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TÍTOL I: DISPOSICIONS GENERALS 

 
 
 
Article 1.- 1. Als efectes de la present ordenança es consideren via pública 
tots aquells béns de domini públic en espais oberts que la llei els declari amb 
aquest caràcter, o que estiguin afectes a l'ús públic o als serveis públics de 
l'Ajuntament de Rubí, tals com els carrers, places, ponts, voravies, parcs, 
jardins, els seus elements vegetals, fonts, estanys, el mobiliari urbà en 
general, els elements d'ornament i els demés béns municipals de caràcter 
públic del terme municipal. 
 
2. La utilització en aquesta ordenança del terme via pública s'ha d'entendre 
referit al concepte ampli descrit, llevat que pel context del precepte s'hagi de 
fer en consonància al seu contingut. 
 
 
Article 2.- 1. L'ús comú pot ser general o especial. 
 
2. S'entén per ús comú general el que pot exercir lliurement qualsevol 
ciutadà sobre la via pública sense que es requereixi una qualificació 
específica, utilitzant els béns d'acord amb la seva naturalesa, els actes 
d'afectació i les disposicions generals i normes de policia i bon govern que 
es contenen en aquesta ordenança. 
 
3. S'entén per ús comú especial aquell en el qual concorren circumstàncies 
singulars de perillositat, intensitat d'ús o d'altres similars. Aquest ús pot 
subjectar-se a prèvia llicència, que serà essencialment revocable per raons 
d'interès públic i amb dret a indemnització, si s'escau, i s'atorgarà sens 
perjudici de tercers. 
 
 
Article 3.- 1. L'ús privatiu és el constituït per l'ocupació directa o immediata 
d'una porció de domini públic, de manera que limiti o exclogui la utilització 
per part dels altres interessats. 
 
2. L'ús privatiu que no comporta la transformació o la modificació del domini 
públic resta subjecte a l'atorgament d'una llicència d'ocupació temporal que 
origina una situació de possessió precària essencialment revocable per 
raons d’interès públic i amb dret a indemnització, si s'escau. 
 
3. L'ús privatiu inherent a l'afectació dels béns i el que comporta la 
transformació o la modificació del domini públic resten subjectes a concessió 
administrativa mitjançant concurs. 
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Article 4.- Els usos comú especial i privatiu subjecte a llicència donaran lloc 
a la percepció de les taxes que es determinin en cada cas. 
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TÍTOL II: SOBRE L'ÚS COMÚ GENERAL 

 
 
 
Capítol Primer: Retolació de les vies de trànsit i numeració de finques. 
 
 
Article 5.- 1. Les vies de trànsit es distingiran i identificaran amb un nom, 
diferent per a cadascuna d'elles. 
 
2. El seu retolament té el caràcter de servei públic i s'efectuarà mitjançant 
làpida, placa, o qualsevol altre mitjà de característiques similars que permeti 
la identificació del seu nom des de la posició del vianant o conductor. 
 
 
Article 6.- 1. Els propietaris de finques edificades o no, àdhuc els comuners 
d'un edifici dividit en règim de propietat horitzontal, estan obligats a consentir 
la servitud per suportar en la seva façana o tanca de la propietat els 
elements de retolació indicadors del nom de la via de trànsit. 
 
2. En els casos d'urbanització promoguda per particulars la retolació de les 
vies de trànsit es realitzarà, d'acord amb el projecte facilitat per l'Ajuntament, 
a càrrec del promotor. 
 
 
Article 7.- 1. Els propietaris a què es refereix l'article anterior hauran de 
col·locar al seu càrrec, tocant a la porta principal o al mig de la línia frontera 
amb la via de trànsit, l'element indicador de la numeració de la finca, que 
s'ajustarà a un model aprovat per l'Ajuntament. 
 
2.- Així mateix, estaran obligats a mantenir la numeració en perfecte estat de 
visibilitat i neteja i a substituir-la en cas de variació. 
 
 
Article 8.- 1. El número de la finca es correspondrà amb el que tingui 
assignat o s'assignarà en el Padró Municipal d'Habitants. Els diferents 
serveis de l'Ajuntament amb competències sobre numeració de finques 
arbitraran els mecanismes necessaris de coordinació per tal d'assignar-la 
unificadament i de comunicar als propietaris les eventuals variacions. 
 
2. En cas que a una finca, per la seva longitud de façana o tanca, li 
corresponguin diversos números correlatius, el propietari estarà obligat a 
col·locar el primer i el darrer separats per un guionet, encara que a efectes 
del Padró Municipal d'Habitants o de l'Impost sobre Béns Immobles tingui 
assignat un d'ells. 
 
Capítol Segon: Instal.lacions de serveis i senyals de circulació. 
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Article 9.- 1. S'estableix sobre les façanes dels edificis i les tanques de la 
propietat la servitud d'haver de suportar, quan s’escaigui, les conduccions, 
línies, connexions, quadres de comandament o control i qualsevol altra 
instal·lació o element, sigui o no de propietat municipal, necessaris per al 
funcionament i prestació dels diferents subministraments i serveis públics 
municipals o d’utilitat pública. 
 
2. Aquesta servitud abasta també a la instal·lació dels elements necessaris 
per a les senyalitzacions viària, indicadora i informativa en totes les matèries 
de competència municipal. 
 
3. Tot l’anterior s’entén sense perjudici de les servituds que puguin establir 
altres normes legals o reglamentàries en matèries que no siguin pròpies de 
la competència municipal. 
 
 
Article 10.- 1. Les instal·lacions i els elements abans descrits només podran 
ser manipulats per l'Ajuntament o empreses concessionàries. 
 
2. Aquesta condició s'estén als casos en què calgui alterar-les per obres que 
vulgui realitzar el propietari de la façana o tanca sobre la qual estiguin 
instal·lats, en quin supòsit el cost de la modificació o reposició serà a càrrec 
d'aquest darrer.  
 
3. Si per conveniència d'un tercer es vol desplaçar qualsevol instal·lació o 
element que l'afecti, ho sol·licitarà a l'Ajuntament, qui procedirà a efectuar la 
modificació, si és possible i raonable, prèvia acceptació del pressupost per 
part del peticionari que assumirà el seu pagament. 
 
 
 
Capítol Tercer: Utilització de la via pública. 
 
Secció 1a: Circulació rodada. 
 
 
Article 11.- 1. L'ordenació del trànsit serà objecte d'una ordenança municipal 
específica. 
 
2. La circulació rodada de vehicles, amb o sense motor, només és permesa 
en la calçada de la via pública, llevat de les excepcions que preveu aquesta 
ordenança i de les que pugui establir l’específica que s'aprovi. 
 
 
Secció 2a: Reparació, entreteniment i rentat de vehicles, maquinària i 
d’altres béns o objectes. 
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Article 12.- 1. Queda prohibit realitzar en la via pública tot tipus d’operacions 
de reparació, manteniment, entreteniment i rentat de vehicles i maquinària, 
així com de qualsevol altres béns o objectes diferents dels esmentats. 
 
2. Resten especialment subjectes a aquesta prohibició els tallers mecànics. 
 
 
Secció 3a: Espais verds públics. 
 
 
Article 13.- Són espais verds públics totes aquelles zones de titularitat 
municipal on existeixi arbrat i/o plantacions de tota mena, bé formant part 
d'un parc, jardí o plaça, bé estant aïllats. 
Article 14.- 1. Tots els ciutadans han de respectar els espais verds públics i 
s'abstindran de realitzar qualsevol acció o activitat que els pugui malmetre, 
embrutar, perjudicar o afectar. 
 
2. En particular, està prohibit: 

a) Trepitjar els parterres, talussos i plantacions, així com tocar plantes i 
flors, llevat les zones de gespa que contemplin expressament ser de 
pas. 
b) Pujar als arbres. 
c) La realització de qualsevol tipus d'esporga o tala de l'arbrat. 
Aquestes tasques correspon fer-les únicament a l'Ajuntament. 
d) Trencar arbres, arbusts, plantes i flors o les seves branques, així 
com pintar-los o embrutar-los de qualsevol altra forma. 
e) Collir flors, plantes, esqueixos o fruits. 
f) Encendre foc. 
g) Embrutar de qualsevol forma els recintes. 
h) Llençar papers, deixalles, escombraries o runa, així com abocar tota 
mena de líquids, encara que no siguin perjudicials, dins els escossells 
dels arbres i en la seva proximitat. 
i) Banyar-se dins dels estanys. 
j) Rentar animals a les fonts o estanys, així com objectes susceptibles 
d'embrutar-los. 
k) Caçar, maltractar o matar ocells, animals terrestres existents en els 
parcs, jardins i places per al seu embelliment i els aquàtics dels 
estanys. 
l) Jugar a pilota en els llocs on no és permès de fer-ho. En els 
expressament habilitats, es farà de forma que no molesti les persones 
o danyi la vegetació. 
ll) Manipular el sistema de reg, automàtic o no, així com les aixetes 
d’aigua, arquetes o instal·lacions similars. 
m) Utilitzar cap de les seves parts o elements per a fins particulars. 
n) Entrar amb qualsevol tipus de vehicles, llevat la zona autoritzada a 
tal efecte. La circulació de bicicletes és permesa sempre que no es 
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facin curses o competicions o que no comporti d’altra manera risc per 
als demés usuaris. 

