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Art. 1.- Aquestes Ordenances tenen per objecte regular la convivència i les relacions ciutadanes a 
Santa Eulàlia de Ronçana. Seran d'aplicació a tot el terme municipal, i queden obligades per les 
mateixes totes les persones residents o transeünts al municipi. 
 
Art. 2.- Igualment obligaran a les mateixes persones els bans i disposicions que dicti l'Alcaldia, en 
aplicació d'aquestes Ordenances o bé en  ús de les facultats que les lleis li atorguen. 
 
Art. 3.- El comportament de les persones a la via pública, s'ajustarà a les normes següents: 
a).- Observaran el degut civisme i bones formes i evitaran actes que puguin causar molèsties. 
b).- Denunciaran als agents de l'Autoritat les infraccions que observin realitzades a la via pública. 
c).- Compliran puntualment les disposicions de les autoritats i Bans de l'Alcaldia, sobre conducta del 
veïnat, i observaran les prohibicions especials. 
 
Art. 4.- 1.- La producció de sorolls a la via pública o a l'interior dels edificis, però audibles des de 
fora, haurà d'ésser mantinguda dins els límits que exigeix la convivència ciutadana. 
2.- Els preceptes d'aquest apartat es refereixen a sorolls produïts per: 
a) To excessivament  alt de la veu humana o l'activitat directa de les persones, ja a la via pública o 
dins el propi habitatge. 
b) Sons, cants i crits d'animals domèstics. 
c) Aparells o instruments musicals o acústics. 
d) Vehicles de motor. 
3.- A fi de determinar si existeix soroll sancionable, a propòsit d'aquestes Ordenances, l'apreciació es 
deduirà de l'informe dels Agents de l'Autoritat Municipal o dels Serveis Tècnics. 
 
Art. 5.- Pel que fa als sorolls del grup a) de l'article anterior, queda prohibit: 
a).- Cantar o cridar, a qualsevol hora del dia o de la nit, a la via pública. 
b).- Cantar o parlar en to de veu excessivament elevat, a l'interior dels edificis i domicilis particulars 
des de les 11 de la nit fins a les 7 del matí. 
c).- Tancar portes i finestres amb estrèpit, especialment durant el període assenyalat a l'apartat 
anterior. 
d).- Qualsevol altra classe de soroll evitable a l'interior de les  cases, en especial des de les 11 de la 
nit fins a les 7 del matí. 
 
Art. 6.- Pel que fa als sorolls del grup b) de l'article 4, es prohibeix, des de les 11 de la nit fins a les 
7 del matí deixar en patis, terrasses, galeries i balcons, aus o animals que amb els seus sons, crits o 
cants pertorbin el descans dels veïns. També hauran d'ésser retirats pels seus propietaris o 
encarregats, sigui l'hora que sigui, quan notòriament ocasionin molèsties a la resta d'ocupants de 
l'immoble o de les cases del veïnat. 
Els infractors, prèvia denúncia comprovada pels agents de l'Autoritat Municipal, seran sancionats per 
l'Alcaldia. Si no es fa cas del requeriment per retirar aus o animals, i, si més no, a la segona 
denúncia, un cop hagi quedat degudament constatada la seva veracitat, es procedirà a llur decomís, 
amb lliurament immediat a institucions adients . 
 
Art. 7.- Quant als sorolls del grup C), de l'article 4, s'estableixen les prevencions següents: 
a) Els propietaris o usuaris de receptors de ràdio i televisió, tocadiscs, magnetòfons, altaveus, pianos 
i altres instruments musicals o acústics, hauran de baixar el seu volum o utilitzar-los en forma que no 
ocasionin molèsties als veïns, des de les 11 de la nit  fins a les 7 del matí, i, a la resta d'hores, a prec 
de qualsevol veí que ho demani, perquè tingui malalts al seu domicili o per altra causa notòriament 
justificada. 
b) Els assaigs o reunions musicals, instrumentals o vocals, de ball o dansa, i les festes a domicilis 
particulars, s'atendran al que estableix l'apartat anterior, i 
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c) Els que portin en funcionament per la via pública o en vehicles de transport públic, receptors de 
ràdio denominats transistors, hauran de tancar la seva connexió, a requeriment de qualsevol agent 
de l'Autoritat Municipal 
 
 Art. 8.- Els motors i tubs d'escapament dels vehicles automòbils que circulin per la via pública, no 
podran emetre sorolls que excedeixin dels límits que figuren a la taula d’aquest article i d'acord amb 
la legislació vigent en matèria de circulació amb vehicles a motor. Els agents de l'Autoritat formularan 
la corresponent denúncia quan, mijantçant la utilització  d'aparells mesuradors de so, resulti que un 
vehicle automòbil sobrepassi els límits màxims assenyalats. 
També podrà formular-se la denúncia, sense la utilització d'aparells mesuradors, quan els vehicles 
circulin amb l'escapament lliure, o produeixin per qualsevol altra causa un nivell de soroll que 
notòriament excedeixi dels límits màxims abans expressats. 
Sens perjudici de les sancions que procedeixin, els Agents de l'Autoritat podran, a títol preventiu, 
ordenar la immobilització i retirada del vehicle, a fi de facilitar les inspeccions i comprovacions 
necessàries. 
A més a més, en tot altre cas, sens perjudici de la sanció corresponent, podrà requerir-se al 
conductor perquè, en el terme de 15 dies, presenti el vehicle per comprovar la veracitat i si han estat 
esmenades correctament les deficiències. 
En els casos de reincidència, haurà de retenir-se el vehicle fins que es procedeixi pel seu titular a 
esmenar les deficiències. 
 
TAULA DE SOROLLS MÀXIMS ADMISSIBLES EN VEHICLES AUTOMÒBILS 
 
1. Vehicles als quals és aplicable: Tots els vehicles automòbils excepte la maquinària d'obres i 
màquines agrícoles i automotrius. 
 
2. Límits màxims                                               
                        Decibelis 
2.1.- Tractors Agrícoles  
2.1.1.- Amb potència fins a 200C.V. din       90 
2.1.2.- Amb potència superior a 200 C.V. din                       93 
2.2.- Ciclomotors, motocicletes i vehicles automòbils de cilindrada no superior a 50 cm3. 
2.2.1 .- De dues rodes                                   81 
2.2.2.-  De tres rodes                                              83 
2.3.-. Altres vehicles automòbils 
2.3.1. De dues rodes                                           
2.3.1.1.- Motor de dos temps 
2.3.1.1.1.- Cilindrada superior a 50 cm.3 fins a 125 cm.3          84 
2.3.1.1.2.- Cilindrada superior a 125 cm.3                         86 
2.3.1.2. Motor de quatre temps 
2.3.1.2.1.- Cilindrada superior a 50 cm.3. fins a 125 cm.3         84 
2.3.1.2.2.- Cilindrada superior a 125cm.3 fins a 500cm.3          86 
2.3.1.2.3.- Cilindrada superior a 500cm.3                          88 
2.3.1.De tres rodes 
2.3.1.1.- Cilindrada superior a 50 cm3.                            87 
2.3.1. De quatre o més rodes 
2.3.2.1.- Vehicles destinats  al transport de persones que tinguin fins a 9 places, 
 inclosa la del conductor                     84 
2.3.2.2.- Vehicles destinats al transport de persones, que tinguin més de 9 places,  
 inclosa la del conductor, i amb pes màxim autoritzat de 3,5 T                                 86 
2.3.2.3.- Vehicles destinats al transport de mercaderies i amb pes màxim autoritzat  
 no superior a 3,5 T                             86 
2.3.2.4.- Vehicles destinats al transport de persones que tinguin més de 9 places,  
 inclosa la del conductor i pes màxim autoritzat no superior a 
  3,5 T                                            91 
2.3.2.5.- Vehicles destinats al transport de mercaderies i amb pes màxim autoritzat  
 no superior a 3,5,T                                91 
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2.3.2.6.- Vehicles destinats al transport de persones que tinguin més de 9 places,  
 inclosa la del conductor, i amb motor que tingui una potència igual  
 o superior a 200 CV. DIN                         93 
2.3.2.7.- Vehicles destinats al transport de mercaderies i amb motor de potència 
  igual o superior a 200 C.V. DIN i amb pes màxim autoritzat, superior a 12 T            93 
 
