència de les mesures reparadores o restauradores es pot fer en el
mateix procediment sancionador o, si resulta necessari, en un altre de
complementari.
3. L’Ajuntament pot realitzar subsidiàriament els treballs que, segons aquesta
Ordenança, hagin d’efectuar les persones responsables, amb càrrec a
aquestes de les despeses originades pels esmentats treballs, degudament
justificats, sens perjudici de la imposició de les sancions corresponents.
Article 288. VIA DE CONSTRENYIMENT
Les quantitats, en concepte de multes, que s’endeuten a l’Ajuntament, tant
per les sancions imposades com per qualsevol altre concepte, podran exigirse per la via de constrenyiment.
Article 289. PRESCRIPCIÓ GENERAL D’INFRACCIONS I SANCIONS
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1. Les infraccions i sancions tipificades en aquesta Ordenança que no tinguin
un termini específic de prescripció en la normativa sectorial aplicable,
prescriuen:
a) Les infraccions:

Molt greus: als 3 anys.

Greus: als 2 anys.

Lleus: als 6 mesos.
Des de la data de la comissió de la infracció.
b) Les sancions:

Per infraccions molt greus: als 3 anys.

Per infraccions greus: als 2 anys.

Per infraccions lleus: a l’any.
Des del dia següent a aquell en què adquireix fermesa la resolució
sancionadora.
2. Interromp la prescripció de les infraccions la incoació, amb coneixement
de la persona interessada, del procediment sancionador, es reprèn el termini
de prescripció si l’expedient sancionador estigués paralitzat durant més d’un
mes per causa no imputable a la presumpta persona responsable.
3. Interromp la prescripció de les sancions la iniciació, amb coneixement de
la persona interessada, del procediment d’execució, es reprèn el termini de
prescripció si aquell esta paralitzat durant més d’un mes per causa no
imputable a la persona infractora.
SECCIÓ 2A.
FÓRMULES ALTERNATIVES
Article 290. RECONEIXEMENT VOLUNTARI DE RESPONSABILITAT
1. Les persones responsables de les infraccions regulades en aquesta
Ordenança poden reconèixer la seva responsabilitat en qualsevol moment de
la tramitació de l’expedient administratiu sancionador.
2. Com a norma general, sempre que legalment sigui possible i prèvia
conformitat de l’infractor, les sancions de caràcter econòmic que s’imposin
per la comissió de fets o actes contraris a aquesta Ordenança, poden ser
substituïdes per altres fórmules alternatives, encaminades a la reparació del
dany causat, amb la finalitat de contribuir, pel seu caràcter, a fomentar la
conducta cívica entre la ciutadania.
Article 291. TREBALLS VOLUNTARIS PER A LA COMUNITAT I TASQUES
SOCIOEDUCATIVES
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1. El reconeixement de la responsabilitat, quan vagi acompanyat de
l’oferiment de dur a terme accions educatives, possibilita la reparació, en la
mesura del possible, dels danys ocasionats a la resta de la ciutadania com a
conseqüència d’una conducta incívica i evitar la comissió de futures conductes
incíviques.
2. L’instructor del corresponent expedient administratiu sancionador proposa
a l’òrgan competent per a la seva resolució, la substitució de la corresponent
sanció econòmica per la realització de treballs voluntaris per a la comunitat o
de tasques socioeducatives en general, sempre que la persona infractora hagi
acreditat, si escau, haver reparat el dany material ocasionat, llevat del cas
que el treball voluntari per a la comunitat consisteixi precisament en la
reparació de l’esmentat dany.
2. Aquesta mesura de substitució no és possible quan l’Administració tingui
coneixement d’una conducta reiterada o reincident en la comissió
d’infraccions a aquesta Ordenança per part de la persona infractora, llevat
que aquesta sigui menor d’edat.
3. No obstant això, l’esmentada mesura de substitució també pot ser
adoptada, si escau, amb posterioritat a la resolució de l’expedient
sancionador, prèvia sol·licitud de la persona interessada dintre del termini
d’un mes, comptat des del següent dia hàbil a la notificació de l’esmentada
resolució.
4. Atès el caràcter voluntari d’aquestes accions educatives, no són
considerades com a sanció.