 
 
Article 15.- Per tal d'aconseguir la seva millor protecció i conservació, no 
s'autoritzarà cap tipus de construcció o instal·lació que sigui aliena a les 
finalitats estètiques, recreatives, culturals o de lleure del parc, jardí o plaça 
en qüestió. 
 
 
Article 16.- 1. Els parcs i jardins delimitats per tanques restaran oberts 
durant l'horari fixat per l'Ajuntament.  Llur utilització i gaudiment són públics i 
gratuïts i estaran subjectes a les indicacions contingudes en els rètols i 
avisos, així com a les que puguin formular els vigilants, inspectors i agents 
municipals. 
 
2. No és permesa la utilització de les àrees o instal·lacions que l'Ajuntament 
dediqui a finalitats especials, llevat que es disposi de la pertinent autorització 
d'acord amb les condicions que es determinin en cada cas. 
 
3. En nits de festes i revetlles l'Administració municipal fixarà les condicions 
especials per a la seva utilització. 
 
4. Els vigilants, inspectors i agents municipals expulsaran les persones que, 
sense raó justificada, restin al parc durant les hores que estigui tancat al 
públic. 
 
 
Article 17.- En els projectes d'urbanització, llicències d'edificació i de 
canalització de subministraments, caldrà tenir en compte el següent: 

a) Es mantindrà tot aquell arbrat catalogat o d'interès municipal que, 
per les seves dimensions, ubicació o tipus d’espècie, no pugui ser 
traslladat i es protegirà segons la Norma Tecnològica de Jardineria i 
Paisatgista 03E, de maig de 1993. 
b) Els Serveis Tècnics Municipals imposaran mesures especials en les 
llicències i autoritzacions corresponents. 
c) La valoració dels arbres que siguin danyats o que s’haguessin de 
suprimir serà realitzada segons el "Metodo de Valoración del Arbolado 
Ornamental. Norma de Granada". 
d) En qualsevol cas, l'obra es realitzarà sempre de manera que no 
afecti l'arbrat ni altres plantacions de la via pública. Davant la 
impossibilitat d'acomplir-ho, els elements vegetals afectats, que siguin 
d'interès, seran traslladats i/o plantats de nou a càrrec del titular de la 
llicència o autorització. 
e) Quan excepcionalment sigui inevitable la supressió d'algun arbre o 
plantació, en compensació a l'interès públic pertorbat, els interessats 
hauran d'abonar una indemnització segons la valoració realitzada pel 
Servei de Parcs i Jardins que revertirà en la creació d'espais verds. 
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Secció 4a: Mobiliari urbà. 
 
 
Article 18.- 1. S'entén per mobiliari urbà tots aquells béns mobles de 
titularitat municipal existents en la via pública, estiguin adherits a elements 
fixos de forma permanent o desmuntable o no ho estiguin, tals com, a mode 
enunciatiu, papereres, contenidors, bancs, fonts, jocs infantils, fanals, 
parades i marquesines del transport públic, senyals de trànsit i indicadores i 
elements d'ornament. 
 
2. Tindran idèntica consideració aquells béns mobles que no siguin de 
titularitat municipal destinats a prestar un servei públic o a l'ornament de la 
via pública, tals com, per exemple, cabines telefòniques i obres artístiques 
de titularitat privada no cedides en propietat al municipi. 
 
 
Article 19.- 1. Tots els ciutadans tenen l'obligació de respectar el mobiliari 
urbà i d'abstenir-se de fer qualsevol acte que el pugui perjudicar, danyar, 
afectar, embrutar o enlletgir. 
 
2. En particular, està prohibit: 

a) Trencar-lo o ocasionar menyscabaments. 
b) Realitzar graffittis o qualsevol altre tipus de pintades. 
c) Utilitzar-lo per a finalitats alienes al seu destí propi o de forma 
distinta a la que és normal per la seva naturalesa. 

 
 
Secció 5a: Presència d’animals en la via pública. 
 
 
Article 20.- 1. En la via pública, només és permesa la presència de gossos i 
gats no abandonats. 
 
2. Es considerarà que l’animal està abandonat si no duu cap identificació de 
l’origen o del propietari ni va acompanyat de cap persona. 
 
 
Article 21.- 1. Quant els equins, està permesa la seva presència sempre 
que en aquell moment, per ser funció pròpia seva, estiguin arrossegant 
vehicles no automòbils o servint a l’esbarjo del seu posseïdor o propietari. 
 
2. Es considerarà que l’animal està abandonat si no duu cap identificació de 
l’origen o del propietari ni va acompanyat de cap persona. 
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Article 22.- Les mostres, exposicions, certàmens i altres esdeveniments 
similars de pública concurrència seran permesos sota les condicions que 
determini la llicència per a aquest tipus d'ús comú especial. 
 
 
Article 23.- 1. En la via pública, els animals la presència dels quals és 
permesa hauran d'anar conduïts per una persona, sigui propietària o 
posseïdora. 
 
2. Aquesta persona resta obligada a controlar l’animal perquè no sigui 
perillós per als altres usuaris, adoptant a tal efecte les mesures adients. 
 
3. Davant la presència o possible presència d’altres persones, els gossos 
circularan amb collaret i cadena o corretja. L’ús del morrió serà obligatori 
quan les circumstàncies i/o la naturalesa, característiques o perillositat 
previsible de l’animal així ho aconsellin. 
 
4. Els inspectors i agents municipals podran ordenar l’ús del morrió quan les 
circumstàncies ho recomanin i mentre aquestes perdurin. 
 
 
Article 24.- No és permesa la presència d’animals a l’interior de les zones 
terroses, espais verds i parcs infantils, així com en aquelles altres zones o 
espais on estigui expressament prohibit. 
 
 
Article 25.- 1. El conductor de l'animal és responsable d'adoptar les mesures 
necessàries per a impedir que embruti amb les dejeccions o deposicions la 
via pública, àdhuc els parterres, zones terroses, espais verds i mobiliari urbà. 
 
2. En aquest sentit, per raons de salubritat pública, és obligat que l’animal 
faci les seves necessitats en els llocs habilitats per l'Ajuntament. En defecte 
seu, ho farà en els escossells dels arbres i, seguidament, el conductor 
retirarà els excrements i netejarà la part de la via pública que resulti 
afectada. La retirada podrà fer-se d'alguna de les formes següents: 

a) recollint-los mitjançant una bossa de plàstic impermeable a dipositar 
tot seguit i perfectament tancada en una paperera o contenidor. 
b) recollint-los mitjançant un paper i, ben embolcallat, dipositar-lo en un 
contenidor. 

3. Quant els equins que s’esmenten en l’article 21, el seu conductor restarà 
igualment obligat a recollir els excrements i a netejar la part de la via pública 
afectada. La recollida s’efectuarà únicament mitjançat bossa de plàstic 
impermeable a dipositar, perfectament tancada, en un contenidor. 
 
 
Article 26.- 1. Queda totalment prohibit donar de menjar a cap animal, en 
especial als gats, en qualsevol zona o espai de la via pública. 
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2. Així mateix, queda totalment prohibit caçar, maltractar o matar cap animal 
en qualsevol zona o espai de la via pública. 
 
 
Article 27.- 1. L’animal abandonat es traslladarà i dipositarà en un centre o 
instal·lació adequat. 
 
2. Si no porta identificació, romandrà en ell, per un màxim de vuit dies, fins 
que sigui recuperat, cedit o sacrificat. En qualsevol cas, qui resulti ésser el 
propietari o posseïdor haurà d’abonar les despeses derivades del 
manteniment i de la destinació donada a l’animal, encara que no el 
recuperi. El cessionari només satisfarà la Taxa d’Adopció. 
 
3. Si porta identificació, s’avisarà immediatament al propietari i aquest 
disposarà del termini de deu dies per a recuperar-lo, previ l’abonament de 
les despeses que hagi originat el manteniment. Un cop transcorregut 
aquest termini, si el propietari no ha satisfet l’import d’aquestes despeses, 
l’animal es considerarà abandonat i se li donarà la destinació que 
correspongui. Tant les despeses de manteniment com les de destinació 
seran exigibles al propietari. 
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TÍTOL III: SOBRE L'ÚS PRIVATIU 

 
 
 
Capítol Primer: Activitats comercials, industrials o professionals. 
 