Art. 9.- Els infractors de les diposicions dels articles anteriors, en matèria de sorolls, sens perjudici 
de les mesures que, si és el cas, s’adoptaran per al restabliment de l’ordre i la convivènicia, seran 
sancionades per l’Alcaldia, amb multa de 6 a 150 euros, en funció de la gravetat de la infracció. 
 
Art. 10.- Queda prohibit l'exercici de la mendicitat pública al terme municipal. L’organització de 
campanyes de recaptació  per part  d’entitats solidàries haurà de comunicar-se a l’Alcaldia. 
 
Art. 11.- Queda prohibida la consumició de begudes alcohòliques i tot tipus de drogues a la via 
pública i espais oberts. Per excepció als establiments del ram d'hostaleria i similars es permetrà la 
consumició de begudes alcohòliques. 
Les infraccions d’aquesta disposició seran sancionades amb multa de 6 a 150 euros.  
 
Art. 12.- La possessió de gossos, gats i altres animals domèstics de companyia en estatges urbans 
queda condicionada a les circumstàncies higièniques òptimes del seu allotjament, a l'absència de riscs 
en l'aspecte sanitari i a la inexistència de molèsties per als veïns. 
Els gossos hauran de matricular-se necessàriament al cens que a aquest efecte existirà a 
l’Ajuntament. 
Els amos o encarregats d'animals vénen obligats a facilitar als Agents de l'Autoritat Municipal, les 
visites domiciliàries convenients per a la inspecció i la determinació de les circumstàncies 
especificades al primer paràgraf d’aquest article. 
Si per les esmentades raons higièniques o altres causes fonamentades no fos convenient l'estada 
d'animals als habitatges, es podrà ordenar la seva retirada. En cas d'incompliment de l'ordre de 
retirada, i prèvia comprovació, es procedirà al seu decomís i a la imposició de sancions als infractors. 
 
Art. 13.- Es considerarà gos vagabund aquell que no tingui amo conegut, domicili, ni estigui censat o 
aquell que circuli sense ser conduït per una persona en poblacions o vies interurbanes. 
Per les vies públiques, els gossos aniran proveïts de corretja o cadena i collar amb la medalla de 
control sanitari; l'ús de morrió serà ordenat per l'Autoritat Municipal, quan les circumstàncies 
sanitàries o de seguretat dels vianants ho aconsellin. 
 
Art. 14.- Els gossos vagabunds i tots els  que circulin sense complir les prescripcions de l’article 
anterior, seran recollits pels serveis municipals. Cas que no es tracti d’un gos vagabund, el seu 
propietari disposarà d’un termini de tres dies per acreditar la titularitat, inscripció al cens de gossos i 
compliment de condicions sanitàries i retirar l’animal. 
L'entrada de gossos i altres animals a tota classe de locals destinats a la fabricació, venda, 
magatzem, transport o manipulació d'aliments, així com establiments d’hostaleria, queda 
expressament prohibida. Queda també prohibida l'entrada de gossos i gats en locals d'espectacles 
públics, esportius i culturals. 
Igualment es prohibeix la circulació o permanència de gossos i altres animals a les piscines públiques. 
 
Els propietaris d’animals de companyia que no desitgin continuar posseint-los hauran d’adreçar-se a 
la Policia Local, per ser informats de l’establiment públic on hauran de lliurar-los. Seran sancionats els 
que abandonin animals, infringint aquesta disposició. 
 
Art. 15.- Les persones que passegin gossos per la via pública hauran de procurar que aquests no 
embrutin les voreres, els passos de vianants i, en general, els llocs destinats al trànsit de vianants, 
amb les seves defecacions, o si de cas, hauran de recollir-les i dipositar-les a les escombraries o llocs 
adients per a deixalles. 
Els gossos que hagin mossegat una persona, seran sotmesos a observació veterinària pels serveis 
municipals durant 14 dies. Les despeses aniran a càrrec del propietari o posseïdor de l'animal. 
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Art. 16.- Les persones que maltractin els animals i totes aquelles que incompleixin les disposicions 
dels anteriors atrticles, en relació a la tinença d’animals domèstics, seran sancionades amb multa de 
6  a 150 euros. 
 
Art. 17.- Cas que es faci ús de raticides seran sempre situats a llocs no accessibles des de l'exterior 
de l'habitatge. 
 
Art. 18.- Quan s'adobin terres amb residus d'animals, mesquita o altres adobs que puguin provocar 
olors, es procedirà a tombar-los sota terra abans de 48 hores, sempre que dins aquest període no hi 
coincideixi cap dissabte ni festiu. En cas que els adobs produeixin molèsties, l’Alcaldia podrà requerir 
la retirada o soterrament dels adobs i si el requeriment no és obeït en el termini de 24 hores, 
l’incompliment serà sancionat amb multa de 30  a  150 euros. 
 
Art. 19.-. L'activitat de caça, tan sols es podrà practicar per aquelles persones que gaudeixin de la 
preceptiva llicència, i es respectarà estrictament la normativa relativa als vedats i distàncies de zones 
habitades. 
Queda expressament prohibit l'ús de trampes i altres arts de caça no autoritzades. 
 
Art. 20.- Tenen la consideració de fonts públiques aquelles que estiguin emplaçades a les vies 
públiques, a  tot el seu terme municipal, susceptibles d'ús i aprofitament comú. 
 
Art.21.- Es prohibeix a les fonts públiques: 
a) rentar robes, fruites, verdures i objectes de qualsevol classe. 
b) rentar-se, banyar-se o posar a nedar gossos o altres animals, o enterbolir les aigües. 
c) abandonar sota raig, càntirs, cubells o qualsevol altre vas o recipient. Per tant, cada usuari treurà 
l'aigua per torn i es retirarà després d'omplir el recipient.  
d) beure directament del tub o de l'arrencament del sortidor, excepte en el cas que les fonts tinguin 
instal.lació especial. 
e) abeurar cavalleries i bestiar, i 
f) deixar jugar els nens amb barquetes o objectes anàlegs, llevat de les fonts i estanys construïts i 
destinats especialment a aquesta finalitat. 
 
Art. 22.- És d'exclusiva competència municipal la instal.lació i manteniment a la via pública, per 
adornament de la vila i benefici i esbargiment dels seus habitants, d'arbres, jardins i parcs públics, 
sense perjudici dels elements arboris i vegetals existents a finques particulars. 
 