CAPÍTOL III
NORMES ESPECÍFIQUES
SECCIÓ 1A.
RELATIVES A LES INFRACCIONS DESCRITES EN ELS TÍTOLS I, II I III (art. 1 a
20)
Article 292. INFRACCIONS LLEUS
Són infraccions lleus:
1. Organitzar i/o participar en manifestacions no autoritzades.
2. No usar la via, espais, béns i serveis públics de conformitat amb la qual
van establir-se i sense respectar la convivència i la tranquil·litat ciutadana, si
no es causen molèsties greus.
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3. No col·laborar en aquelles actuacions de simulacre necessàries per a la
correcta implantació dels plans de protecció civil.
4. Celebrar festes o activitats als espais públics sense autorització o sense
complir les condicions d’aquesta.
5. Utilitzar, entrar o romandre en els parcs públics fora de l’horari establert
6. No senyalitzar la prohibició de venda als menors de tabac i alcohol.
7. Portar armes a la via i als espais públics, llevat dels casos establerts a l’art.
14.
8. Circular amb imitacions d’armes que, per les seves característiques, puguin
induir a confusió.
9. Practicar jocs de pilota, monopatí o similars a la via i espais públics sense
respectar la resta de persones.
10. Consumir productes constituïts totalment o parcial per tabac en les
condicions establertes a l’article 13.7
11. Alterar la seguretat col·lectiva o originar desordres a les vies, espais o
establiments públics.
12. Exercir la mendicitat.
13. Exhibir objectes perillosos per a la integritat física de les persones amb la
finalitat de causar intimidació.
14. Qualsevol acció o omissió que infringeixi aquesta Ordenança, sempre que
no hagi estat tipificada com a greu o molt greu.
Article 293. INFRACCIONS GREUS
Són infraccions greus dels articles :
1. No comparèixer davant de l'autoritat municipal si són requerits, amb
indicació del motiu de la citació.
2. Incomplir amb les obligacions respecte al padró municipal d'habitants,
d'acord amb allò que es preveu al títol IX la normativa reguladora.
3. No facilitar a l'administració l'emissió d'informes, inspeccions i altres actes
d'investigació, en els casos previstos per la normativa.
4. No proporcionar a l'administració actuant les dades que conegudes que
permetin identificar altres interessats que no hagin comparegut en un
procediment.
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5. Utilitzar la via, espais, béns i serveis públics amb finalitat diferent a la que
estan destinats, si no es respecta la convivència i la tranquil·litat ciutadana, si
es causen molèsties greus a la resta de persones usuàries o al veïnat o si es
causen danys al recinte i als elements i els béns públics que hi hagi instal·lats.
6. No respectar els horaris establerts a les festes populars i als espectacles
públics s’ha de respectar l’horari establert en cada cas, si es causen molèsties
al veïnat.
7. No respectar el recinte i els elements i els béns públics que hi hagi
instal·lats en els espais públics on es celebrin festivitats i actes.
8. Fer foc i realitzar activitats pirotècniques a la via i als espais públics, sense
la corresponent autorització.
8. Encendre fogueres de revetlles, castells de focs, festes populars i qualsevol
altra activitat relacionada amb la manipulació de productes pirotècnics, sense
el permís previ de l’Administració,
9. Practicar jocs a l’espai públic i de competicions massives i espontànies que
pertorbin la resta de persones usuàries de l’espai públic o al veïnat.
10. Consumir, vendre o posseir drogues, estupefaents o psicòtrops il·legals
segons la legislació vigent, a les vies, espais, establiments o transports
públics i als edificis municipals o als centres sanitaris, educatius, locals i
centres per a nens i joves i altres establiments similars, públics o privats.
11. Abandonar al carrer o espais públics els estris o instruments utilitzats per
al consum de substàncies descrites en el paràgraf anterior.
12. Vendre, subministrar o consumir begudes alcohòliques en les condicions
de l’article 13.4
13. Vendre o subministrar als menors de 18 anys de coles i altres substàncies
i productes industrials inhalables en les condicions de l’article 13.5.
14. Vendre o subministrar productes destinats a ser fumats, inhalats, llepats
o mastegats, constituïts totalment o parcialment per tabac, així com els que
l’imitin o indueixin a l’hàbit de fumar i siguin nocius per a la salut, en les
condicions de l’article 13.6.
15. Expedir o vendre tabac o begudes alcohòliques fora de les formes
autoritzades.
16. Permetre, tolerar o promoure els organitzadors d’espectacles o els titulars
d’establiments que permetin el consum i el tràfic de drogues, estupefaents o
psicòtrops il·legals segons la legislació vigent.
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17. Portar a la via i als espais públics objectes i/o instruments especialment
perillosos per a la integritat física de les persones, susceptibles de ser
utilitzats com a armes, sempre que siguin esgrimits amb perill o actitud
amenaçadora.
18. Practicar la mendicitat amb pressió o coacció a altres ciutadans o
ciutadanes.
19. Reincidir en la comissió d’infraccions lleus.
Article 294. INFRACCIONS MOLT GREUS
Són infraccions molt greus:
1. Incomplir les obligacions que determinin els bans dictats per l'Alcaldia. La
quantia de la sanció pecuniària imposada per aquesta infracció pot ser limitada
en el mateix ban.
2. No facilitar l’ajut i/o la col·laboració personal i/o material requerida per
l’alcalde en situacions de desgràcia o calamitat.
3. Fer foc i realitzar activitats pirotècniques a la via i als espais públics, sense
la corresponent autorització, si es fa prop de zones arbrades.
4. Practicar jocs amb instruments o d’altres objectes que puguin posar en
perill la integritat física dels usuaris i de les usuàries de l’espai públic, així
com dels béns serveis o instal·lacions, públics o privats
5. Reincidir en la comissió d’infraccions greus.
SECCIÓ 2A.
RELATIVES A LES INFRACCIONS DESCRITES EN EL TÍTOL IV (art. 21 a 58)
Article 295. INFRACCIONS LLEUS
Són infraccions lleus:
1. Utilitzar o realitzar activitats en els béns de domini públic amb finalitats
particulars sense llicència o autorització.
2. Deixar a la via pública objectes particulars sense llicència o autorització.
3. Ocupar la via pública sense llicència o autorització, o sense respectar els
condicionants d’aquesta, si l’ocupació és de baixa intensitat, per la curta
durada o el reduït espai ocupat.
4. Tancar la via pública al trànsit rodat sense llicència.
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5. Tancar la via pública al trànsit rodat sense llicència si es causen destorbs
greus als usuaris i les usuàries de la via i al veïnat.
6. Col·locar o situar contenidors i/o sacs de runes a la via pública sense la
identificació corresponent, d’acord amb l’article 34.2.
7. Col·locar o situar contenidors i/o sacs de runes a la via pública sense
respectar les condicions establertes a l’article 34 punts 3 i 4.
8. Accedir amb vehicles a les finques per sobre de la vorera mitjançant rampes
o elements equivalents, provisionals o fixos, excepte en el casos autoritzats, si
no es causen danys a la vorera.
9. Qualsevol acció o omissió que infringeixi aquest Títol i que no hagi estat
tipificada com a greu o molt greu.
Article 296. INFRACCIONS GREUS
Són infraccions greus:
1. Utilitzar els béns de domini públic (arbres, fanals i altres) com a suport
d’instal·lacions provisionals. Així com connectar-se a l’enllumenat públic.
2. L’ús privatiu dels béns, la via i els espais públics sense llicència.
3. Ocupar la via pública sense llicència o autorització, o sense respectar els
condicionants d’aquesta.
4. Ocupar la via pública o les voreres sense respectar el pas mínim.
5. Col·locar a la via pública qualsevol obstacle o objecte que pugui destorbar
la circulació dels i de les vianants o vehicles sense autorització.
6. Col·locar o situar contenidors i/o sacs de runes a la via i espais públics
sense respectar l’establert a l’article 34.5
7. No senyalitzar adequadament els contenidors i els sacs de runes que hagin
de romandre al carrer durant la nit.
8. No retirar els contenidors i els sacs d’obres de la via pública si ha finalitzat
el termini autoritzat
9. No deixar neta la zona on es situava una ocupació de la via pública, quan
aquesta s’hagi retirat.
10. No respectar els horaris de tancament establerts a l’article 38 en les
ocupacions de la via pública vinculades a l’hoteleria, si es causen molèsties
als veïns i a les veïnes.
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11. No respectar l’horari per als treballs i obres fetes a la via pública o a cel
obert.
12. No reposar els elements de la via i els espais públics que s’hagin afectat
en la realització d’obres.
13. Executar treballs de restauració o reparació dels elements o béns situats
a la via i els espais públics sense llicència o autorització.
14.