 
Article 28.- 1. Per a l'exercici en la via pública de qualsevol activitat, ofici o 
treball comercial, industrial, artesanal o professional, àdhuc la venda 
ambulant, així com per a realitzar part dels treballs corresponents a les 
activitats autoritzades en l’interior de locals o recintes, serà imprescindible 
l’obtenció de prèvia llicència municipal, la qual establirà llurs condicions. 
 
2. El seu atorgament serà discrecional i tindrà caràcter restrictiu. 
 
 
Article 29.- En la via pública queda prohibit exposar productes alimentaris, 
qualsevol que sigui la seva forma de presentació. 
 
 
Article 30.- Les mostres, exposicions, certàmens i altres esdeveniments 
similars de pública concurrència podran autoritzar-se sota les condicions que 
determini la llicència per a aquest tipus d’ús comú especial. 
 
 
Article 31.- Els tallers mecànics no podran ocupar de cap manera la via 
pública amb els vehicles, maquinària o altres béns o objectes la reparació, 
revisió, inspecció o manteniment dels quals els hagin estat confiades, llevat 
que disposin de llicència municipal. 
 
 
Article 32.- 1. La instal·lació de punts de venda d'entrades a espectacles o 
de butlletes d'apostes, loteries i jocs d'atzar, així com de taules per a la 
recollida de signatures, col·lectes, formació d'enquestes i d'altres activitats 
similars o per a la venda de flors i productes durant els dies en què 
tradicionalment tenen lloc, podran autoritzar-se sota les condicions que la 
llicència determini. 
 
2. Quan hagin estat autoritzats, aquests elements es disposaran adossats 
als murs, tanques o façanes i sense obstaculitzar l'entrada als edificis, 
vivendes o locals, ni tampoc el pas de les persones. 
 
 
Article 33.- 1. També podran ésser objecte de llicència els actes d'ocupació 
de la via pública següents: 

a) la col·locació de figurins, productes no alimentaris i d’altres objectes 
anàlegs adossats a les façanes o finestres de la planta baixa quan 
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pertanyin o tinguin relació amb l'objecte de l'activitat principal que 
s’exerceixi en la pròpia finca. 
b) la col·locació de taulells, comunicant amb la via pública, destinats a 
la venda des de l'interior de l'establiment de comestibles, begudes, 
gelats i productes similars, sempre que es consumeixin fora del lloc on 
s’ubica el propi establiment. 

 
2. Endemés dels anteriors, seran requisits imprescindibles per a l’autorització 
d’aquestes ocupacions tots els següents: 

a) que l’establiment principal al que estan adscrits disposi de la 
preceptiva llicència municipal, 
b) que les ocupacions quedin constrenyides exclusivament al llarg de la 
pròpia línia de façana i durant l’horari d’obertura al públic d’aquell i 
c) que no s'obstaculitzi l'entrada als edificis, vivendes o locals, ni 
tampoc el pas de les persones. 

 
3. La llicència fixarà les condicions per a l’exercici d’aquests actes d’ocupació 
i els seus límits espacials. 
 
 
Capítol Segon: Tendals i marquesines en establiments. 
 
 
Article 34.- 1. Els establiments precisaran llicència per a poder instal·lar 
tendals en les seves façanes sempre que en cap posició no en quedin parts 
a menys de 2 metres d'alçada del terra, ni la seva extensió horitzontal arribi a 
menys de 40 centímetres de la projecció vertical del bordó de la voravia, 
amb un màxim de 2 metres. 
 
2. En els establiments amb façana a les places, parcs o jardins, o en els 
quioscs situats al seu interior, la projecció horitzontal serà, com a màxim, de 
2 metres. 
 
3. Es desplegaran de forma que faciliti l'esllavissament de l'aigua de pluja, 
evitant la seva acumulació al damunt, i es recolliran en finalitzar l’horari 
d’obertura al públic. 
 
 
Article 35.- 1. També precisaran llicència per a poder instal·lar marquesines 
o altres elements fixos que no siguin estrictament tendals de lona, sempre 
que no en quedin parts a menys de 2 metres d’alçada del terra, ni la seva 
projecció horitzontal superi els 50 centímetres. 
 
2. Així mateix, caldrà que facilitin l’esllavissament o conducció de l’aigua de 
pluja, evitant la seva acumulació al damunt. 
Article 36.- En els supòsits contemplats en els dos articles precedents serà 
necessari: 

a) Que quedi garantida la fixació i solidesa dels elements a instal·lar. 
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b) Que es respecti el decòrum i estètica de la ciutat i l’harmonia amb el 
conjunt. 

 
 
Capítol Tercer: Rètols en establiments. 
 
 
Article 37.- 1. Els establiments precisaran llicència per a poder instal·lar en 
les seves façanes rètols anunciadors del nom comercial i dels serveis, 
productes o especialitats que ofereixen, sempre que en cap posició no en 
quedin parts a menys de 2 metres d'alçada del terra.  
 
2. No s'admetrà la col·locació de manera perpendicular a la façana, o en 
banderola. 
 
 
Article 38.- En tot cas, serà necessari: 

a) Que es garanteixi la fixació i solidesa dels elements a instal·lar. 
b) Que es faciliti l’esllavissament o conducció de l’aigua de pluja, 
evitant la seva acumulació al damunt. 
c) Que es respecti el decòrum i estètica de la ciutat i l’harmonia amb el 
conjunt. 

 
 
Capítol Quart: Publicitat i informació. 
 
 
Secció 1a: Publicitat. 
 
Article 39.- 1. Als efectes d’aquesta ordenança, s’entén per publicitat tota 
forma de comunicació, sigui quin sigui el mitjà, procediment o suport a 
emprar, realitzada per una persona física o jurídica, pública o privada, en 
relació a l’exercici d’una activitat, ofici o treball comercial, industrial, 
artesanal o professional o a qualsevol altre interès particular, que tingui 
per objecte afavorir o promoure, de forma directa o indirecta, la 
contractació o l’intercanvi de mobles o immobles, serveis, drets i 
obligacions. 
 
2. En especial, tindran la consideració de publicitat: 

a) les tanques, plafons o murals publicitaris. 
b) els rètols o altres instal·lacions similars indicatives d’establiments 
comercials, industrials, artesanals o professionals, quan no estiguin 
situats en la pròpia façana i encara que no incloguin cap tipus 
d’informació addicional. 
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Article 40.- 1. Tota publicitat en la via pública queda condicionada a la 
prèvia obtenció de llicència municipal i també, quan s’escaigui, de les 
altres administracions amb competències concurrents. 
 
2. La llicència establirà les condicions sota les quals podrà realitzar-se, 
atenent en especial a les mesures de seguretat, de preservació del 
decòrum, estètica i netedat de la ciutat i conservació de la via pública i 
mobiliari urbà. 
 
3. La llicència fixarà també l’àmbit temporal de l’autorització i si aquesta 
abasta una, més d’una o totes les actuacions publicitàries del sol·licitant 
durant aquell període. 
4. La llicència no facultarà mai al seu titular per a preparar, perfeccionar o 
consumar en la via pública actes o contractes relacionats o no amb 
l’objecte de la publicitat. 
 
5. El sol·licitant, distribuïdor, agent de publicitat i anunciant tindran 
l’obligació de modificar l’emplaçament o suprimir la publicitat autoritzada, 
sense dret a cap indemnització, quan per raons de seguretat, de 
modificació de les característiques de la via pública, de reordenació de la 
senyalització general o qualsevol altre, sigui necessari fer-ho. 
 
6. Queda prohibida la publicitat en els anomenats “Punts d’Informació”, en 
les façanes i tanques, en la cara exterior dels aparadors i cristalleres i en 
l’exterior dels vehicles, llevat que es tracti del retolament d’aquests 
darrers. 
 
7. També queda totalment prohibida la publicitat visible des de la zona de 
domini públic en els trams urbans i travesseres de les carreteres. 
 
En matèria d’usos i instal·lacions en les zones de domini públic, de 
servitud i d’afectació de les carreteres, hom s`atindrà al que disposa la 
legislació sectorial corresponent. 
 
 
Article 41.- 1.- Amb la finalitat de protegir a determinats col·lectius de la 
captació publicitària, queda absolutament prohibida la publicitat directa en la 
via pública prop dels centres d’ensenyament. 
 
2.- Als efectes de l’apartat anterior, s’entén per publicitat directa la que es 
realitza oralment per qualsevol mitjà o distribuint o posant a disposició dels 
vianants fulletons, catàlegs, targetes, cartes i similars. 
 
Article 42.- 1. Es permesa la distribució de publicitat de forma domiciliària, 
però l’Ajuntament proporcionarà gratuïtament a tots aquells que li ho 
sol·licitin un distintiu amb la indicació de la voluntat de no rebre aquest 
tipus de publicitat. 
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2. Malgrat estar contemplada com a conducta, activitat o ús prohibit, 
idèntic distintiu proporcionarà l’Ajuntament a aquells que no desitgin que 
els deixin en els vehicles aquest tipus de publicitat. 
3. L’existència d’aquest distintiu determina el deure de respectar la 
voluntat de no rebre publicitat. No respectar-la significarà realitzar una 
conducta, activitat o ús prohibit susceptible de ser sancionada com a tal 
conforme estableix aquesta ordenança. 
 