Art. 23.- Sens perjudici del que s'estableix a les Normes de Planejament, l'Administració Municipal 
podrà obligar els propietaris de jardins particulars visibles des de la via pública, que siguin en males 
condicions, a efectuar les podes corresponents i arranjaments, a fi que no desfavoreixin  l'estètica i la 
seguretat. 
 
Art. 24.- Tota persona respectarà l'arbrat públic i les instal.lacions corresponents i complementàries, 
com estàtues, reixats, proteccions, fanals, pals, tanques i mobiliari urbà, dedicats al seu embelliment 
o utilitat, i s'abstindrà de qualsevol acte que els pugui perjudicar o embrutar. Els infractors, a més de 
ser sancionats amb la corresponent multa, hauran de rescabalar l’import dels danys causats. 
Es prohibeix sotraguejar els arbres, tallar branques i fulles, gravar o tallar l'escorça, abocar tota 
classe de líquids, encara que no siguin perjudicials, a les proximitats de l'arbre i dels clots, i tirar-hi 
escombraries o residus. 
Els propietaris d'immobles i els seus veïns podran sol.licitar autorització per cultivar flors i plantes 
d'ornamentació la qual podrà ser concedida amb caràcter totalment discrecional. 
 
Art. 25.- 1. Els visitants de places i jardins de la vila, hauran de respectar les plantes i les seves 
intstal.lacions complementàries, evitar tota mena de desperfectes i brutícies, guardar el degut 
capteniment i atendre les indicacions contingudes a rètols i avisos, i aquelles que puguin formular els 
vigilants i guardes. 
2.- Està totalment prohibit: 
a) Passar per damunt dels parterres i plantacions, i tocar les plantes i arbres. 
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b) Enfilar-se als arbres. 
c) Perjudicar l'arbrat i plantacions en qualsevol altra forma. 
d) Agafar flors, plantes i fruits. 
e) Caçar o matar ocells. 
f) Estirar-se a terra o als bancs públics. 
g) Llençar papers o deixalles fora de les papereres, oportunament establertes i embrutar el recinte de 
qualsevol altra forma. 
h) Portar els gossos deslligats i permetre que s'arrambin a les plantacions. 
i) Deixar pasturar bestiar de qualsevol mena als parterres. 
j) Abeurar o rentar animals a les fonts o estanys, i nedar-hi. 
k) Pescar als estanys. 
l) Jugar a pilota i practicar exercicis físics fora dels espais o recintes que s'hi destinin. 
m) Encendre o mantenir foc. 
 
Art. 26.- Està també prohibit a les places i jardins. 
a) Passar els automòbils i bicicletes, i altres vehicles pels llocs destinats a vianants, amb l’excepció de 
les bicicletes conduïdes per nens menors de vuit anys, i allò disposat en matèria de circulació i 
aparcament. 
b) Fer proves amb els cotxes i circular amb automòbils escola pels llocs no permesos, i exercir sense 
llicència o concessió, qualsevol indústria o comerç a les places, parcs i jardins, i la utilització per a fins 
particulars de qualsevol porció  o element dels mateixos. 
 
Art. 27.- Als boscos del terme municipal, siguin públics o privats, es prohibeix, llevat dels indrets on 
sigui expressament autoritzat, encendre-hi foc. Tampoc no es podrà acampar, arrencar o causar 
danys als arbres o plantes, i en general practicar qualsevol activitat que pugui resultar perjudicial.  
 
Art. 28.- Per  desenvolupar l'activitat de temporada dels pinyataires s'exigirà autorització del 
propietari de la finca i comunicació a l'Alcaldia, la qual podrà denegar-la raonadament. 
 
Art. 29.- Les vies públiques s'identificaran amb un nom diferent per a cada una d’elles. Aquesta 
retolació tindrà caràcter de servei públic, i es durà a terme mitjançant el corresponent projecte, el 
qual se sotmetrà a informació pública per 15 dies i serà aprovat per la Comissió de Govern. 
 
Art. 30.- La numeració de les vies públiques s’ajustarà a les regles següents: 
a) Els carrers de Nord a Sud, es començaran a numerar des del Sud (els números parells a les 
finques de la dreta i els senars a les de l’esquerra). Els carrers de Llevant a Ponent, es començaran a 
numerar des de Llevant. 
b) Les finques amb front a dues o més vies tindran, a cada una d’elles, la numeració corresponent, i 
les situades a places portaran numeració correlativa. 
 
Art. 31.- Els edificis de serveis públics, a més a més del número, ostentaran la indicació del seu 
nom, destí o funció. 
 
Art. 32.- Els propietaris de finques  vénen obligats a consentir les servituds administratives 
corresponents, amb caràcter gratuït, per suportar la instal.lació d’elements numeradors o rotuladors 
que estableixi l’Administració Municipal. 
 
Art. 33.-  És competència de l'Administració Municipal l'execució dels treballs i obres necessaris per a 
la perfecta conservació dels elements estructurals i d'ornament de la via pública. 
En conseqüència, ningú no podrà, encara que sigui per millorar l'estat de conservació de les vies 
públiques, executar treballs de reparació o restauració dels elements esmentats, sens perjudici de les 
obres municipals que pugui promoure la iniciativa particular. 
 
Art. 34.- Les empreses i particulars als quals s'ordeni l'execució d'obres de la via pública, vénen 
obligats  a efectuar reposició de paviments, voreres i guals, en la forma, manera i condicions 
determinades als preceptes que regulen les rases i canalitzacions, i d'altres disposicions aplicables. 
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El manteniment i conservació de voreres i guals correspon als respectius propietaris, amb subjecció a 
les normes i caracterítiques determinades per l’Ajuntament. Cas d’incompliment, seran sancionats 
amb multa i obligats a rescabalar el valor dels danys ocasionats. 
 
Art. 35.- L'ús de la via pública i d'altres béns d'ús públic municipal, es considera d'ús comú general, 
sempre que no concorri cap circumstància que determini la seva inclusió en qualsevol dels supòsits 
que regulen els articles següents. L'ús comú general podrà ser exercit lliurement per qualsevol 
persona, d'acord amb la seva naturalesa dels béns i sense més limitacions que les establertes en 
aquesta Ordenança i en les Lleis i Reglaments d'aplicació general. 
 
Art. 36.- L'ús comú especial de la via pública respectarà les disposicions següents: 
 
1) Ús comú especial d'activitats realitzades o d'instal.lacions situades a llocs de domini privat que 
determinin una intensitat en la utilització del domini públic, superior a la normal. 
 
Es consideren inclosos en aquesta modalitat els usos o activitats següents: 
a) Taulells i taules destinats a la venda de gelats, begudes i similars, que sense sortir de la línia de 
façana i distants a menys de 0,40 m., estiguin en comunicació directa amb la via pública. 
b) Taulells de bars, cafès, tavernes i establiments similars amb front a la via pública, que permetin 
l'expedició directa de consumició al públic estacionat a les voreres. 
c) Taquilles de venda de bitllets per a espectacles de totes classes, obertes directament a la via 
pública. 
d) Aparells de venda automàtica o d'altres elements adossats a les façanes. 
Els elements expressats hauran de trobar-se en tot cas a l'interior dels immobles o adossats a les 
seves façanes i no hauran d'obstaculitzar l'ús normal de la via pública. No obstant això, l'alcaldia 
podrà ordenar la seva retirada per motius estètics o urbanístics, i sempre que origini estacionament 
de públic a les voreres o destorb del trànsit.  
Excepte en el cas d) que exigeix prèvia llicència municipal, en els altres casos l'atorgament de 
llicències municipals per a l'exercici de l'activitat principal o per a la realització de la instal.lació 
s'entendrà que comprèn l'autorització per a l'ús comú especial. 
 