Apartat 296.14 derogat pel Ple de 9 de juliol de 2013

15. Realitzar activitats de càrrega i descàrrega de mercaderies, manipulació
de caixes, contenidors, materials de construcció i objectes similars entre les
21 i les 8 hores sense autorització municipal expressa.
16. No mantenir la vorera transitable per als i les vianants en el cas dels guals
per obres.
17. Realitzar celebracions populars a la via pública o en espais públics oberts
sense autorització.
18. Reincidir en la comissió d’infraccions lleus.
Article 297. INFRACCIONS MOLT GREUS
Són infraccions molt greus:
1. Abocar terres i runes en llocs no autoritzats.
2. No informar als serveis municipals corresponents dels danys causats als
béns i espais públics.
3. No reconstruir la vorera un cop finalitzats els treballs.
4. Reincidir en la comissió d’infraccions greus.
SECCIÓ 3A.
RELATIVES A LES INFRACCIONS DESCRITES EN EL TÍTOL V (art. 59 a 81)
Article 298. INFRACCIONS LLEUS
Són infraccions lleus:
1. Incomplir les normes generals de l’estacionament.
2. Incomplir les normes d’estacionament amb horari limitat (Zona blava).
3. No senyalitzar adequadament les reserves d’estacionament.
4. Senyalitzar reserves no autoritzades.
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5. Qualsevol acció o omissió que infringeixi aquest Títol i que no hagi estat
tipificada com a greu o molt greu.
Article 299. INFRACCIONS GREUS
Són infraccions greus:
1. Circular, els vehicles que tinguin un pes o unes dimensions superiors a les
autoritzades reglamentàriament, per les vies públiques de la vila sense
autorització, si provoca qualsevol problema de circulació a la resta de
persones usuàries o danys als béns municipals.
2. Reincidir en la comissió d’infraccions lleus.
Article 300. INFRACCIONS MOLT GREUS
Són infraccions molt greus:
1. Reincidir en la comissió d’infraccions greus.
SECCIÓ 4A.
RELATIVES A LES INFRACCIONS DESCRITES EN EL TÍTOL VI (art. 82 a 143)
Article 301. INFRACCIONS LLEUS
Són infraccions lleus:
1. No comunicar els canvis que puguin afectar les condicions de l'autorització o
les característiques o el funcionament de l'activitat, abans d'exercir-la.
2. Incórrer en demora no justificada en l'aportació de documents sol·licitats per
l'Ajuntament.
3. No notificar a l’Ajuntament el canvi de titularitat de les activitats no
classificades o compreses en l'annex III.
4. Incórrer en qualsevol altra acció o omissió que infringeixi les determinacions
d'aquesta Ordenança i que no sigui qualificada d'infracció molt greu o greu.
5. Incomplir els requeriments d’informació dels òrgans competents o dels
inspectors.
6. Realitzar una modificació o un canvi no substancial en l'activitat
autoritzada, sense comunicar-ho.
7. No disposar de disposar de fulls de reclamació/denúncia oficials per a les
persones consumidores i/o usuàries.
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8. No disposar de cartell anunciador de la disponibilitat de fulls de
reclamació/denúncia o no exposar-lo en lloc visible.
9. Romandre oberts o realitzar activitats de venda, els establiments de venda
al públic de mercaderies fora de l’horari autoritzat.
10. Superar el nombre màxim d’hores diàries o setmanals d’obertura.
11. Vendre o consumir begudes, productes alimentaris, tabac o qualsevol
altre producte dins dels locals de serveis telefònics.
12. Obrir fora de l’horari de funcionament establert per als establiments de
serveis telefònics.
13. Expedir productes alimentaris no autoritzats o incomplint les condicions
de la llicència.
5. Qualsevol acció o omissió que infringeixi aquest Títol i que no hagi estat
tipificada com a greu o molt greu.
Article 302. INFRACCIONS GREUS
Són infraccions greus:
1. Exercir l’activitat de les compreses en l’àmbit d’aplicació d’aquesta ordenança
(no classificada o compresa a l’annex III) o dur a terme un canvi substancial
d'aquesta sense llicència.
2. Exercir una activitat sotmesa a qualsevol modalitat de llicència ambiental
o dur a terme un canvi substancial en ella sense disposar de la llicència
ambiental.
3. Exercir una activitat sotmesa a qualsevol modalitat de llicència ambiental
sense disposar de la verificació de l'actuació de control inicial de caràcter
general.
4. No efectuar la revisió periòdica de la llicència ambiental en qualsevol de
les modalitats d’aquesta.
5. No sotmetre l'activitat inclosa en el règim de llicència ambiental als controls
periòdics preceptius, o bé obstaculitzar la seva acció de control.
6. Transmetre la llicència ambiental sense comunicar-ho a l’Ajuntament.
7. Impedir, retardar o obstaculitzar els actes d'inspecció ordenats per
l'Ajuntament.
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8. No dur a terme les comunicacions preceptives a l'Ajuntament exigides per
l'autorització o la llicència ambientals.
9. Negar-se a facilitar fulls de reclamació/denúncia a les persones consumidores
o usuàries
10. Tenir fulls de reclamació o denúncia no oficials que puguin induir a confusió.
11. Negar les dades necessàries al consumidor per emplenar-los els fulls de
reclamació/denúncia.
12. Obrir o realitzar activitats de venda els diumenges no expressament
autoritzats.
13. No mantenir el servei higiènic en les degudes condicions de salubritat i
higiene.
14. Facilitar o no impedir l’entrada a partir de les 23 hores del públic als locals
de serveis telefònics.
15. Exercir l’activitat de serveis telefònics amb les finestres i portes obertes
si es causen molèsties al veïnat.
16. Emmagatzemar, guardar o expedir gènere, articles, productes o
substàncies de qualsevol altre classe que per raó de les condicions de toxicitat,
olor o perillositat d’aquests puguin contaminar els aliments, en establiments
alimentaris.
17. Reincidir en infraccions lleus.
Article 303. INFRACCIONS MOLT GREUS
Són infraccions molt greus:
1. Ocultar o alterar dades aportades a l'expedient administratiu per a
l'obtenció de la llicència ambiental o per a les revisions o les modificacions
d'aquesta llicència.
2. Falsejar els certificats tècnics que s'han de presentar davant l’Ajuntament
en els règims de llicència ambiental o en el seu cas, de llicència d'obertura
d'establiments o per les modificacions d'aquestes llicències o comunicacions.
3. Reincidir en infraccions greus.
Article 304. QUANTIA DE LES SANCIONS I ÒRGANS COMPETENTS
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D’acord amb l’establert a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció
integral de l'Administració ambiental i el Decret 136/1999, de 18 de maig,
pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998:
1. La quantia de les sancions a imposar és la següent:
a) Les infraccions lleus són sancionades amb multes de 150,25 euros a
901,52 euros.
b) Les infraccions greus són sancionades amb multes de 901,53 euros a
6.010.12 euros.
c) Les infraccions molt greus són sancionades amb multes de 6.010.12 euros
a 90.151,82 euros.
2. Els òrgans competents per a la imposició de sancions són:
a) Per a sancions de fins a 90.151,82 euros, infraccions molt greus, el Ple.
b) Per a sancions de fins a 6.010,12 euros, infraccions lleus i greus, l’alcalde.
3. Les potestats sancionadores del Ple i de l’alcalde són delegables.
Article 305. MESURES CAUTELARS
1. En el cas de les activitats que s'exerceixin sense disposar de l'autorització
o la llicència ambientals, si constata el risc d'una afecció greu del medi
ambient, la seguretat o la salut de les persones, l’òrgan competent pot
ordenar, en la tramitació del procediment sancionador, la suspensió de
l'activitat fins que s'hagi obtingut l'autorització o la llicència corresponents.
2. En cas d’incompliment de les obligacions establertes en aquesta
Ordenança es poden imposar multes coercitives amb la quantia màxima de
600 euros i amb un màxim de tres de consecutives.
SECCIÓ 5A.
RELATIVES A LES INFRACCIONS DESCRITES EN EL TÍTOL VII (art. 144 a 198)
Subsecció Primera. Infraccions dels capítols I a IV (art. 144 a 174)
Article 306. INFRACCIONS LLEUS
Són infraccions lleus:
1. No comunicar a l’Ajuntament les dades requerides per aquest dins dels
terminis establerts.
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2. Instal·lar i comercialitzar emissors acústics sense adjuntar-hi informació
sobre els seus índexs d’emissió, si aquesta informació és exigible conforme a
la normativa aplicable.
3.

Apartat 306.3 derogat pel Ple de 9 de juliol de 2013

4.