 
Article 43.- Endemés de les determinacions establertes a la Llei General de 
Publicitat, a la Llei d’aprovació de l’Estatut del Consumidor i altra normativa 
de desenvolupament, el material publicitari la distribució del qual hagi estat 
autoritzada haurà d’ajustar-se als següents requisits: 

a) Portarà en lloc visible una identificació amb el nom i adreça de la 
persona o empresa distribuïdora i de l’anunciant. 
b) Contindrà missatges d’educació ambiental relatius a la conservació 
dels recursos naturals i que indiquin la necessitat de dipositar la 
publicitat, un cop usada, en els contenidors especials de paper per 
reciclar. 
c) Per tal de garantir un bon servei i d’evitar molèsties innecessàries, 
haurà de tenir una forma i volum tals que permetin el seu lliurament o 
dipòsit en els espais destinats a l’efecte pels destinataris i no entorpeixi 
el normal ús d’aquests espais. 
d) Per tal de garantir un servei racional i eficaç i disminuir-ne l’impacte 
ambiental, els distribuïdors autoritzats de publicitat recomanaran als 
seus clients usar paper reciclat, lliure de clor, evitar la plastificació i els 
papers setinats i la conveniència d’afavorir l’ús de tintes ecològiques. 

 
 
Secció 2a: Informació. 
 
 
Article 44.- Als efectes d’aquesta ordenança, s’entén per informació tota 
forma de comunicació, sigui quin sigui el mitjà, procediment o suport a 
emprar, realitzada per l’Ajuntament, amb o sense el suport o patrocini de 
persones físiques o jurídiques, públiques o privades, o realitzada, amb o 
sense la col·laboració o participació de l’Ajuntament, per les entitats i 
associacions sense ànim lucratiu, sempre que tingui per objecte donar a 
conèixer al públic en general actes o esdeveniments de caràcter esportiu, 
cultural o social o qualsevol altre fet, situació o relació jurídica d’utilitat o 
interès públics. 
Article 45.- S’equipara a la informació la propaganda política en o fora de 
campanya electoral. 
 
 
Article 46.- 1. La instal·lació o col·locació d’informació només serà 
possible, d’acord amb els requisits i condicions d’ús i conservació que 
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s’estableixin, als anomenats “Punts d’Informació” distribuïts per diferents 
punts de la ciutat. 
 
2. Per contra, queda totalment prohibida fora d’aquests llocs habilitats, i 
molt especialment, en les façanes i tanques, en la cara exterior dels 
aparadors i cristalleres i en l’exterior dels vehicles, llevat que es tracti del 
retolament d’aquests darrers. 
 
 
Article 47.- Pel que fa a les pancartes informatives, l’Ajuntament establirà 
els requisits, condicions i mesures sota les quals podran col·locar-se i 
retirar-se, atenent en especial a l’evitació de danys a les persones i les 
coses i la preservació de l’estètica i decòrum de la ciutat. 
 
 
Capítol Cinquè: Taules de bar. 
 
 
Article 48.- 1. Aquests establiments, prèvia l’obtenció de llicència, podran 
col·locar les seves taules en les voravies i en les places, parcs o jardins que 
els hi siguin adjacents sempre que s’acompleixin tots els següents requisits: 

a) que l’activitat principal disposi de llicència municipal, 
b) que no s'obstaculitzi l'entrada als edificis, vivendes o locals, ni 
tampoc el pas de les persones. 

  
2. La llicència fixarà les condicions per a l’exercici d’aquests actes d’ocupació 
i els seus límits espacials. 
 
 
Article 49.- 1. No s'admetrà la instal·lació de taules en voravies de menys de 
dos metres d'amplada. 
 
2. Per a la determinació de l'amplada efectiva de la voravia es tindrà en 
compte l'existència de mobiliari urbà i altres obstacles que redueixin el pas. 
 
 
Article 50.- 1. La llicència municipal podrà establir limitacions horàries. 
 
2. En cap cas l'atorgament de llicència facultarà al seu titular per a instal·lar 
en la via pública altaveus ni aparells per a la reproducció de música o altres 
emissions. 
Article 51.- La llicència podrà tenir una durada anual o inferior. També serà 
possible el seu atorgament per a dies festius i vigílies. En qualsevol cas, 
expressarà el període de temps autoritzat. 
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Article 52.- 1. El titular de l'establiment estarà obligat a respectar les 
condicions imposades en la llicència, especialment l’horari, i a vetllar per la 
no causació de molèsties als vianants i veïns. 
 
2. La negativa al compliment de les ordres donades pels agents o inspectors 
actuants o la reiteració en l'incompliment constituiran causa de revocació de 
la llicència, prèvia la incoació de l'oportú expedient. 
 
3. S'entendrà que concorre reiteració quan, durant el període de vigència de 
la llicència, s’hagi pogut constatar en un mínim de tres ocasions la causació 
de molèsties als vianants i/o veïns. 
 
4. La revocació per les causes expressades constituirà impediment per a 
l'atorgament d'una nova llicència durant un període màxim de fins a cinc 
anys a comptar des de la resolució revocatòria, tant si el sol·licitant és el 
mateix titular de l'establiment o el seu cònjuge o persona unida per similar 
vincle afectiu, com qualsevol altra unida a ells per vincle parentiu fins el 
segons grau de consanguinitat o afinitat, o societat civil o mercantil 
participada per qualsevol de les persones esmentades. 
 
5. En la llicència s’expressaran les anteriors conseqüències derivades de 
l’incompliment de les seves condicions i de la present ordenança. 
 
 
Capítol Sisè: Ocupacions temporals. 
 
Secció 1a: Enderrocs. 
 
Article 53.- 1. Durant l'enderroc d'un immoble i desenrunament autoritzats 
per llicència, el seu propietari i el personal responsable de les operacions, la 
presència dels quals serà obligada, adoptaran les mesures adients per tal 
d'evitar riscos per a la seguretat i integritat de les persones i les coses. 
 
2. A tals efectes, regularan i desviaran convenientment el trànsit de vehicles i 
de vianants en la forma que estableixi la llicència. 
 
3. La concessió de la llicència comporta l’obligació d’acomplir les condicions 
imposades i de donar avís a la Policia Local abans d’iniciar les obres. 
 
4. Quant les persones residents en la via afectada, s’autoritzarà l'entrada i 
sortida de llurs domicilis en el moment en què això no els comporti cap mena 
de perill, del mateix mode que, en idèntic supòsit, s’autoritzarà la dels seus 
vehicles. 
 
 
Article 54.- 1. Un cop finalitzades les tasques, es restablirà la normalitat en 
la via pública, es netejarà la part afectada i es repararan els desperfectes 
ocasionats. 
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2. De continuar els treballs de desenrunament amb contenidors, s’atindrà al 
que disposa l'article següent. 
 
 
Article 55.- 1. Quan tot o part del desenrunament s'hagi de fer mitjançant 
contenidors o altres mitjans de dipòsit provisionals, aquests se situaran en 
l'interior del solar. 
 
2. Si per les seves característiques, condicions de la via o dificultats de 
maniobra això no fos tècnicament possible, es col·locaran en la calçada 
prèvia l’obtenció de la corresponent llicència municipal, la qual establirà les 
condicions oportunes. 
3. Els treballs de càrrega, recollida i devolució dels contenidors o altres 
dipòsits s’efectuaran en l’interior del solar, llevat que concorrin les 
circumstàncies que contempla l’apartat anterior, en quin supòsit la llicència 
establirà les condicions per a aquestes operacions. 
 
4. En qualsevol cas, s’adoptaran les mesures adients per tal d’evitar danys a 
les persones i coses i l’obstaculització de la seva normal circulació. 
 
5. Un cop finalitzat el desenrunament, es procedirà de la forma descrita en 
l'article 54.1. 
 
 
Article 56.- 1. Quan les característiques de la via afectada ho permetin i 
prèvia l’obtenció de la corresponent llicència, els treballs d'enderroc i 
desenrunament es realitzaran dins el perímetre d'una tanca metàl·lica. 
 
2. La tanca s'haurà d’instal·lar abans de l’inici de les obres i es retirarà a la 
seva finalització. 
 
 
Secció 2a: Construccions i obres exteriors. 
 
 
Article 57.- 1. Durant l'excavació, fonamentació, formigonat, estructura, 
soldadura, càrrega, descàrrega i similars fases del procés edificatori i per raó 
dels riscos que es generen per a la seguretat i integritat de les persones i les 
coses, s’estarà al que preveu l’article 53. 
2. La concessió de la llicència comporta l’obligació d’acomplir les condicions 
imposades i de donar avís a la Policia Local abans d’iniciar les obres. 
 