2) Ús comú especial que revesteix intensitat o quan l'ocupació del domini públic és transitòria. 
 
Es consideraran inclosos en aquesta modalitat, els usos i activitats següents: 
a) Venda ambulant. 
b) Venda fora establiment comercial permanent. 
c) Activitats industrials. 
d) Tómboles o rifes. 
e) Vetlladors, paravents i para-sols. 
f) Mercaderies col.locades a les voreres. 
g) Instal.lacions temporals per a Fires i Festes tradicionals. 
h) Guals. 
i) Reserves d'estacionaments i de càrrega i descàrrega. 
j) Tanques de protecció. 
k) Contenidors. 
l) Grues de la construcció. 
m) Rases, canalitzacions, connexions, cambres i galeries de serveis al subsòl. 
n) Publicitat.  
 
Art. 37.- La venda ambulant no és permesa a tot el terme municipal. 
No tindrà la consideració de venda ambulant, el repartiment a domicili de vins i articles alimentaris, 
sempre que s'hagi obtingut la corresponent autorització municipal. 
 
Art. 38.- La venda en lloc fix a la via pública, o en determinats espais oberts, podrà revestir les 
modalitats següents: 
- Venda en establiments permanents situats a la via pública, llevat dels quioscos de propietat 
municipal, objectes de concessió administrativa, com xurreries, etc. 
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- Venda de productes alimentaris de temporada (gelats, castanyes, etc.). 
- Venda directa pels agricultors dels seus productes. 
 
Art. 39.- Aquestes modalitats de venda quedaran subjectes a llicència municipal, que serà personal i 
intransferible, i  estarà en vigor per un període no superior a l'any. La llicència especificarà també el 
lloc o llocs on pugui exercir-se l'horari de venda dels productes autoritzats. Les llicències podran ser 
revocades per l'Ajuntament quan es consideri convenient en vista de la desaparició de les 
circumstàncies que les van motivar, sense que això doni lloc a indemnització o compensació. 
La venda es realitzarà en parades o instal.lacions desmuntables, les quals no podran situar-se en 
accessos a llocs comercials o industrials i edificis d’ús públic. 
 
Art. 40.- Podrà autoritzar-se l'exercici en parada fixa o en ambulància, de les activitats pròpies de 
fotògrafs, afiladors, enllustradors, drapaires, músics, pintors i qualsevol altra que assenyali l'Alcaldia. 
L'Alcaldia determinarà també si les activitats autoritzades poden ésser exercides per tot el municipi o 
en llocs determinats. 
 
Art. 41.- L'Ajuntament només autoritzarà l'ocupació de la via pública per tómboles i rifes de caràcter 
benèfic o d'utilitat pública. 
 
Art. 42.- Estarà subjecte a llicència l'ús i l'aprofitment de la via pública i d'altres llocs públics, encara 
que no tinguin la condició de carrers, mitjançant vetlladors, paravents, terrasses, tarimes, para-sols i 
caps de lona. 
 
Art. 43.- La col.locació de vetlladors a la via pública haurà de realitzar-se de manera que quedi 
l'espai mínim per al pas de vianants, d'acord amb informe dels Serveis Tècnics Municipals. 
La llicència per a la col.locació de vetlladors podrà tenir una duració anual, de temporada (del 15 de 
maig al 15 d'octubre), o només per a dies festius i vigílies, o durant les festes i fires tradicionals. 
 
Art. 44.- La col.locació de paravents haurà de respectar els espais mínims assenyalats pels Serveis 
Tècnics Municipals, i hauran d'instal.lar-se adossats a les façanes dels immobles, sense separació. Pel 
que fa a les mateixes hauran d'ésser transparents i el nivell inferior dels tendals i para-sols haurà 
d'estar elevat en 2,50 mts., com a mínim, de la vorera. 
Les llicències per a la instal.lació de paravents, podran tenir una durada de sis mesos com a mínim, 
susceptibles d'ésser prorrogades. 
 
Art. 45.- Cas d'autoritzar-se la instal.lació de tarimes sobre les voreres per aguantar vetlladors o  
paravents, no podran elevar-se més de 10 cm. sobre el nivell de la vorera. 
 
Art. 46.-  Cas de col.locació i estacionament a la via pública i voreres, de mercaderies i altres 
objectes o elements, en virtut de llicència municipal, davant d'establiment, el seu propietari és obligat 
a senyalar a la vorera i, en cas de no haver-n'hi a la calçada, amb pintura blanca, el perímetre que 
indiqui l'espai a ocupar, sense que se'n pugui excedir. 
 
Art. 47.- En cap cas es permetrà l'ocupació de la via pública i de les voreres, de manera que no 
quedi un pas mínim per als vianants, i podran ser retirades per les Brigades Municipals les 
mercaderies, objectes de tota mena que impedeixin l'existència de l'espai lliure. 
 
Art. 48.- Podrà autoritzar-se l'ocupació de la via pública en llocs d'atraccions als recintes firals de les 
Fires i Festes Locals en forma d'ocupació temporal, pels dies que durin els festeigs. 
 
Art. 49.-  Els empresaris firaires que vulguin obtenir llicència per a concórrer amb les seves 
atraccions a les fires, hauran de sol.licitar-ho mitjançant instància a l'Ajuntament, tot fent-hi constar 
el nom i cognoms de l'interessat, domicili, núm. de carnet d'Identitat, classe d'espectacle o atracció, 
mides, etc. Les sol.licituds hauran de presentar-se a l'oficina de Registre General de l'Ajuntament, 
com a mínim trenta dies abans de la inauguració de la Festa. 
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Art. 50.- A la instància  de sol.licitud, i en concepte de reserva de llocs, s'hi adjudicarà el 10% de 
l'impost aproximat dels drets que fixa l'Ordenança Fiscal corresponent. 
La quantitat pagada, en concepte de reserva es deduirà al moment del pagament dels drets de la 
llicència. 
Cas que s'hagi fet la reserva de lloc i no es concorri a la fira o festa, no es podrà reclamar la quantitat 
ja pagada, la qual es considerarà indemnització per danys i perjudicis. 
 
Art. 51.- Els llocs d'atraccions esmentats s'adjudicaran amb caràcter transitori per a cada festa 
concreta. Es farà mitjançant repartiment del terreny disponible per a aquest fi, entre els firaires que 
hagin fet la sol.licitud. 
 
Art. 52.- El pagament dels drets es farà efectiu al mateix moment de l'adjudicació del lloc. 
L'adjudicatari que no s'atengui al pagament d'aquests drets d'ocupació en temps i forma, perdrà tot 
el dret i s'adjudicarà el seu lloc a un altre dels firaires interessats. 
 
Art. 53.- Es fixarà per a  cada cas un mínim i un màxim de dies per  fer la instal.lació de l'actracció, 
passats els quals l'adjudicatari no tindrà dret a usar el lloc. Aquests hauran de fer efectiu l'import 
corresponent als dies assenyalats, d'acord amb la tarifa establerta, amb independència dels dies que 
hagin ocupat el lloc. Aquesta tarifa s'aplicarà d'acord a la classe d'atracció, metre quadrat ocupat i 
dies estipulats. 
 