Apartat 306.3 derogat pel Ple de 9 de juliol de 2013

5. Realitzar qualsevol tipus de grafit, pintada, dibuix, escrit o similars sobre
elements de l’espai públic o dels béns municipals.
6. Efectuar expressions gràfiques sobre béns privats instal·lats a la via pública
o visibles des d’aquesta sense les autoritzacions necessàries.
7. Donar voltes innecessàries amb els vehicles per les illes d’habitatges i
molestar el veïnat.
8. No mantenir el volum de la veu humana o l’activitat directa de les persones
en nivells que no afectin la bona convivència.
9. No adoptar les mesures necessàries per impedir que la tranquil·litat del
veïnat sigui alterada pel comportament dels animals domèstics.
10. Realitzar reparacions domèstiques, canvis de mobles i similars fora dels
horaris establerts.
11.

Apartat 306.11 derogat pel Ple de 9 de juliol de 2013

12.

Apartat 306.12 derogat pel Ple de 9 de juliol de 2013

13.

Apartat 306.13 derogat pel Ple de 9 de juliol de 2013

14.

Apartat 306.14 derogat pel Ple de 9 de juliol de 2013

15.

Apartat 306.15 derogat pel Ple de 9 de juliol de 2013

16. Tot incompliment de les prescripcions establertes en aquesta ordenança
que no sigui tipificat d’infracció greu o molt greu.
Article 307. INFRACCIONS GREUS
Són infraccions greus:
1. Superar els valors límit aplicables, si no s’ha produït dany o detriment greu
del medi ni s’hagi posat en perill greu la seguretat o la salut de les persones.
2. Desenvolupar l’activitat amb alteració de les circumstàncies que van
permetre atorgar la llicència quant a la transmissió de sorolls i vibracions.
3. Ocultar o alterar intencionadament les dades relatives a la contaminació
acústica acreditades als expedients administratius encaminats a l’obtenció
d’autoritzacions o llicències relacionades amb l’exercici d’activitats regulades
en la Llei d’intervenció integral de l’administració ambiental (LIIAA).
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4. Impedir, retardar o obstruir l’activitat inspectora o de control de les
administracions públiques
5. No adoptar les mesures correctores requerides per l’Administració
competent en cas d’incompliment dels objectius de qualitat acústica.
6.

Apartat 307.6 derogat pel Ple de 9 de juliol de 2013

7.

Apartat 307.7 derogat pel Ple de 9 de juliol de 2013

8. Circular els vehicles de motor amb silenciadors inadequats o deteriorats,
ja sigui el silenciador d’inici o un altre d’homologat però que no funcioni
correctament. El silenciador no pot ser inutilitzat per cap dispositiu.
9. Impedir o obstaculitzar al personal acreditat l’amidament del focus de
soroll molest.
10. Utilitzar ràdios, televisions, equips i instruments musicals, megàfons de
propaganda o publicitat i similars a la via i els espais públics sense
autorització municipal.
11. Fer sonar elements d’avís, com sirenes o alarmes i similars, de les 20 a
les 8 hores.
12. No desconnectar immediatament els sistemes d’alarma acústics en el cas
que l’activació respongui a una falsa alarma.
13. No retirar els anuncis situats a la via i espais públics en el termini establert
quan hagi estat requerit per fer-ho.
14. Instal·lar cartells, pancartes o similars volant sobre la via pública afectant
a la seguretat del trànsit.
15. Col·locar, sense autorització, qualsevol forma de propaganda o publicitat
en edificis i instal·lacions municipals, en els elements del paisatge, en el
mobiliari urbà i, en general, en tots aquells elements que, situats a la via i/o
espais públics, estiguin destinats a prestar serveis específics a la ciutadania.
16. Fer barbacoes en llocs no habilitats a l’efecte.
17. Reincidir en la comissió d’infraccions de caràcter lleu en el termini de dos
anys.
Article 308. INFRACCIONS MOLT GREUS
Són infraccions molt greus:
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1. Superar els valors límit que siguin aplicables, si s’ha produït un dany o
detriment greu del medi o s’hagi posat en perill greu la seguretat o la salut
de les persones.
2. Incomplir les condicions establertes, en matèria de contaminació acústica,
en l’autorització ambiental integrada, en l’autorització o aprovació del
projecte sotmès a avaluació d’impacte ambiental, en l’autorització que
determina la llicència ambiental, si s’ha produït un dany o detriment greu pel
medi o s’hagi posat en perill greu la seguretat o salut de les persones.
3. Incomplir les normes que estableixin requisits relatius a la protecció de les
edificacions contra el soroll, si es posa en perill greu la seguretat o la salut
de les persones.
4. Incomplir les obligacions derivades de l’adopció de mesures provisionals.
5. Produir una contaminació acústica superior als valors límit establerts en
zones de protecció acústica especial i en zones de situació acústica especial.
6.

Apartat 308.6 derogat pel Ple de 9 de juliol de 2013

7.

Apartat 308.7 derogat pel Ple de 9 de juliol de 2013

8. Fer funcionar fonts emissores si s’ha ordenat de precintar-les o clausurarles.
9. Obstruir o impedir l’actuació inspectora, de manera que es retardi l’exercici
de les seves funcions.
10. La reincidència en la comissió d’infraccions de caràcter greu en el termini
de dos anys.
11. Realitzar qualsevol tipus de grafit, pintada, dibuix, escrit o similars sobre
monuments, edificis públics, especialment els catalogats, o mobiliari urbà.
12. Col·locar, sense autorització, qualsevol forma de propaganda o publicitat
sobre monuments, edificis públics, especialment els catalogats, o mobiliari
urbà, o si l’objecte de la propaganda té contingut comercial.
13. Abocar cendres incandescents als contenidors de recollida de residus.
14. Realitzar espectacles pirotècnics sense autorització.
15. Usar els sistemes acústics d’alarma o d’emergència sense causa
justificada.
16. Reincidir en la comissió d’infraccions greus.
Subsecció Segona. Infraccions dels capítols V a VII (art. 175 a 198)
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Article 309. INFRACCIONS LLEUS
Són infraccions lleus:
1. Embrutar la via o els espais públics o realitzar actes que siguin contraris a
la neteja, a l’estètica, a la integritat física i al valor econòmic dels elements
de propietat pública instal·lats a la via o als espais públics.
2. Incomplir l’obligació de netejar espais comunitaris de titularitat privada i
ús públic.
3. Incomplir l’obligació de mantenir les finques particulars lliures
d’escombraries, runes, mobles, males herbes, animals nocius per a la salut
humana i altres objectes.
4. Abocar qualsevol matèria o substància líquida a la via pública i als espais
oberts sense edificar, tant públics com privats, si no es causa cap perjudici o
molèstia a la resta de persones usuàries o al veïnat.
5.

Article 309.5 derogat pel Ple de 25 de gener de 2022

6.

Article 309.6 derogat pel Ple de 25 de gener de 2022

7.

Article 309.7 derogat pel Ple de 25 de gener de 2022

8.

Article 309.8 derogat pel Ple de 25 de gener de 2022

9.

Article 309.9 derogat pel Ple de 25 de gener de 2022

10.

Article 309.10 derogat pel Ple de 25 de gener de 2022

11.

Article 309.11 derogat pel Ple de 25 de gener de 2022

12.

Article 309.12 derogat pel Ple de 25 de gener de 2022

13. Col·locar contenidors i sacs de runes a la via pública sense llicència.
14.

Article 309.14 derogat pel Ple de 25 de gener de 2022

15.