 
Article 58.- 1. En la construcció sobre solars, elevació de plantes d'edificis 
preexistents i obres exteriors, serà obligatòria la instal·lació d'una tanca 
metàl·lica de seguretat de la mateixa llargària que la façana de la finca o 
zona de treball exterior i de l’amplada que estableixi la llicència pertinent. 
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2. En cas que no quedi pas lliure suficient en la voravia, l’Ajuntament decidirà 
sobre la necessitat de construir bastides o ponts volants o, si l’amplada de la 
calçada ho permet, voravies o passarel·les adjacents provisionals. 
 
3. En tot cas, serà obligatòria la col·locació de xarxes protectores arran de 
façana o del costat exterior de la bastida o pont volant per tal d'impedir que 
la caiguda fortuïta de material d'obra ultrapassi l'amplada d'ocupació. 
 
 
Article 59.- 1. El material de construcció, maquinària d'obra i instal·lacions 
auxiliars es disposaran sempre dins els límits de la zona d’obra. 
 
2.- Es considera zona d’obra la pròpia finca i la compresa dins els límits de la 
tanca. 
 
3. Quan la maquinària o instal·lacions, per la seva proximitat a la voravia, o el 
seu vol, puguin ocasionar danys o molèsties a les persones o les coses, serà 
també necessària la prèvia obtenció de llicència municipal. 
 
 
Article 60.- En totes les obres citades serà obligatòria la construcció de tubs 
de descàrrega de materials i runes i es preveuran les mesures adients per 
tal d'evitar danys a les persones i les coses. 
 
 
Article 61.- Pel que fa als mitjans de dipòsit provisional de les runes, serà 
d’aplicació allò que disposa la Secció 1a al respecte. 
 
 
Article 62.- Sempre que calgui moure terres, aportar formigó o transportar 
materials susceptibles d'embrutar la via pública, s’adoptaran les mesures 
adients per tal d’evitar que això es produeixi. En qualsevol cas, s’haurà de 
netejar el tram de la via pública que s'embruti. 
 
 
Article 63.- L'Ajuntament podrà exigir al titular de la llicència el dipòsit de 
garanties econòmiques per tal de reparar els possibles desperfectes que les 
obres poguessin ocasionar a la via pública o mobiliari urbà. 
Secció 3a: Obres interiors. 
 
 
Article 64.- 1. Quan per l'emmagatzematge dels residus generats per obres 
interiors sigui necessari utilitzar contenidors o altres mitjans de dipòsit 
provisional, s'atindrà al que disposa la Secció 1a. 
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2. La llicència decidirà sobre l’obligació de construir els tubs de descàrrega a 
què es refereix l’article 60 i les mesures adients per tal d'evitar danys a les 
persones i les coses. 
 
 
Secció 4a: Càrrega i descàrrega. 
 
 
Article 65.- 1. Els vehicles de transport de materials, mercaderies o altres 
productes o béns, qualsevol quina sigui la seva destinació, estacionaran en 
els llocs reservats i senyalitzats per l’Ajuntament a tals efectes. 
 
2. Quan no existeixin, ho faran en un lloc de la via pública que no dificulti de 
cap manera la circulació de persones i/o vehicles. 
 
3. En els supòsits de les Seccions 1a, 2a i 3a precedents, l’Ajuntament podrà 
concedir reserves d’espai per a la càrrega i descàrrega. 
 
 
Article 66.- 1. En defecte dels llocs expressats en l’article anterior en les 
proximitats del beneficiari, sigui cargador o consignatari, o quan, existint, el 
trasllat des de o fins aquest punt sigui dificultós per les dimensions de la 
càrrega no fraccionable, el beneficiari haurà de demanar llicència per a 
l’ocupació temporal de la via pública front l’origen o destinació. 
 
2. La llicència determinarà el temps màxim d'ocupació, la forma d’efectuar la 
senyalització, les mesures a adoptar per tal d'evitar l’embassament circulatori 
o per procedir a la seva desviació i les adients per tal de garantir la seguretat 
i integritat de les persones i les coses. 
 
 
Article 67.- Tret dels supòsits que preveu aquesta secció: 

a) No s’admeten altres reserves d’espai per a la càrrega i descàrrega. 
b) Resta totalment prohibida l'obstrucció total o parcial de la circulació 
amb vehicles de tota mena, en especial, l'estacionament en doble fila, 
sent d'aplicació al cas les normes legals i reglamentàries i l’ordenança 
específica reguladores del trànsit. 

 
 
 
Capítol Setè: Instal.lacions tècniques 
 
 
Article 68.- Les úniques instal·lacions que podran autoritzar-se perquè 
ocupin de manera permanent el sòl, subsòl o vol de la via pública seran les 
de les companyies dels diferents subministraments i les d’aquelles que 
prestin serveis de comunicacions per cable. 
 

 22



 
Article 69.- 1. Aquestes instal·lacions i les obres necessàries per a executar-
les resten subjectes a la prèvia obtenció de llicència, la qual establirà les 
condicions sota les quals podran realitzar-se. 
 
2. A fi de reduir els efectes d’aquest tipus d’obres sobre el normal ús de la 
via pública, la llicència podrà imposar la seva execució per trams. 
 
 
Article 70.-  1. Llevat que s'hi estigui treballant en elles, les rases obertes en 
la via pública romandran sempre cobertes amb planxes de fusta o metall 
suficientment resistents per a suportar el pas de persones i/o vehicles, de 
perfils suaus i disposades de forma que no comporti risc d'entrebancs, danys 
o caigudes. 
 
2. Si calgués que durant la nit quedessin trams oberts o elements que 
dificultessin el trànsit, s'haurà de preveure la seva senyalització amb balises 
lluminoses. 
 
3. No s'obriran rases ni es deixaran terres sobre la calçada si existeix la 
sospita raonable de pluges. En tot cas, s'evitarà que la pluja pugui fer córrer 
les terres dipositades al carrer bé retirant-les o bé cobrint-les. 
4. Sense perjudici del que disposa l’apartat anterior, l’Ajuntament podrà, com 
a mesura provisional de caràcter cautelar, cobrir les terres o retirar-les i 
netejar la via pública, corrent les despeses a càrrec dels subjectes 
responsables. 
 
 
Article 71.- Quan calgui, seran d'aplicació les mesures reguladores i de 
prevenció previstes en el Capítol Sisè. 
 
 
Capítol Vuitè: Entrada i sortida de vehicles a través dels béns de 
domini públic. 
 
 
Article 72.- 1. L'entrada i sortida de vehicles a través dels béns de domini 
públic queda subjecte a prèvia llicència municipal, l'atorgament de la qual 
vindrà condicionat suspensivament a la construcció per part del titular del 
bordó especial i demés prescripcions tècniques que es determinin. 
 
2. Podrà sol·licitar-la qualsevol persona que tingui interès legítim en 
l’aprofitament, sigui propietària, arrendatària o ocupant per qualsevol títol de 
la finca en qüestió, sigui local o recinte obert, sempre que justifiqui llur 
condició 
 
3. En tot cas, caldrà que el sol·licitant justifiqui que requereix necessàriament 
l’entrada i sortida de vehicles. 
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4. La llicència s'emetrà a nom del peticionari, qui serà subjecte passiu obligat 
al pagament de la taxa que s'estableixi. 
 
5. El titular haurà de comunicar a l’Ajuntament la realització de les 
prescripcions tècniques imposades. Un cop verificada la seva correcció, es 
tindrà per complida la condició de la llicència i aquesta sorgirà efectes. 
 
6. Si el titular no en dóna compliment, se’l requerirà per a què ho faci en el 
termini que se li atorgui, amb l’advertiment que, en cas contrari, es tindrà per 
no complida la condició i es procedirà a retirar-li d’ofici la placa i a sancionar 
cada acte d’aprofitament. 
 
7. El titular de la llicència restarà obligat al manteniment de l’obra realitzada i, 
per a aquest fi, l’Ajuntament podrà exigir el dipòsit de garanties 
econòmiques. 
 
 
Article 73.- 1. Per tal de garantir el ple exercici d’aquest aprofitament, la 
llicència anirà acompanyada d’una placa de gual numerada que portarà 
inherent la prohibició d’estacionar vehicles o de deixar altres objectes davant 
l’espai de la via pública que s’indiqui. Aquest espai es delimitarà pintant del 
color que estableixi la llicència el bordó de la pròpia voravia de la finca i/o, 
segons les circumstàncies, el de l’oposada i en la longitud autoritzada. 
 
2. La numeració de la placa permetrà identificar-la inequívocament amb la 
llicència concedida i la finca en qüestió, evitant així que terceres persones 
puguin aprofitar-se dels seus efectes substreient-la al seu legítim posseïdor. 
  