Art. 54.- Cas de restricció en el subministrament de fluid elèctric, o de fer mal temps mentre durin 
les festes, els adjudicataris del lloc no podran reclamar la quantitat feta efectiva. Així mateix, tindran 
l'obligació de complir les disposicions sobre seguretat i higiene que es dictin per al millor 
desenvolupament de les Festes i complir les disposicons de Policia Sanitària vigent. 
 
Art. 55.- S'entén per gual a la via pública tota modificació d'estructura de la vorada, sense alterar la 
rasant oficial a la línia formada per la intersecció de la façana i la vorera, destinada exclusivament a 
facilitar l'accés de vehicles a locals situats a les finques davant de les quals es practiqui. 
 
Art. 56.- Queda prohibida tota altra forma d'accés mitjançant rampes, instal.lacions provisionals com 
objectes de fusta o metàl.liques, totxanes o sorra, etc.,  
 
Art. 57.- Els guals podran concedir-se amb caràcter indefinit o amb duració prefixada. L'ús d'uns i 
d'altres podrà ser permanent o horari. 
- Els guals d'ús permanent permetran l'entrada i la sortida de vehicles durant les 24 hores del dia i 
davant seu no es podrà estacionar cap vehicle. 
- Els guals d'ús horari només limitaran l'estacionament davant seu, durant la jornada laboral de 
l'establiment de què es tracti. 
 
Art. 58.- Els guals s'autoritzaran sempre discrecionalment i sense perjudici de tercer. El permís no 
crea cap dret subjectiu i el titular podrà ser requerit, en tot moment, perquè el suprimeixi a costa 
seva i reposi la vorera al seu  estat anterior. 
 
Art. 59.- Els trasllats, ampliacions, reduccions o supressions de guals haurà de sol.licitar-los el seu 
titular. 
Els trasllats seran considerats com allargament d'una nova llicència de gual, sense perjudici d'abonar 
les despeses que ocasioni la supressió de l'existent. 
 
Art. 60.- El titular del gual és obligat a: 
a) La conservació del paviment i del disc senyalitzador. 
b) Efectuar al gual, les obres ordinàries i extraordinàries de conservació que ordeni l'Ajuntament. 
c) Pagar les taxes que siguin exigibles. 
d) Per la primera instal.lació, el titular pagarà l’import de la placa, i anirà al seu càrrec el 
manteniment del gual en bon estat. 
 
Art. 61.- Les llicències de guals s'anul.laran: 
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a) Per no conservar en perfecte estat el seu paviment. 
b) Pel no ús o l'ús indegut del gual. 
c) Per canviar les circumstàncies que motivaren la concessió de la llicència. 
d) En general, per incompliment de qualsevol de les obligacions reflectides en aquest apartat. 
 
Art. 62.- Tota obra de reparació o de nova construcció d'immobles que exigeixi el pas de camions, 
per la vorera, portarà annexa la construcció del corresponent gual d'horari limitat, previ pagament 
dels drets corresponents. 
 
Art. 63.- Podran autoritzar-se reserves especials. 
a) De bandes de situació per als vehicles de serveis públics. 
d) D'estacionament i parada en llocs determinats per facilitar operacions de càrrega i descàrrega, o 
accés a diversos edificis o instal.lacions, de caràcter públic o especial, sempre que l'interès públic ho 
exigeixi i no dificultin la circulació. 
La vorada d'aquestes reserves haurà de pintar-se de color blau si l'estacionament està prohibit durant 
tot el dia, i ratllat blau i blanc si la prohibició afecta  un horari limitat. 
A les reserves especials, els seran d'aplicació els preceptes sobre guals, pel que fa a conservació, 
anul.lació de llicències, etc... 
 
Art. 64. - Per  autoritzar-se reserves especials s'exigirà que, segons el cas, el sol.licitant acrediti . 
a) A les reserves per facilitar operacions de càrrega i descàrrega, el volum i la freqüència de les 
operacions a realitzar, la seva naturalesa i pesos que aixequen i transporten. 
b) A les sales d'espectacles, cinemes, teatres, instal.lacions esportives i similars, la justificació que ho 
exigeixen les necessitats col.lectives, i es limitarà la reserva a les hores d'entrada i de sortida. 
 
Art. 65.- Les reserves especials s'atorgaran sempre amb caràcter discrecional, no crearan cap dret 
subjectiu a favor del seu titular i podran ser modificades per l'Alcaldia tantes vegades com ho 
demanin les necessitats del trànsit. En casos prou justificats, com la titularitat de vehicles per a 
minusvàlid, es podrà concedir per l'Alcaldia una reserva d'aparcament. 
 
Art. 66.- És obligatòria la instal.lació de tanques a totes les construccions d'edificis, obres exteriors i 
enderrocaments, i quan s'ocupi la via pública amb materials destinats a l'execució d'obres interiors. 
A partir del primer voladís, les tanques se substituiran per ponts volants, així com en el casos en què 
les necessitats del trànsit o altres circumstàncies impedeixin la instal.lació de tanques. 
En cap cas, l'espai lliure de vorera podrà  ser inferior a 0,80 m. Si no és possible, es facilitarà el pas 
mitjançant taulons i passarel.les degudament protegits i senyalitzats, per permetre el pas als 
vianants. 
 
Art. 67.- Totes les tanques de protecció ostentaran un rètol indicatiu de la llicència municipal, data 
de començament i acabament de l'obra i horari de treball. 
Les tanques no podran ocupar major superfície de via pública que l'autoritzada. Cas d'infracció, sens 
perjudici de les multes que procedeixin, l'Ajuntament obligarà el contractista a enderrocar-les i 
construir-les dintre dels límits autoritzats, i, si no ho fes, ho farien els serveis municipals, a càrrec de 
l'infractor. 
El propietari de la finca serà responsable subsidiari de les obligacions establertes a l'apartat anterior. 
 
Art. 68.- El constructor de les obres  ve obligat a mantenir les tanques en bones condicions 
d'estètica i conservació. 
 
Art. 69.- La col.locació de contenidors a la via pública és subjecte a llicència municipal, que es 
concedidrà per obra determinada i per a cada contenidor. 
La llicència expressarà en tot cas: 
a) El titular, el seu domicili i un telèfon de servei permanent. 
b) L'obra per a la  qual es precisa i el nombre d'expedient i data de concessió de la llicència d'obres. 
c) Els dies d'utilització de la llicència. 
d) El seu lloc de col.locació a la vorera o a  la calçada. 
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Art. 70.- Els contenidors se situaran, si és possible, dintre de la zona tancada d'obres. En tot altre 
cas haurà de sol.licitar-se aprovació de la situació que es proposi. 
En la col.locació es tindran en compte les prescripcions següents: 
a) Se situaran preferentment davant de l'obra o com més a la vora millor. 
b) Hauran de situar-se de forma que no impedeixin la visibilitat dels vehicles, especialment en 
cruïlles, etc... 
c) No podran situar-ne als passos de vianants ni davant seu, a les reserves d'estacionament i parada, 
llevat dels casos en què s'hagi sol.licitat la reserva per a la mateixa obra, i a zones de prohibició 
d'estacionament. 
d) En cap cas es podran col.locar total o parcialment sobre les tapes d'accés de serveis públics. 
 