Article 309.15 derogat pel Ple de 25 de gener de 2022

16.

Article 309.16 derogat pel Ple de 25 de gener de 2022

Article 310. INFRACCIONS GREUS
Són infraccions greus:
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1. No mantenir, els contractistes d’obres, les voreres, els escocells, les rigoles
i els embornals nets en tot moment i, en qualsevol cas, els han de deixar nets
en finalitzar la jornada laboral.
2. Incomplir amb els requeriments efectuats per l’Ajuntament
manteniment de les finques en condicions de neteja i/o salubritat.

pel

3. No mantenir en condicions de neteja adequades les voreres, voravies i
marxapeus dels establiments davant dels quals es realitzin operacions de
càrrega i descàrrega.
4. No retirar de la via pública d’ampolles, envasos, gots i altres deixalles
produïdes per les activitats obertes al públic, els titulars d’aquestes.
5.

Article 310.5 derogat pel Ple de 25 de gener de 2022

6. Netejar i reparar vehicles i maquinària a la via pública, així com efectuar
canvis d’olis o altres líquids.
7.

Article 310.7 derogat pel Ple de 25 de gener de 2022

8. Abocar qualsevol matèria o substància líquida a la via pública i als espais
oberts sense edificar, tant públics com privats, si es causen perjudicis o
molèsties a la resta de persones usuàries o al veïnat.
9. Abocar qualsevol mena de residu industrial líquid, sòlid o solidificable, que
sigui susceptible de produir danys als paviments o afectar la integritat i la
seguretat de les persones i de les instal·lacions municipals de sanejament.
10.

Article 310.10 derogat pel Ple de 25 de gener de 2022

11. Cremar papereres o qualsevol tipus de contenidor.
12.

Article 310.12 derogat pel Ple de 25 de gener de 2022

13.

Article 310.13 derogat pel Ple de 25 de gener de 2022

14.

Article 310.14 derogat pel Ple de 25 de gener de 2022

15. Abocar les aigües residuals fora de la xarxa de clavegueram o no utilitzar
l’adequada connexió per l’abocament.
16. Abocar a la xarxa municipal de clavegueram i/o a la llera pública matèries
o productes.
17. Reincidir en infraccions lleus.
Article 311. INFRACCIONS MOLT GREUS
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Són infraccions molt greus:
1.

Article 311.1 derogat pel Ple de 25 de gener de 2022

2.

Article 311.2 derogat pel Ple de 25 de gener de 2022

3.

Article 311.3 derogat pel Ple de 25 de gener de 2022

4. Abocar pintures, vernissos, dissolvents, olis minerals i de cuina cremats,
així com de barreges aquoses de materials de construcció, com ciment, guix,
vorada i similars al clavegueram o a la llera pública.
5. Reincidir en infraccions greus.
Article 312. ACCIÓ PÚBLICA
1. L’acció per exigir davant de l’autoritat municipal l’acompliment d’aquesta
Ordenança és pública.
2. Es garanteix la confidencialitat del denunciant
Subsecció Tercera. Disposicions comunes
Article 313. MULTES COERCITIVES
1. D’acord amb la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la
contaminació acústica, en cas d'incompliment de les obligacions derivades
dels requeriments formulats a l'empara del que estableix aquesta Llei, es
poden imposar multes coercitives fins a la quantia màxima de 600 euros i
amb un màxim de tres de consecutives.
2. D’acord amb la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus, davant
de conductes il·lícites que afectin a la neteja d’espais d’ús públic:
a) Poden imposar-se multes coercitives per a l’execució de les obligacions
derivades de l’acompliment d’aquesta ordenança o en execució de resolucions
sancionadores, que són reiterables si transcorren els termini assenyalats en
els requeriments corresponents, fins que es compleixin.
b) L’import de cada multa coercitiva no pot excedir del 10% de la que
correspon a la infracció presumpta o declarada, ni en conjunt al 30%
d’aquesta.
3. Les multes coercitives són independents de les sancions que s’imposen i
compatibles amb aquestes.
SECCIÓ 6A.