3. En l’eventualitat que contempla l’apartat anterior, el titular de la llicència ho 
posarà en coneixement de l’Ajuntament per tal que, un cop efectuades les 
oportunes comprovacions, li sigui facilitada una placa nova, estenent-se en 
la llicència originària la corresponent diligència del canvi realitzat. 
 
4. En cap cas podrà concedir-se la placa separadament de la llicència per a 
l’entrada i sortida de vehicles. 
 
5. Mentrestant no s’obtingui la preceptiva llicència i es col·loqui la placa en la 
forma que es diu no sorgirà efectes la prohibició esmentada en l’apartat 1. 
 
 
Article 74.- 1. El titular de la llicència té l’obligació de col·locar la placa en 
lloc visible per tal d’advertir sobre la prohibició al·ludida. 
 
2. Aquesta prohibició romandrà vigent en tant que la placa no sigui retornada 
per causar baixa voluntària o retirada per revocació de la llicència. 
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Article 75.- A la sol·licitud de baixa voluntària s’acompanyarà la placa. La 
baixa voluntària no eximeix el subjecte passiu d’abonar la taxa corresponent 
a l’exercici dins el qual la demana. 
 
 
Article 76.- 1. Els inspectors i agents municipals comprovaran periòdicament 
que es mantenen les condicions tècniques de la llicència, que l’espai pintat 
no excedeix de les longituds autoritzades, que s’ha satisfet la taxa 
corresponent i que el gual s’utilitza efectivament. 
 
2. Quan no es mantinguin aquelles condicions o quan l’espai pintat excedeixi 
dels límits autoritzats, es requerirà al titular de la llicència per a què l’adeqüi, 
sota l’apercebiment d’incórrer en causa de revocació de la mateixa. 
 
3. Quan la taxa no hagi estat satisfeta, ni tan sols en via executiva, es 
requerirà al titular per a què l’aboni, sota el mateix apercebiment anterior. 
 
4. Quan el gual no s’utilitzi efectivament, procedirà la revocació de la llicència 
per desaparició de les circumstàncies que van determinar el seu atorgament. 
 
5. L’expedient de revocació quedarà sense efectes si l’interessat, abans de 
dictar-se resolució, procedeix conforme s’indica en els apartats anteriors o 
justifica el manteniment de la necessitat de l’entrada i sortida de vehicles. 
 
6. Un cop dictada resolució revocatòria, l’Ajuntament retirarà d’ofici la placa. 
 
 
Article 77.- 1. Tant en el supòsit de baixa voluntària com en el de revocació, 
el titular vindrà obligat a restituir el bordó de la voravia al seu estat normal. 
 
2. En garantia del compliment d’aquesta obligació, l’Ajuntament podrà exigir 
en la llicència la constitució d’un dipòsit, el qual podrà ésser complementat  
si, arribat cas, l’estimés insuficient. 
 
 
Article 78.- Els preceptes d'aquesta secció seran també d'aplicació a les 
fàbriques, tallers, magatzems i demés establiments dels polígons o zones 
industrials. 
 
 
Article 79.- Quan es tracti de finques amb capacitat per a tres o més places 
d'aparcament d'automòbils destinades a lloguer, endemés de la llicència per 
a l'entrada i sortida, serà necessari obtenir la preceptiva llicència d'activitats. 
 
 
Article 80.- Queda suprimit l’autoadhesiu que fins ara acreditava el fet del 
pagament de la taxa corresponent. 
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Article 81.- Queda prohibida qualsevol altra forma d’accés distinta de la 
contemplada com, per exemple, la utilització d’objectes o instal·lacions 
mòbils provisionals o la construcció de rampes. 
 
 
Article 82.- Tret del supòsit que preveu aquesta secció, no s’admeten altres 
reserves d’espai. 
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TÍTOL IV: ESTÉTICA, CONSERVACIÓ I NETEJA DE LA VIA PÚBLICA 

 
 
 
Capítol Primer: Disposicions generals. 
 
 
Article 83.- Qualsevol que sigui el tipus d'ús de la via pública i els seus 
elements integrants, és obligat respectar-los pel que fa a la seva neteja, 
decòrum i conservació. 
 
 
Article 84.- 1. Queden prohibits l’abocament o l’abandonament incontrolats 
de tota mena de residus, qualsevol que sigui el seu volum, així com la seva 
incineració o enterrament en tot el terme municipal. 
La prohibició d’incineració en tot el terme municipal és de caràcter general i 
absoluta, i abasta a qualsevol bé, objecte, substància o producte, sigui de la 
classe que sigui. 
 
2. Als referits efectes, la seva disposició serà obligatòria en les papereres, 
contenidors i centres o instal·lacions de recollida o tractament, segons el 
tipus de residu de què es tracti. 
 
3. S’entén per residu qualsevol substància o objecte de què el seu posseïdor 
es desprengui o tingui la intenció o l’obligació de desprendre’s. 
 
 
Article 85.- 1. Tots els ciutadans que utilitzin la via pública resten obligats a 
dipositar els papers i altres deixalles similars en les papereres o contenidors. 
 
2. Els titulars d'activitats comercials, industrials o professionals que puguin 
ocasionar l’embrutiment de la via pública, qualsevol que sigui el lloc en què 
es desenvolupin, adoptaran en cada moment, durant el seu exercici, les 
mesures adients per tal d'evitar-ho, així com les necessàries per a la neteja 
un cop finalitzada aquella, sense perjudici de les llicències o autoritzacions 
que al respecte hagin d’obtenir. 
 
Article 86.- Si com a conseqüència de l’execució d’obres de qualsevol tipus 
s’embruta la via pública, els subjectes responsables queden obligats a 
netejar-la. 
 
 
Article 87.- 1. En tota classe de béns, siguin de domini públic o privat, i per 
raons de preservació de l’estètica i decòrum de la ciutat i de seguretat, és 
necessària l’obtenció de prèvia llicència: 

a) Per a pintar o dibuixar graffitis, murals, anuncis i similars. 
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b) Per a enganxar, penjar, subjectar o instal·lar rètols, pancartes, 
anuncis, fulletons, adhesius, murals, plafons o similars, qualsevol que 
sigui el seu contingut o finalitat. 
c) Per a instal·lar antenes, repetidors, amplificadors o altres aparells 
similars destinats a la recepció, emissió o transmissió de qualsevol 
tipus de senyal. 
d) Per a instal·lar aparells d’aire condicionat. 

 
2. La llicència establirà les condicions en què poden realitzar-se o instal·lar-
se i, quan correspongui, les mesures adients per tal de retornar el domini 
públic al seu estat normal, fins i tot la constitució de dipòsits en garantia. 
 
3. Queden dispensades d’obtenir llicència prèvia les entitats o associacions 
per a les seves actuacions de contingut informatiu. 
 
4. Es obligat col·locar els testos, jardineres i similars a la part interior dels 
balcons. En cas de posar-se a les finestres, s’hauran d’adoptar les mesures 
de seguretat adients per tal d’evitar que caiguin. 
 
 
Article 88.- Els propietaris i usuaris de jardins particulars visibles des de la 
via pública tenen obligació d’efectuar l’esporga per tal de preservar l’estètica, 
així com de netejar aquella quan s’embruti com a conseqüència d’aquestes 
tasques. 
 
 
Article 89.- Les mateixes obligacions anteriors tindran quan les branques 
envaeixin la via pública o obstaculitzin, puguin afectar de qualsevol forma o 
malmetin el pas o el mobiliari urbà. 
 
 
Capítol Segon: Recollida d'escombraries. 
 
 
Article 90.- 1. S'entén per residus municipals els residus domèstics i també 
els residus de comerços, oficines i serveis i d'altres residus que, per la seva 
naturalesa o composició, poden assimilar-se als residus domèstics. 
 
2. En els casos d'activitats industrials, s'entén com residus assimilables a 
domèstics els procedents de l'activitat d'oficina, de la neteja general dels 
locals i del menjador de l'empresa. 
 
 
Article 91.- 1. La recollida dels residus municipals podrà ser domiciliària 
(mitjançant contenidors municipals o sense ells segons zones), selectiva 
(vidre, piles, paper, cartró i altres productes que es determinin) i sectorial 
(mobles, electrodomèstics, trastos vells i demés que es determinin). 
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2. L'Ajuntament establirà i organitzarà en el terme municipal cada tipus de 
recollida. 
 
 
Article 92.- 1. En cap cas no seran recollits pels serveis municipals aquells 
residus que no es puguin incloure dins els tipus esmentats, dels quals 
continuaran essent responsables davant la legislació vigent els seus 
productors, propietaris i posseïdors. 
 
2. Es podrà considerar com a infracció als preceptes d’aquesta ordenança la 
disposició de residus dins els contenidors destinats a la recollida d’altres de 
distinta naturalesa. 
 