Art. 71.- Els contenidors que ocupin la via pública hauran de ser degudament senyalitzats amb llums 
elèctrics de color vermell, en fosquejar. 
 
Art. 72.- Els contenidors només podran ser utilitzats pel titular de la llicència, i cap persona, que no 
sigui autoritzada per aquell, podrà abocar-hi res al seu interior. 
 
Art. 73.- No es podran abocar als contenidors deixalles que continguin matèries inflamables, 
explosives, nocives, perilloses o susceptibles de putrefacció o de produir olors desagradables, o bé 
que puguin provocar molèsties o incomoditat als ususaris de la via pública o veïns. 
Els contenidors  s’hauran de cobrir amb lona de protecció, quan no s'ompli de continu. 
En cap cas, llur contingut podrà excedir dels nivells més baixos dels seus límits superiors. Tampoc no 
podran ésser manipulats de manera que el seu contingut caigui a la via pública o pugui ser aixecat o 
escampat pel vent. 
 
Art. 74.- Els contenidors hauran d'ésser retirats de la via pública. 
a) En finalitzar el termini de llicència. 
b) En qualsevol moment, a requeriment de l'Administració Municipal. 
c) Per al seu buidament, quan siguin plens. 
En retirar el contenidor, el titular de la llicència haurà de deixar la superfície de la via pública en 
perfecte estat i completament neta. 
Donat el cas que s'hagi produït algun desperfecte al paviment, el titular de la llicència haurà de 
comunicar-ho immediatament als Serveis Tècnics de l'Ajuntament. 
 
Art. 75.-  El titular de la llicència serà responsable dels danys que els contenidors causin a qualsevol 
element de la via pública i d'aquells que es causin a tercers. 
 
Art. 76.- La col.locació de grues per a la construcció d'obres precisarà la llicència municipal, 
independentment de la llicència pròpia de les obres que s'hagin de realitzar. En tots els casos, a la 
sol.licitud de la instal.lació de la grua, hauran d'especificar-se els extrems següents: 
a) Plànol d'ubicació de la grua amb les àrees d'escombrada de la ploma, signat per l'Arquitecte autor 
del projecte o Director de les Obres. 
b) Pòlissa d'assegurança amb cobertura total de qualsevol tipus d'accident que pugui produir 
l'estància a l'obra i el funcionament de la grua. 
c) Certificat de bon funcionament i seguretat de la grua fins la paralització de l'obra i el seu 
desmuntatge, subscrit per Tècnic Industrial i visat pel seu Col.legi Professional. 
d) Certificat de la casa instal.ladora, acreditatiu del perfecte estat del muntatge i funcionament de la 
grua. 
e) Cas d'excedir l'espai acotat pel clos de les obres, haurà de senyalar-se la seva zona d'escombrada 
al plànol indicat a la norma 2. S'assenyalaran així mateix les línies aèries, elèctriques, telefòniques, 
etc., que quedin sota la zona d'influència. 
Els elements que transporti la grua seran col.locats de manera que presentin la necessària garantia 
de seguretat a criteri de l'encarregat de l'obra. 
Si el ganxo de la grua excedeix l'espai acotat pel clos, tota la superfície de més que afecti, tributarà 
com l'ocupat pel clos d'obres. 
En cap cas podrà deixar-se la grua parada amb el ganxo que sobresurti de la zona no protegida pel 
clos de l'obra. 
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Art. 77.- La planificació i execució d'obres i instal.lacions a la via pública per  establir, conservar i 
reparar conduccions i connexions d'electricitat, gas aigua, vapor, aire a pressió, línies telegràfiques i 
telefòniques i similars se seguiran pel seu Reglament específic. 
 
Art. 78.- Les cambres de transformació, dipòsits de combustible, pous de ventilació i instal.lacions 
anàlogues se seguiran per les Ordenances Industrials. 
 
Art. 79.- Als efectes d'aquestes normes s'entén per publicitat tota acció encaminada a difondre entre 
el públic el coneixement de l'existència d'una activitat clarament política, sindical, econòmica o de 
productes o serveis que s'ofereixin al consum. 
 
Art. 80.- L'activitat publicitària podrà realitzar-se a través dels mitjans següents: 
- Col.locació de rètols, cartells o plaques a les façanes, portes o tendals d'edificis i establiments. 
- Utilització de cartells publicitaris instal.lats a: 
a) Llocs especialment autoritzats a tal fi per l'Ajuntament. 
b) Façanes, mitgeres o terrats d'immobles de propietat privada. 
c) Tanques de protecció en obres particulars i de tancament de solars. 
d) Tanques de protecció instal.lades en obres públiques. 
e) Edificis i altres construccions municipals de servei públic. 
- Utilització d'instal.lacions de la via pública destinades a la prestació del servei públic (papereres, 
refugis, marquesines i pals o indicadors de parades d'autobusos, cabines telefòniques, indicadors de 
carrers sobre suports propis, instal.lacions de rellotges, termòmetres, o altres aparells d'informació 
ciutadana. 
- Vehicles portadors de cartells o anuncis. 
- Projeccions fixes o anuncis visibles des de la via pública, que comprenen també el funcionament de 
receptors de televisió des de l'interior dels aparadors o establiments, de manera que siguin visibles 
des de la via pública. 
- Anuncis en quioscs de venda de diaris, begudes o flors. 
- Repartiment personal o individualitzat de propaganda escrita, a mà, des de vehicles terrestres o 
aeris. 
- Oral o megafònica. 
 
Art. 81.- No es permetran activitats publicitàries de qualsevol classe als llocs on es pugui pertorbar el 
trànsit rodat o la seguretat dels  vianants; als paviments de la calçada, vorades i voravies; a les 
esglésies, cementiri, monuments, edificis històrico-artítics o de caire públic. Caldrà, per tal de poder 
fer propaganda, sol.licitar i obtenir  la reglamentària llicència municipal. 
 
Art. 82.- No s'autoritzaran, en cap cas, les activitats publicitàries que pel seu objecte, forma o 
contingut siguin contràries a les lleis. 
Tampoc  no s'autoritzaran: 
- La col.locació de rètols, cartells o plaques que pugin induir a confusió amb els senyals reglamentaris 
de trànsit, impedeixin la seva visibilitat o produeixin enlluernament als conductors de vehicles. 
- Els anuncis reflectits. 
- Els constituïts per materials combustibles a zones forestals o de gran vegetació. 
 
Art. 83.- Les llicències quedaran sense efecte: 
a) Per compliment del període pel qual foren atorgades sense necessitat de requeriment. 
b) Per caducitat, sigui,  per incompliment de les condicions a què foren subordinades o per falta de 
pagament de les taxes assenyalades a l'Ordenança Fiscal. D'aquí als 15 dies següents a la notificació 
de l'atorgament, se seguiria el procediment de constrenyiment. 
c) Per revocació, quan desapareguin les circumstàncies que motivaren el seu atorgament o  en 
sobrevinguin d'altres que,  si haguessin existit quan s'otorgà, haguessin justificat la seva denegació. 
d) Per anul.lació. 
e) Per renúncia. 
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Art. 84.- L'Alcaldia podrà dictar disposicions especials per facilitar la propaganda a les  eleccions a 
càrrecs públics, de manera que es causin els inconvenients mínims als interessos ciutadans. Si de 
cas, cada candidatura es veurà obligada a retirar els elements publicitaris subsistents, un cop 
finalitzat el període electoral. Si no ho fa en el terme de 10 dies, ho faran els serveis municipals, previ 
el requeriment oportú a costa d'aquella. 
 