Ordenança de convivència i civisme
Títol X. Disciplina administrativa

134 de 161

RELATIVES A LES INFRACCIONS DESCRITES EN EL TÍTOL VIII (art. 199 a 259)
Subsecció Primera. Infraccions relatives a la protecció d’animals
Article 314. INFRACCIONS LLEUS
Són infraccions lleus:
1. Tenir en possessió un gos, un gat, una fura o altres animals que s'han de
registrar obligatòriament no inscrits en el cens municipal d’animals de
companyia.
2. No dur identificats els gats, els gossos i les fures i els altres animals que
s'hagin d'identificar mitjançant microxip homologat.
3. Fer donació d'un animal com a premi o recompensa.
4. Filmar escenes fictícies de crueltat, maltractament o sofriment d'animals,
sense autorització.
5. Mantenir els animals en instal·lacions inadequades des del punt de vista
del seu benestar, si no els comporta un risc greu per a la salut.
6. No evitar la fugida d'animals.
7. Maltractar animals, si no els produeix resultats lesius.
8. Subministrar a un animal substàncies que li causin alteracions lleus de la
salut o del comportament, llevat dels casos emparats per la normativa vigent.
9. No donar als animals l'atenció veterinària necessària per garantir-ne la
salut, si això no els causa perjudicis greus.
10. No comunicar, la persona propietària o posseïdora, la desaparició d'un
animal de companyia.
11. Vendre o fer donació d'animals per mitjà de revistes de reclam o
publicacions assimilables sense la inclusió del número de registre de nucli
zoològic.
12. Transportar animals amb incompliment dels requisits establerts.
13. Usar coles o substàncies enganxoses com a mètode de control de
poblacions d’animals vertebrats.
14. No portar un arxiu amb les fitxes clíniques dels animals que s'han de
vacunar o tractar obligatòriament.
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15. No posseir, el personal dels nuclis zoològics que manipuli animals, el
certificat corresponent al curs de cuidador o cuidadora d'animals, reconegut
oficialment.
16. No tenir en lloc visible l'acreditació de la inscripció en el Registre de nuclis
zoològics.
17. No tenir actualitzat el llibre de registre oficial establert per als nuclis
zoològics i per a les institucions, els tallers i les persones que practiquen
activitats de taxidèrmia.
18. Exhibir animals als aparadors dels establiments de venda d'animals.
19. Vendre animals de companyia a persones menors de setze anys i a
persones incapacitades sense l'autorització dels qui en tenen la potestat o la
custòdia.
20. Fer exhibició ambulant d'animals com a reclam.
21. Practicar la caça, la captura en viu la venda, la tinença, el tràfic, el comerç,
l’exhibició pública i la taxidèrmia d’exemplars de les espècies incloses en
l’annex amb la categoria D en la Llei de protecció dels animals, i també de
parts, d’ous, de cries o de productes obtinguts a partir d’aquests
22. Practicar la caça i la captura d’ocells vius de longitud inferior a 20 cm,
fora dels supòsits de l’article 9.2 de la Llei de protecció dels animals.
23. Qualsevol altra infracció de la Llei de protecció dels animals que no hagi
estat tipificada com a greu o molt greu.
Article 315. INFRACCIONS GREUS
Són infraccions greus:
1. Mantenir els animals sense l'alimentació necessària o en instal·lacions
inadequades des del punt de vista higienicosanitari, de benestar i de
seguretat, si els comporta risc greu per a la salut.
2. No tenir el llibre de registre oficial establert per als nuclis zoològics i per a
les institucions, els tallers i les persones que practiquen activitats de
taxidèrmia, o no tenir-lo diligenciat per l'Administració competent.
3. No vacunar els animals domèstics de companyia o no aplicar-los els
tractaments obligatoris.
4. Incomplir, els nuclis zoològics, qualsevol de les condicions i/o els requisits
establerts en el capítol VII.
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5. Fer venda ambulant d'animals fora de mercats, fires i qualsevol altre
certamen autoritzat.
6. Vendre animals o fer-ne donació, els centres de cria d'animals, si no han
estat inscrits en el Registre de nuclis zoològics.
7. Anul·lar el sistema d'identificació dels animals sense prescripció ni control
veterinaris.
8. No mantenir en captivitat o en les condicions que per via reglamentària
s'estableixin o exhibir i passejar per les vies i els espais públics animals
salvatges pertanyents a espècies de comerç permès que per les seves
característiques puguin causar danys a les persones, als béns i al medi
ambient.
9. Fer tir al colom.
10. Incomplir l'obligació de vendre animals en les condicions a què fa
referència l'article 254.
11. No lliurar la documentació exigida en tota transacció d'animals.
12. Maltractar o agredir físicament els animals si els comporta conseqüències
greus per a la salut.
13. Organitzar o participar en matances públiques d'animals.
14. Instal·lar atraccions firals giratòries amb animals vius lligats i altres
assimilables.
15. Fer un ús no autoritzat d'animals en espectacles.
16. Subministrar substàncies a un animal que li causin alteracions greus de
la salut o del comportament, llevat dels casos emparats per la normativa
vigent.
17. Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el
comerç i l'exhibició pública d'animals, i també de parts, d'ous o de cries
d'exemplars d'espècies de la fauna autòctona i no autòctona declarades
protegides per tractats i convenis internacionals vigents.
18. Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el
comerç, l'exhibició pública i la taxidèrmia d'exemplars de les espècies incloses
en l'annex amb la categoria C, de la Llei de protecció dels animals, i també
de parts, d'ous, de cries o de productes obtinguts a partir d'aquests
exemplars.
19. Practicar la caça, la captura en viu, el comerç, l'exhibició pública i la
taxidèrmia d'exemplars de les espècies incloses en l'annex amb la categoria
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D, de la Llei de protecció dels animals, i també de parts, d'ous, de cries o de
productes obtinguts a partir d'aquests exemplars, llevat dels casos
reglamentats o autoritzats.
20. No estar inscrit en el Registre de nuclis zoològics.
21. Oposar resistència a la funció inspectora o posar entrebancs a la inspecció
d'instal·lacions que allotgin animals.
22. No donar als animals l'atenció veterinària necessària per garantir-ne la
salut.
23. Abandonar animals, si s'ha fet en unes circumstàncies que no comporten
cap risc per a l'animal.
24. Incomplir l’obligació de procurar el benestar dels animals emprats en
curses una vegada finalitzada la seva participació en aquestes.
25. Participar en competicions i curses en les quals es fan apostes sobre
animals que no estan identificats i registrats en el Registre d'animals de
competició.
26. Posseir o emprar arts de caça o captura prohibits, o comerciar-hi,
especificats en l'annex 3 del Reial Decret 1095/1989, de 8 de setembre (RCL
1989, 2007), pel qual es declaren les espècies de caça i pesca i s'estableixen
les normes per a la seva protecció, o bé en la norma que el substitueixi, llevat
dels casos reglamentats o autoritzats.
27 Incomplir l'obligatorietat d'esterilitzar els animals de companyia en els
supòsits determinats legalment.
28. Incomplir els requeriments realitzats per l’Ajuntament.
29. Reincidir en la comissió d’infraccions lleus durant l’últim any.
Article 316. INFRACCIONS MOLT GREUS
Són infraccions molt greus:
1. Maltractar o agredir físicament els animals, si els comporta conseqüències
molt greus per a la salut.
2. Sacrificar animals fora dels casos permesos per la legislació sectorial
aplicable.
3. Abandonar animals, si s'ha fet en unes circumstàncies que els puguin
comportar danys greus.
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4. Capturar gossos, gats i fures ensalvatgits mitjançant l'ús d'armes de foc
sense l'autorització corresponent del departament competent en matèria de
medi ambient.
5. No evitar la fugida d'animals d'espècies de fauna salvatge no autòctona,
d'animals de companyia exòtics o d'híbrids de manera que pugui comportar
una alteració ecològica greu.
6. Esterilitzar animals, practicar mutilacions a animals i sacrificar animals
sense control veterinari o en contra de les condicions i els requisits establerts
per la normativa.
7. Organitzar baralles de gossos, de galls o d'altres animals, i participar en
aquest tipus d'actes.
8. Mantenir els animals sense l'alimentació necessària o en instal·lacions
inadequades des del punt de vista higienicosanitari i de benestar, si els
perjudicis als animals són molt greus.
9. Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç
i l'exhibició pública d'animals o dels ous i les cries d'exemplars d'espècies de
la fauna salvatge autòctona i de la no autòctona declarades altament
protegides o en perill d'extinció per tractats i convenis internacionals vigents
a l'Estat espanyol.
10. Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el
comerç, l'exhibició pública i la taxidèrmia d'exemplars de les espècies incloses
en l'annex amb les categories A i B, i també de parts, d'ous i de cries
d'aquests exemplars.
11. Reincidir en la comissió d'infraccions greus durant l'últim any.
Article 317. QUANTIA DE LES SANCIONS
Les infraccions relatives a la protecció d’animals tipificades en els articles
anteriors són sancionades amb les multes següents:
1. Les infraccions lleus amb multa de 100 euros a 400 euros.
2. Les infraccions greus amb multa de 401 euros a 2.000 euros.
3. Les infraccions molt greus amb multa de 2.001 a 20.000 euros.
Subsecció Segona. Infraccions relatives als animals potencialment
perillosos
Article 318. INFRACCIONS LLEUS
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Són infraccions lleus:
1. No senyalitzar les instal·lacions que allotgin a gossos considerats
potencialment perillosos.
2. No fer constar la condició de potencialment perillós en el registre censal
municipal.
3. Conduir gossos potencialment perillosos per les vies i espais públics sense
dur la llicència municipal o l’acreditació de la inscripció censal.
4. Conduir més d’un gos potencialment perillós per les vies o espais públics.
2. Incomplir qualsevol de les obligacions sobre animals potencialment
perillosos previstes en aquesta Ordenança que no hagi estat tipificada com a
greu o molt greu.
Article 319. INFRACCIONS GREUS
Són infraccions greus:
1. No complir les mesures de seguretat establertes per a les instal·lacions
que allotgin gossos potencialment perillosos.
2. No contractar l’assegurança de responsabilitat civil.
3. Fer activitats d’ensinistrament sense acreditació professional oficial.
4. No dur a terme els tests de comportament dels gossos progenitors en els
centres de cria.
5. Trobar-se el gos potencialment perillós deslligat o sense morrió a les vies
públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius i als llocs i als espais
públics en general.
6. Adquirir un gos potencialment perillós les persones menors d’edat o
privades judicialment o governativament de tenir-ne.
7. Deixar solt un animal potencialment perillós o no haver adoptat les
mesures necessàries per evitar la seva fugida o pèrdua.
8. Incomplir l’obligació d’identificar un animal potencialment perillós
mitjançant microxip.
9. La negativa o resistència a subministrar dades o facilitar la informació
requerida per les autoritats competents o els seus agents, així com el així
com subministrar informació inexacta o documentació falsa.
10. Reincidir en infraccions lleus durant l’últim any.
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Article 320. INFRACCIONS MOLT GREUS
Són infraccions molt greus:
1. Fer activitats d’ensinistrament d’atac no autoritzades o per activar la seva
agressivitat o per a finalitat prohibides.
2. Participar en la realització de combats de gossos, en els termes que
s’estableixen legalment.
3. Abandonar un animal potencialment perillós.
4. Tenir gossos o animals potencialment perillosos sense llicència.
5. Vendre o transmetre per qualsevol títol un gos o animal potencialment
perillós a qui no tingui llicència.
6. Ensinistrar animals potencialment perillosos per qui no disposi del certificat
de capacitació.
7. Organitzar, celebrar o participar concursos, exercicis, exhibicions o
espectacles d’animals potencialment perillosos, destinats a demostrar
l’agressivitat dels animals.
8. Reincidir en infraccions greus durant l’últim any.
Article 321. QUANTIA DE LES SANCIONS
1. Les infraccions relatives a la tinença i conducció d’animals potencialment
perillosos tipificades en l’article 319, apartats 7 a 9, i 320, apartats 3 a 7,
d’acord amb la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la
tinença d’animals potencialment perillosos, són sancionades amb les multes
següents:
a) Les infraccions lleus amb multa de 150,25 euros a 300,51 euros.
b) Les infraccions greus amb multa de 300,52 euros a 2.404,05 euros.
c) Les infraccions molt greus amb multa de 2.404,06 a 15.025,30 euros.
2. Les infraccions relatives a la tinença i conducció d’animals potencialment
perillosos tipificades en l’article 318, apartats 1 i 2, l’article 319, apartats 1 a
6, i 320, apartats 1 i 2, d’acord amb la per la Llei 10/1999, de 30 de juliol,
sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos, són
sancionades amb les multes següents:
a) Les infraccions lleus amb multa de 60,10 euros a 150,25 euros.
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b) Les infraccions greus amb multa de 150,26 euros a 1.502,53 euros.
c) Les infraccions molt greus amb multa de 1.502,54 a 30.050,61 euros.
Article 322. SANCIONS ACCESSÒRIES
Les infraccions tipificades en els apartats anteriors poden comportar
l’aplicació com a sancions accessòries la confiscació, el comís, l’esterilització
o sacrifici dels animals potencialment perillosos, la clausura dels establiments
i la suspensió temporal o definitiva de la llicència per a la tinença o conducció
d’animals potencialment perillosos o del certificat de capacitació de
l’ensinistrador.
Subsecció Tercera.
l'ordenança