 
Article 93.- En la recollida domiciliària mitjançant contenidors, els usuaris 
han de complir la normativa específica que sobre la utilització dels mateixos 
aprovi l'Ajuntament. 
 
 
Article 94.- 1. Els residus voluminosos inerts municipals que no tinguin un 
sistema de recollida diferenciat hauran de ser reduïts, al mínim volum 
possible, formant farcells compactes i col·locats dins o fora dels contenidors, 
dins l'horari establert, evitant al màxim l'impacte visual i l’obstaculització del 
pas.  
 
2. En cap cas, no es podrà lliurar de la forma descrita més d’1 metre cúbic 
d’aquests residus. 
 
3. Per a volums superiors a l’esmentat, el seu propietari o posseïdor els 
haurà de gestionar segons la normativa vigent. 
 
 
Article 95.- Es prohibeix canviar de lloc o fer un ús indegut dels contenidors 
o mobiliari urbà, així com obstaculitzar de qualsevol forma la càrrega i el 
buidatge dels contenidors. 
 
 
Article 96.- 1. En les zones que la recollida domiciliària es realitzi en un 
sistema manual, els usuaris poden utilitzar contenidors d'ús exclusiu i 
retornable de la seva propietat, però en tot cas, sempre han de dipositar els 
residus en bosses ben tancades i treure-les al punt de recollida assenyalat 
dins l'horari establert. 
 
2. Per raons higièniques o sanitàries, als restaurants i indústries se'ls podrà 
imposar la utilització de contenidors de la seva propietat. El manteniment, 
neteja i conservació anirà al seu càrrec. 
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Article 97.- 1. Es prohibeix dipositar dins els contenidors específics per a la 
recollida selectiva dels diferents materials susceptibles de valoritzar, residus 
de qualsevol altre composició o naturalesa. 
 
2. Queda prohibida la recollida per part de terceres persones no autoritzades 
per l'Ajuntament, dels materials dipositats en aquests contenidors. 
 
 
Article 98.- 1. Es prohibeix llençar o abandonar a la via pública mobles, 
electrodomèstics, estris i trastos vells. 
 
2. Els particulars que vulguin despendre's d’aquests objectes, ho 
concertaran amb els serveis específics de l'Ajuntament. 
 
 
Article 99.- 1. Es prohibeix llençar o abandonar a la via pública, o en els 
contenidors municipals, runes i terres procedents de qualsevol tipus d'obra. 
 
2. Només en els casos de petites reparacions domèstiques, fins a 1 metre 
cúbic, es permet que els particulars duguin aquests materials a l'abocador 
municipal. 
 
3. Les runes i terres de qualsevol altre tipus d'obra han de ser gestionades a 
càrrec del seu propietari i segons la legislació vigent. 
 
 
Article 100.- L'horari per dipositar els residus a la via pública o als 
contenidors municipals serà el següent: 

a) en zones de recollida nocturna (nucli urbà), a partir de les 19 hores i 
fins el moment de la prestació del servei. 
b) en zones de recollida diürna (urbanitzacions i zones residencials), a 
partir de les 19 hores del dia anterior i fins el moment de la prestació 
del servei. 
c) en els casos d'activitats comercials o industrials que tanquin amb 
anterioritat als horaris indicats, treuran els seus residus, com a màxim, 
una hora abans del seu tancament. 
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TÍTOL VI: TRAMITACIÓ DE LLICÈNCIES 

 
 
 
Article 101.- 1. Cada unitat administrativa fixarà els requisits necessaris per 
a l’obtenció de les llicències i els documents preceptius que s’hauran 
d’acompanyar a les sol·licituds. També els establirà per a aquells supòsits en 
què sigui d’aplicació el règim de comunicació prèvia. 
 
2. La documentació tècnica anirà signada per professional competent. 
 
3. Les sol·licituds reuniran, endemés, els requisits de forma que estableix la 
legislació general sobre procediment administratiu comú. 
 
 
Article 102.- L’esmena de defectes, el requeriment de documentació 
preceptiva i l’aportació d’altres documents o informacions necessàries per a 
resoldre es farà conforme les normes sobre procediment administratiu comú. 
 
 
Article 103.- 1. En tot cas, abans d’adoptar-se la resolució procedent serà 
necessari l’informe previ dels responsables municipals de trànsit. 
 
2. Les sol·licituds no resoltes de forma expressa dins els terminis legal o 
reglamentàriament establerts s’entendran desestimades. 
 
 
Article 104.- Per a poder retirar la llicència serà condició indispensable que 
l’interessat aboni el preu públic i les taxes administratives que s’estableixin. 
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TÍTOL VI: REGIM SANCIONADOR I PROCEDIMENT 

 
 
 
Capítol Primer: Infraccions, sancions i mesures a adoptar. 
 
 
Article 105.- 1. La realització de conductes, activitats o usos prohibits per 
aquesta ordenança serà sancionada amb multa de fins el cent per cent de la 
quantia màxima que autoritzi en cada moment la legislació vigent en matèria 
d’infracció de les ordenances locals. 
 
2. Idèntic règim s’aplicarà a la realització d’activitats o usos no susceptibles 
d’obtenir llicència. 
 
3. El que s’hi disposa en els anteriors apartats s’entén sense perjudici de 
l’obligació de cessar la conducta, activitat o ús i de retirar les instal·lacions o 
les obres realitzades. 
 
 
Article 106.- La realització d’activitats o usos sense prèvia llicència quan 
aquesta sigui necessària serà sancionada amb multa de fins el setanta-cinc 
per cent de la quantia màxima esmentada. 
 
 
Article 107.- 1. Seran sancionades amb multa de fins el cinquanta per cent 
de la quantia màxima esmentada: 

a) La realització d’activitats o usos de forma contrària, per excés o per 
defecte, a la llicència concedida. 
b) Les altres infraccions als preceptes d’aquesta ordenança i als 
requisits que en el seu desplegament puguin establir-se. 

 
 
Article 108.- En qualsevol cas, quan es causin danys en el domini públic o 
es realitzin actes d’usurpació l’import de la multa s’establirà entre el valor i el 
doble del valor del perjudici ocasionat, amb independència de la reparació 
del dany o de la restitució de la usurpació. 
 
Article 109.- 1. Quan les circumstàncies del cas ho permetin, s’imposarà al 
subjecte responsable el deure de sol·licitar llicència dins el termini prudencial 
que se li atorgui a l’efecte. 
 
2. Transcorregut el termini, si no l’ha demanat, s’ordenarà cessar l’activitat o 
ús i retirar les instal·lacions o les obres realitzades, i cada acte d’aprofitament 
serà sancionat d’acord amb l’article 106. 
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3.- Si demanada la llicència no li es concedida, s’estarà al règim que disposa 
l’article 105. 
 
 
Article 110. 1. Quan les circumstàncies del cas ho permetin, s’imposarà al 
subjecte responsable el deure d’adequar l’activitat o ús a les condicions de la 
llicència i a les d’aquesta ordenança dins el termini prudencial que se li 
atorgui a l’efecte. 
 
2. Transcorregut el termini, si no ha realitzat les adaptacions, procedirà la 
revocació de la llicència i s’actuarà conforme contempla el segon paràgraf de 
l’article anterior. 
 
 
Article 111.- El que s’hi disposa en els articles precedents s’entén sense 
perjudici de les mesures provisionals que puguin adoptar-se un cop iniciat 
l’expedient sancionador. 
 
 
Article 112.- 1. En qualsevol cas, els inspectors i agents actuants ordenaran 
a l’infractor totes o algunes de les següents mesures: 

a) El cessament immediat i definitiu de la conducta, activitat o ús 
prohibits o no susceptibles d’obtenir llicència i la retirada de la via 
pública dels béns de què s’hagi servit o es serveixi directa o 
indirectament per cometre la infracció. 
b) El cessament immediat i definitiu de l’activitat o ús que, no estant 
prohibits i essent susceptibles d’obtenir-la, es realitzin sense llicència i 
la retirada de la via pública dels béns de què s’hagi servit o es serveixi 
directa o indirectament per cometre la infracció. 
c) L’adequació immediata de l’activitat o ús emparats per la llicència a 
les condicions que en ella s’estableixin. Quan l’adequació no sigui 
possible en el mateix moment, s’estarà al que disposa l’article 115 
sobre les mesures que calgui adoptar dins el procediment. 
d) La immediata adopció de les mesures de seguretat en relació als 
animals. 
e) La immediata adopció de les mesures de seguretat per a les 
persones i les coses. 
f) L’immediat restabliment de la normalitat en la via pública. 
g) La immediata neteja de la via pública quan les circumstàncies ho 
permetin. 
h) Qualsevol altra necessària per a minimitzar els efectes de la 
infracció o per a evitar el seu manteniment o agreujament. 