Art. 85.-  Les activitats publicitàries expressades a l'article 80 apartats 2n, 3er i 6è, podran ser 
objecte de concessió administrativa. 
 
Art. 86.- Els titulars de les llicències i de les concessions tindran cura que el material publicitari i els 
seus elements sustentadors es trobin en perfecte estat de seguretat i conservació. 
 
Art. 87.- La infracció d'allò que disposen aquestes normes motivarà l'adopció de les mesures 
següents: 
a) Multa en les quanties autoritzades per les lleis. 
b) Retirada de l'anunci a costa del responsable. 
 
Art. 88.- De la infracció seran responsables: 
a) En primer lloc, l'empresa publicitària, o, si s'escau, la persona física o jurídica que hagués disposat 
la col.locació de l'anunci, sense llicència prèvia, o amb infracció de les condicions establertes a les 
mateixes. 
b) Subsidiàriament, el propietari  de l'immoble o concessionari de la instal.lació, on els anuncis 
s'hagin col.locat, quan ho haguessin autoritzat. 
 
Art. 89.- La prestació del servei d'auto-taxi s'ajustarà a les condicons establertes a les llicències 
creades per l'Ajuntament, i es respectaran les disposicions del Decret 319/1990 de 21 de desembre, i 
Ordre de 4 de febrer de 1993. 
A més de les llicències específiques d'auto-taxi es podrà autoritzar, previ estudi de la seva 
conveniència i oportunitat, l'explotació de serveis com ambulàncies, cotxes de luxe i altres d’especials 
prestats amb automòbils lleugers. 
 
Art. 90.- Els sol.licitants de llicències per serveis especials hauran d'acreditar davant l'Ajuntament en 
el terme dels 30 dies següents als de la concessió de la llicència, que figuren donats d'alta com a 
contribuents en l'I.A.E., i que tenen oberta a la localitat una oficina o establiment amb nom o títol 
registrat per a l'administració del servei. 
La competència per a la fixació de tarifes correspon a l'Ajuntament, que, si de cas, escoltarà les 
Associacions Professionals. 
 
Art. 91.- Els actuals titulars de llicències de vehicles especials continuaran en l'exercici de les 
mateixes, amb iguals drets, requisits i circumstàncies que tinguessin quan les varen obtenir. 
 
Art. 92.- És prohibida l'acampada o "pic-nic" a tot el municipi, llevat dels llocs expressament 
assenyalats a l'efecte. 
Cas que es tracti de finques de tituralitat privada, caldrà a més de l'autorització municipal, el permís 
exprés del propietari. 
 
Art. 93.- L'ocupació de la via pública per a la celebració de curses d'automòbils, motocicletes i totes 
altres proves o competicions esportives, se sotmetrà a la concessió de llicència municipal. 
Els espectacles recreatius a la via pública només es permetran en ocasió de festes tradicionals, i 
sempre que els jocs o diversions no puguin constituir perills per als vianants o per a les persones que 
els practiquin. 
En tot cas, qualsevol competició, demostració o espectacle a la via pública respectarà les disposicions 
de la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l'espectacle, les activitats recreatives i els 
establiments públics. 
 
Art. 94.- Els membres de l'O.N.C.E. podran exercir la seva activitat a la via pública en el nombre i 
forma que es determini, però l'Alcaldia d'acord amb la Delegació Provincial de l'O.N.C.E.,  podrà 
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assenyalar la distribució de llocs i obligar  la venda dels cupons en casetes, segons els models 
homologats. 
 
Art. 95.- L'Ajuntament aprovarà models de columnes, plafons, anuncis, aparells sustentadors de 
rètols de les vies urbanes i tota mena d'instal.lacions publicitàries, situades a la via pública, a fi que 
les sol.licituds de concessió dels interessats s'hi ajustin. 
La concessió d'explotació de publicitat als esmentats aparells, es referirà tant als de propietat 
municipal, com als dels sol.licitants. 
Els concessionaris tindran la facultat de retirar els cartells o anuncis que es fixin clandestinament a 
les columnes o instal.lacions objectes de la concessió, sens perjudici de denunciar els autors a 
l'Alcaldia per a la imposició de les multes corresponents. 
 
Art. 96.- L'Ajuntament podrà autoritzar la instal.lació de quioscs per a diaris i revistes, begudes, 
flors, etc., prèvia sol.licitud de concessió de llicència. El quiosc s'ajustarà a les condicions i 
característiques que determinarà la concessió. 
En cap cas, la instal.lació del quiosc podrà servir d'excusa per ampliar el perímetre de l'ús privatiu 
concedit, mitjançant la col.locació a les voreres de capses, cavallets, etc... 
La constitució i l'explotació dels quioscs, durant els primers quinze anys, serà objecte de concessió 
administrativa. Posteriorment, s'adjudicaran en règim d'arrendament i pel procediment de concurs, 
cada cinc anys. 
 
Art. 97.- L'Ajuntament podrà autoritzar la col.locació de taules i cadires a la via pública, previ 
pagament dels drets que fixa l’Ordenança Fiscal corresponent. 
La llicència podrà concedir-se per anys o, eventualment, per dia. 
Per sol.licitar la llicència, els interessats hauran de justificar: 
a) Ser titulars d'un establiment de bar, restaurant, cafeteria, o similar. 
b) Estar al corrent de pagament de l'IAE i haver satisfet, si s'escau, els drets corresponents per a la 
instal.lació de taules i cadires en ocasions anteriors. 
Lles llicències s'atorgaran discrecionalment i sens perjudici de tercers, i poden ser retirades per 
l'Alcaldia sempre que obstaculitzin el trànsit de vianants. 
 
Art. 98.- Per a la instal.lació de taules i cadires caldrà informe previ dels Serveis Tècnics Municipals 
que tindrà en compte les característiques de la via, l'amplada de la vorera i la part de la mateixa que 
podrà ocupar-se. 
 
Art. 99.- L'ocupació de la via pública amb taules i cadires que no disposi de la pertinent llicència 
municipal, facultarà l'Ajuntament,  previ advertiment a l'interesat, retirar-les al dipòsit municipal. 
L'espai autoritzat i reservat per a la instal.lació de taules i cadires s'haurà de marcar. 
 
Art.100.- Són obligades a col.laborar en la neteja de les voreres i els paviments, a la part situada 
davant els edificis acabats o en construcció, i dels solars, les persones següents: 
a) Als edificis destinats a habitatgets,  el porter o la persona designada pel propietari, i si hi manca, 
els veïns de l'immoble i els titulars de locals de negocis situats a la planta baixa. 
b) Als edificis industrials, el porter o el personal que hi resideixi, o la persona encarregada 
expressament a aquesta finalitat. 
c) Als edificis públics, els conserges, els porters o el personal expressament encarregat. 
d) Als solars, els seus propietaris. 
e) Als edificis en construcció, el contractista. 
- Els propietaris d'edificis i solars seran responsbles subsidiàriament de la prestació d'aquesta 
col.laboració al servei de neteja. 
 