Relatives

a

la

tinença

d'animals

segons

Article 323. INFRACCIONS LLEUS
Són infraccions lleus:
1. Fixar anuncis a la via pública de transaccions d’animals sense la inclusió
del número de nucli zoològic.
2. Realitzar transaccions sobre animals de companyia els particulars no
autoritzats.
3. Alimentar els animals a les vies o espais públics, sense autorització.
4. No aportar els certificats veterinaris oportuns si així ho requereix
l’Ajuntament.
5. No retirar les defecacions dels animals de la via pública o dels llocs
destinats a tal fi així com l’incompliment de l’establert amb l’article 224
d’aquesta ordenança.
6. Rentar animals a la via pública, parcs, solars o altres espais, incloses les
vies urbanes, i/o deixar-los beure aigua amorrats als brolladors o a les fonts
públiques.
7. No observar les obligacions d’aquesta ordenança si això no té
transcendència greu per la higiene, seguretat i/o tranquil·litat dels ciutadans
i ciutadanes.
8. Qualsevol altra acció o omissió que infringeixi les disposicions d’aquesta
Ordenança que no hagi estat tipificada com a greu o molt greu.
Article 324. INFRACCIONS GREUS
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Són infraccions greus:
1. Realitzar activitats d’ensinistrament sense acreditació professional oficial.
2. Mantenir els animals en instal·lacions inadequades des del punt de vista
de seguretat que presentin perill o molèsties greus pel veïnat o d’altres
persones.
3. Permetre l’entrada d’animals als establiments de pública concurrència i/o
no senyalitzar adequadament quan existeixi aquesta prohibició.
4. No sotmetre l’animal a observació veterinària que s’estableix en el protocol
de mossegades (article 209).
5. La circulació de gossos per les vies públiques, llocs i espais públics en
general, sense complir les obligacions de vigilància i seguretat establertes en
aquesta ordenança.
6. La negativa o resistència a subministrar dades o a facilitar la informació o
documentació requerida per les autoritats competents o pels seus agents en
el compliment de les seves funcions, així com subministrar informació o
documentació falsa.
7. No sol·licitar la preceptiva llicència municipal pels establiments o activitats
en els casos en què sigui preceptiva o l’incompliment dels requisits exigits
per la seva instal·lació o funcionament.
8. Deixar sols els animals de companyia durant més de 12 hores tant a
l’interior com a l’interior de l’habitatge, si això causa perjudicis greus a
aquests o a la tranquil·litat dels veïns i de les veïnes.
9. Tancar els animals de companyia en els maleters dels vehicles.
10. No observar les obligacions d’aquesta ordenança si això té transcendència
greu per la higiene, seguretat i/o tranquil·litat de la ciutadania.
9. Reincidir en infraccions lleus.
Article 325. INFRACCIONS MOLT GREUS
Són infraccions molt greus:
1. Realitzar activitats d’ensinistrament d’atac no autoritzades.
2. Tenir animals salvatges en captivitat sense la comunicació prèvia o el
control periòdic.
3. Traslladar animals salvatges en captivitat mitjançant el transport públic.
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4. Tenir i vendre animals salvatges en captivitat potencialment perillosos.
5. Permetre als animals domèstic realitzar les seves deposicions i miccions
als parcs i jardins d’ús per als infants.
6. Abandonar i/o abocar cadàvers o restes d’animals morts a la via pública i
als espais oberts sense edificar, tant públics com privats.
7. No procedir a l’eliminació o la destrucció dels animals o restes d’animals
morts.
8. No observar les obligacions d’aquesta ordenança si això té conseqüències
molts greus per la higiene, seguretat i/o tranquil·litat dels ciutadans i
ciutadanes.
9. Reincidir en infraccions greus.
Article 326. QUANTIA DE LES SANCIONS
Les infraccions relatives als animals tipificades en aquesta Ordenança que no
estiguin tipificades pel Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de protecció d’animals, per la Llei 10/1999,
de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment
perillosos o per la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre règim jurídic de la
tinença d’animals potencialment perillosos es sancionen pel règim general
establert a l’article 276.
Subsecció Quarta. Disposicions comunes
Article 327. POTESTAT SANCIONADORA I ÒRGANS COMPETENTS
La competència per a imposar les sancions relatives al Títol VIII sobre la
tinença i protecció dels animals correspon a l’alcalde tret dels supòsits
següents:
1. En aplicació de l’establert a l’article 51 del Decret legislatiu 2/2008, de 15
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals, per
a imposar sancions per la comissió d’infraccions greus o molt greus tipificades
en la Llei de protecció dels animals l’òrgan competent és el corresponent dels
departament competent en matèria de medi ambient.
2. En aplicació de l’establert a l’article 49 de la Llei 7/2004, de
de mesures fiscals i administratives l’òrgan competent per a
sancions establertes per al comissió de les infraccions tipificades
i molt greus en matèria de tinença i conducció d’animals
potencialment perillosos és el Ple.