 
2. En cas que l’animal acompanyat presenti signes de perillositat, la negativa 
del seu conductor a adoptar les mesures de seguretat adients donarà lloc al 
seu trasllat i dipòsit en un centre o instal·lació adequats. Seran condicions 
per a la recuperació el previ pagament de les despeses de manteniment i 
d’adopció d’aquelles mesures. 
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3. Si la infracció suposa un greu destorb a la normal circulació de persones o 
vehicles, atempta greument contra la salubritat o salut públiques o contra 
l’estètica o decòrum de la via pública, genera riscos per a la seguretat o 
integritat de persones i/o coses o origina altres circumstàncies d’urgència, en 
cas de negativa de l’infractor a realitzar les mesures ordenades o quan no 
hagi estat possible la seva identificació, els inspectors i agents actuants les 
adoptaran i executaran amb els mitjans propis o d’un tercer i sense avís 
previ ni audiència a l’interessat. Totes les despeses originades aniran a 
càrrec del subjecte infractor. 
 
4. Quan, d’acord amb el que estableix l’apartat anterior, la mesura adoptada 
consisteixi en el decomís de béns o objectes, un cop transcorregut el termini 
de quinze dies sense que llur propietari o posseïdor se n’hagi fet càrrec, es 
vendran en pública subhasta o es lliuraran a un establiment de beneficència, 
segons la seva naturalesa. La recuperació dels béns o objectes decomissats 
queda condicionada al previ pagament de totes les despeses originades. 
 
 
Article 113.- Quan s’escaigui, s’apreciaran les infraccions i s’aplicaran les 
sancions establertes a les lleis i reglaments sectorials corresponents, el 
règim sancionador dels quals tindrà prevalença sobre el que preveu aquesta 
ordenança. 
 
 
Capítol Segon: Procediment. 
 
 
Article 114.- 1. L’exercici de la potestat sancionadora municipal se sotmetrà 
als tràmits previstos en el Decret de la Generalitat de Catalunya 278/1993, 
de 9 de novembre, sobre procediment sancionador d’aplicació als àmbits de 
competència de la Generalitat, i demés disposicions que el desenvolupin, 
complementin o substitueixin, així com als que contempla aquest Capítol. 
 
2. Serà d’aplicació supletòria el Reial Decret 1398/1993, de 4 d’agost, pel 
qual s’aprova el Reglament per a l’exercici de la potestat sancionadora, en 
allò que calgui. 
 
3. En aquelles matèries amb regulació procedimental específica, aquesta 
serà l’aplicable. 
 
 
Article 115.- 1. Quan els inspectors i agents municipals actuïn conforme els 
apartats 2, 3 i 4 de l’article 112, una vegada incoat l’expedient sancionador, 
l’òrgan competent per a resoldre ratificarà les mesures adoptades i 
executades. 
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2. En altre cas, un cop incoat l’expedient, l’òrgan competent per a resoldre 
adoptarà, mitjançant acord motivat i sense necessitat d’audiència a 
l’interessat, les mesures cautelars de caràcter provisional que resultin 
necessàries per tal d’assegurar l’eficàcia de la resolució que pugui recaure, 
el bon fi del procediment, les exigències dels interessos generals i l’evitació 
del manteniment o agreujament dels efectes de la infracció. 
 
3. Les mesures acordades s’executaran sense avís previ ni audiència a 
l’interessat. 
 
 
Article 116.- 1. Per a la graduació de les sancions es tindran en compte els 
següents criteris: 

a) La gravetat del fet constitutiu de la infracció. 
b) L’existència d’intencionalitat. 
c) La reincidència, per comissió en el termini d’un any de més d’una 
infracció de la mateixa naturalesa quan així s’hagi declarat per 
resolució ferma. 
d) La naturalesa dels perjudicis ocasionats i la seva quantia. 
e) El benefici que hagi reportat a l’infractor. 
f) Que la comissió de la infracció no resulti més beneficiosa per a 
l’infractor que el compliment de les normes infringides. 

 
 
Article 117.- 1. La resolució que posi fi a l’expedient farà els pronunciaments 
necessaris sobre l’exigència a l’infractor de l’obligació de reposar la situació 
alterada al seu estat originari, d’executar les reparacions o adaptacions que 
calguin, el termini per a fer-ho i l’eventual indemnització dels danys i 
perjudicis causats. 
 
2. La resolució contindrà l’advertiment que, en cas d’incompliment, procedirà 
l’aplicació de multes coercitives successives o l’execució subsidiària, segons 
s’estimi convenient. 
 
3. L’import de les multes coercitives serà el cinquanta per cent de l’import de 
la sanció imposada i es reiteraran cada vegada que transcorrin els terminis 
assenyalats en els requeriments corresponents, fins que l’infractor 
acompleixi allò que s’hi disposi. 
 
 
Article 118.- 1. Quan l’infractor no restauri la situació al seu estat originari o 
no faci les reparacions o adaptacions ordenades, l’Ajuntament podrà, en 
execució subsidiària, realitzar l’acte pels seus propis mitjans o els d’un 
tercer. 
 
2. L’import de les despeses, danys i perjudicis que això ocasioni s’exigirà a 
l’infractor. 
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3. No obstant l’anterior, el referit import podrà liquidar-se de forma provisional 
i realitzar-se abans de l’execució, a reserva de la ulterior liquidació definitiva. 
 
 
Article 119.- 1. Seran responsables de la infracció i del compliment de les 
sancions i demés pronunciaments de la resolució: 

a) Aquells qui han comès materialment el fet infractor. 
b) El titular de l’establiment i el de la llicència, solidàriament, respecte 
d’aquelles infraccions que els són pròpies. 
c) En matèria de publicitat, solidàriament, el sol·licitant de la llicència, el 
distribuïdor, l’agent de publicitat i l’anunciant. En defecte d’identificació 
d’aquest darrer, qui resulti ésser el potencial beneficiari de l’activitat 
publicitària. 
d) En matèria d’informació, solidàriament, el distribuïdor i la persona 
física o jurídica, entitat, associació i partit o agrupació política als qui, 
directament o indirecta, els pot beneficiar. Tractant-se d’entitats o 
associacions la constitució en legal forma de les quals no consti 
acreditada, seran responsables solidaris les persones signants de la 
sol·licitud o comunicació. 
e) El propietari de la finca i el titular de la llicència, solidàriament, 
respecte de les obres que s’executin. 
f) El propietari de la finca i el titular de la llicència, solidàriament, 
respecte de l’entrada i sortida de vehicles a través dels béns de domini 
públic. 

 
2. La responsabilitat serà extensiva, amb caràcter solidari, a qui hagi impartit 
ordres o instruccions per a cometre la infracció i a tots aquells que hagin 
tingut participació en els fets per qualsevol altre títol. 
 
3. En matèria d’animals, serà responsable el conductor sota quina custòdia 
es trobi l’animal i, subsidiàriament, el propietari. Si aquell fos menor d’edat, la 
responsabilitat derivarà directament cap els seus pares o tutors. 
 
 
Article 120.- 1. Els agents de la Policia Local i el personal designat per a les 
funcions d’inspecció, exerciran en tot moment les potestats que atorga 
aquesta ordenança per assegurar el seu compliment. 
 
2. A tals efectes, davant d’un fet infractor podran requerir la identificació de la 
persona presumptament responsable, exigir la realització de les mesures a 
què es refereix l’article 112 i aixecar la denúncia o l’acta que hauran de servir 
per a la incoació del procediment sancionador. 
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DISPOSICIONS TRANSITORIES 

 
 
 
PRIMERA.- 1. Aquesta ordenança serà aplicable a les situacions anteriors a 
la seva entrada en vigor quan, no estant emparades per llicència municipal i 
essent susceptibles de ser-ho, calgui regularitzar-les i adequar-les al seu 
contingut. 
 
2. Les situacions a què s’ha fet referència no seran sancionades, però els 
serà d’aplicació el que disposa l’article 109. 
 
 
SEGONA.- Les situacions anteriors a l’entrada en vigor d’aquesta ordenança 
emparades per llicència, però que contravenen els seus termes, restaran 
subjectes al règim de l’article 110, sense que puguin ésser sancionades 
inicialment. 
 
 
TERCERA.- Finalment, a les situacions anteriors no emparades per llicència 
i que no puguin ésser-ho conforme els preceptes d’aquesta ordenança, els 
serà d’aplicació el règim sancionador que ara es regula un cop entri en vigor. 
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DISPOSICIO DEROGATORIA 

 
 
 
UNICA.- 1. Queda derogada l’Ordenança de la Via Pública aprovada en 
sessió del Ple de data 26 de novembre de 1993. 
 
2. Queda derogat el Títol III de l’Ordenança sobre Tinença d’Animals, així 
com les sancions que la mateixa preveu per al cas de vulneració dels articles 
de l’esmentat títol. 
 
3. Queda derogada qualsevol altra norma local que contravingui aquesta 
ordenança. 
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