Ordenança de convivència i civisme
Títol X. Disciplina administrativa

16 de juliol,
imposar les
com a greus
considerats

144 de 161

3. L’alcalde i el Ple poden delegar o desconcentrar les seves competències en
altres òrgans de la corporació en els termes fixats per la normativa de règim
local.
ARTICLE 328. MULTES COERCITIVES
1. Si la persona que hi està obligada no compleix les obligacions establertes
per aquesta Ordenança, l'autoritat competent la pot requerir perquè les
compleixi en un termini suficient, amb l'advertiment que, en el cas contrari,
se li imposarà una multa coercitiva amb assenyalament de quantia fins a un
màxim de 500 euros, sens perjudici de les sancions aplicables.
2. En cas d'incompliment, l'autoritat competent pot dur a terme requeriments
successius fins a un màxim de tres. En cada requeriment, la multa coercitiva
pot de ser incrementada el 20% respecte de la multa acordada en el
requeriment anterior.
3. Els terminis concedits han de ser suficients per poder dur a terme la
mesura de què es tracti i per evitar els danys que es puguin produir si no
s'adopta la mesura en el temps corresponent.
ARTICLE 329. COMÍS D’ANIMALS
1. L’Ajuntament pot comissar de manera immediata els animals, sempre que
hi hagi indicis racionals d’infracció de les disposicions d’aquesta Ordenança o
de les lleis relatives a la tinença i protecció d’animals.
2. Quan fineixin les circumstàncies que han determinat el comís, en cas que
la persona sigui sancionada, s’ha de determinar la destinació de l’animal.
3. L’Ajuntament, per si mateix o en col·laboració amb associacions de
protecció i defensa d’animals regulades a l’article 20 del Text refós de la Llei
de protecció dels animals, ha de comissar els animals de companyia si hi ha
indicis que se’ls maltracta o tortura, si presenten símptomes d’agressions
físiques, desnutrició o atenció veterinària deficient o si romanen en
instal·lacions indegudes.
4. Les despeses ocasionades pel comís i les actuacions que hi estiguin
relacionades són a càrrec de la persona causant de les circumstàncies que
l’han determinat.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
L’establert per aquesta Ordenança s’entén sens perjudici de les intervencions
que corresponguin fer a altres organismes de les administracions en l’àmbit
de les seves respectives competències.
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DISPOSICIONS TRANSITÒRIES
Primera. Deure de
empadronaments

col·laboració

per

a

la

regularització

dels

1. En els habitatges que, amb l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança, no
s’acompleixin les normes d’empadronament fixades en el Títol IX,
l’Ajuntament ha d’iniciar un procediment de regularització consistent en instar
la baixa d’ofici d’aquells que constin empadronats i que efectivament no hi
resideixin. A aquests efectes s’imposa un deure de col·laboració especial dels
residents en els habitatges afectats. En cas que s’incompleixi aquest deure
s’incoarà el procediment sancionador corresponent per infracció greu.
2. El deure de col·laboració establert en l’apartat anterior es concreta en
l’obligació dels residents d’aportar la documentació que se’ls requereixi
formalment i acreditativa del canvi de residència, baixa o residència efectiva
dels empadronats, de realitzar la declaració jurada que correspongui en
relació amb la residència efectiva dels altres empadronats i facilitar la
informació i entrada a la Policia o autoritat municipal que correspongui si
aquesta els ho requereix per a la comprovació de l’acompliment de les normes
d’empadronament.
Segona. Règim transitori dels locutoris
Els establiments de serveis telefònics per a ús públic existents en el moment
de l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança que disposen de les autoritzacions
preceptives s’han d’adequar a les seves prescripcions abans de cinc anys –
des l’entrada en vigor d’aquesta ordenança – únicament pel que respecte als
articles 128 i 129 on es descriuen els requisits d’instal·lació.
Tercera. Règim transitori general
1. Aquesta Ordenança s’aplica als procediments administratius iniciats abans
de l’entrada en vigor, en allò que no perjudiqui la persona interessada.
2. Els procediments administratius iniciats abans de l’entrada en vigor
d’aquesta Ordenança han d’adequar-se als tràmits establerts per aquesta
quant a la regularització d’activitats i usos.
Quarta. Règim transitori de les entrades i sortides de vehicles
Els titulars dels accessos inclosos en el padró d’entrades i sortides de vehicles,
actualitzat l’any 2013, disposen fins el 31 de desembre de 2015 per adequarlos a aquesta normativa respecte de l’adaptació de la vorada i la vorera, i la
senyalització.
Aquest règim transitori no és aplicable per a les altes i baixes que es
produeixin un cop entri en vigor aquesta disposició
DT 4a afegida pel Ple de 9 de juliol de 2013
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DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Queden derogades les següents disposicions:
1. L’Ordenança de convivència ciutadana i de la via pública, de 21 de març
de 2001.
2. L’Ordenança municipal reguladora de la tinença d’animals, de 2 de maig
de 2005.
3. La normativa sobre retirada de vehicles abandonats o ingressats per altres
causes en els dipòsits municipals i procediment per a la seva alienació
posterior.
4. La normativa reguladora del procediment de custòdia i lliurament dels
objectes lliurats a l’Oficina Municipal de Troballes.
DISPOSICIÓ FINAL
De conformitat amb el que preveu l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, aquesta Ordenança entra en
vigor l’endemà de la publicació del text íntegre en el Butlletí Oficial de la
Província.
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ANNEX 1 – ZONES DE SENSIBILITAT
Annex 1 derogat pel Ple de 9 de juliol de 2013

ANNEX 2 – MESURA I AVALUACIÓ DEL SOROLL PRODUÏT PELS MITJANS DE
TRANSPORT
Annex 2 derogat pel Ple de 9 de juliol de 2013

ANNEX 3 – MESURA I AVALUACIÓ DEL SOROLL PRODUÏT PER LES ACTIVITATS I
EL VEÏNAT
Annex 3 derogat pel Ple de 9 de juliol de 2013

ANNEX 4 – MESURA DE L’AÏLLAMENT ACÚSTIC DE LES EDIFICACIONS
Annex 4 derogat pel Ple de 9 de juliol de 2013

ANNEX 5 – VEHICLES DE MOTOR
Annex 5 derogat pel Ple de 9 de juliol de 2013

ANNEX 6 - MODELS D’ACTA
Annex 6 derogat pel Ple de 9 de juliol de 2013

ANNEX 7. CLASSIFICACIÓ ACTIVITATS ANNEX III DEL DECRET 136/1999
Annex 7 derogat pel Ple de 9 de juliol de 2013
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