Art. 101.- Les persones indicades o les designades per elles, mantindran netes les voreres davant 
l'edifici, el solar o la construcció respectiva. (A les vies sense voreres, l'obligació es referirà a la part 
més propera de l'edifici). 
Aquestes persones i, de manera especial, els titulars d'establiments davant els quals es realitzin 
operacions de càrrega i descàrrega, hauran de procedir, cada vegada que sigui necessari, a 
escombrar les voreres. 
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Els titulars de quioscs o de llicències de col.locació i estacionament a la via pública i a les voreres, de 
mercaderies o d'altres objectes, tenen l'obligació de mantenir neta i escombrar diàriament, tant com 
calgui, la superfície de la via pública concedida i dos metres de perímetre com a zona d'influència. 
Els titulars de llicències de tanques, en tot moment hauran de mantenir neta la vorera corresponent. 
 
Art. 102.- De conformitat amb allò que disposen els articles 181 i 182 de la Llei del Sòl, els 
propietaris d'immobles són obligats a mantenir els seus edificis en les adequades condicions de 
seguretat i ornament públic. 
En particular, és obligació dels propietaris conservar, netejar, arrebossar o estucar les façanes de les 
cases o altres immobles, així com les parets mitgeres al descobert, les entrades i les escales, i, en 
general, totes les parts edificades visibles des de la via pública, espai lliure, pati central de l'illa o pati 
de parcel.la, sempre que sigui necessari o, quan per motius d'ornament públic, ho ordeni l'Autoritat 
Municipal. 
Els propietaris també hauran de mantenir nets i en bon estat de conservació les xemeneies, dipòsits, 
patis, conductes d'aigua i de gas, desaigües, parallamps, antenes col.lectives de televisió i d'altres 
instal.lacions complementàries de l'immoble. 
Davant les possiblitats esmentades, l'Alcaldia podrà emplaçar els propietaris despreocupats, a 
realitzar les obres necessàries en un termini assenyalat. 
A judici de l'Alcaldia, previ informe tècnic, i si les circumstàncies del cas ho aconsellen, l'Ajuntament 
podrà encarregar-se d'efectuar les obres de conservació, les quals seran abonades pels propietaris 
dins els límits dels deures de conservació que els correspon, i amb càrrec a fons municipals quan els 
ultrapassin, a fi d'obtenir millores d'interès general. 
 
Art. 103.- En cas de nevada, les persones que determina l'article 100 observaran les prevencions 
especials següents: 
- A tota finca urbana s'organitzarà i prestarà un servei extraordinari de neteja de la vorera 
corresponent per a deixar-la lliure de la neu que s'hagi acumulant.. 
- La neu serà amuntegada damunt el bordó de la vorera, sense tirar-la dins de la calçada, i de  
manera que quedi expedita l'entrada a l'embornal. 
Entre la façana i la neu acumulada es deixarà el pas de vianants. 
- Durant les operacions de neteja i recollida de la neu a la via pública, els propietaris o conductors de 
vehicles hauran de seguir les instruccions que dicti l'Autoritat Municipal sobre aparcament i circulació. 
- En tot cas, la neu acumulada als terrats, balcons i relleus de l'edifici no es podrà llençar a la via 
pública, excepte disposicions contràries de l'Alcaldia. 
 
Art. 104.- Queda prohibit efectuar a la via pública els actes següents: 
a) Llençar, abocar o dipositar escombraries, terres, runes, detritus, papers o deixalles de qualsevol 
mena, tant a les calçades com a les voreres, fosses dels arbres, solars, terrenys de qualsevol mena i 
boscos, excepte en els casos de prèvia i expressa autorització municipal en llocs determinats. 
b) Buidar aigües brutes o netes. 
c) Abandonar animals morts. 
d) Utilitzar la via pública per a exercir-hi treballs o oficis, llevat dels casos autoritzats.  
e) Netejar o rentar qualsevol vehicle, així com reparar-lo llevat d'avaries d'escassa importància 
sobrevingudes al mateix lloc. En tot cas, queda prohibit als tallers de reparació estacionar a la via 
pública els vehicles dels seus clients i realitzar els treballs propis de la seva activitat a la via pública. 
f) Embrutar-la 
g) Col.locar-hi, en general, qualsevol objecte que pertorbi la netedat o causi molèsties al trànsit de 
vehicles i vianants. 
 
Art. 105.- Únicament es podran espolsar tapissos, catifes, estores, llençols i qualsevol robas d'ús 
domèstic, en portes, balcons i finestres que donin a la via pública, des de les 11 del vespre fins a les 
7 del matí. En tot cas, es realitzaran aquestes operacions en forma que no siguin causa de molèsties. 
Els testos i jardineres dels balcons i finestres s'hauran de col.locar de manera que la seva vertical 
caigui sempre dins el balcó o reposi sobre l'àmpit de la finestra i seran fermats o protegits per evitar 
que es puguin trabucar. 
Les plantes col.locades a finestres i balcons només podran regar-se des de les 11 del vespre a les 7 
del matí amb precaució, per  evitar molèsties. 
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Es prohibeix així mateix tenir a la vista del públic, a les obertures de les cases i baranes de terrats, 
vestits, roba bruta o rentada o altres objectes que ofenguin l'estètica urbana. 
L'Alcaldia podrà dictar normes complementàries sobre la matèria regulada en aquest article. 
 
Article 106  L’Ajuntament per mitjà del Serveis Tècnics realitzarà la inspecció de les parcel·les, les 
obres i les instal·lacions del seu terme municipal per comprovar el compliment de les condicions 
exigibles.  
 
Article 107  És prohibit llençar escombraries o deixalles sòlides i líquides en els solars i espais lliures 
de propietat pública o privada.  
Els propietaris dels terrenys hauran de mantenir-los en condicions de seguretat, salubritat i ornament 
públic, i els és prohibit de tenir-hi, llençar o emmagatzemar deixalles, residus sòlids o líquids, 
materials de desús o runes.  
Quan el domini directe d’un terreny pertanyi a una persona i el domini útil a un altre, l’obligació 
recaurà sobre la qui en tingui el domini útil.  
 
Article 108  L’Alcalde, d’ofici o a instància de part, amb informe previ dels Serveis Tècnics i un cop 
escoltat el titular responsable, dictarà una resolució assenyalant les deficiències dels terrenys, i 
ordenarà les mesures necessàries per esmenar-les i fixarà un termini per a la seva execució.  
2. Si ha transcorregut el termini concedit sense que s’hagin dut les mesures necessàries, l’Alcalde 
ordenarà la incoació de l’expedient sancionador, que es tramitarà de conformitat al procediment 
administratiu vigent. S’imposarà, a més, una multa que serà del 10 o 20 per 100 del valor de les 
obres i treballs necessaris per superar les deficiències. En la resolució es requerirà també al propietari 
o al seu administrador perquè procedeixi a l’execució de l’ordre; si aquesta no es compleix, 
l’Ajuntament la durà a terme a càrrec de la persona obligada, a través del procediment d’execució 
subsidiària previst en la Llei de procediment administratiu vigent.  
 
Article 109 Als efectes d’aquesta ordenança es consideraran solars:  
a) Les superfícies del sòl urbà aptes per a l’edificació pel fet d’estar urbanitzades de conformitat al 
que disposa l’article 29 de la Llei d’Urbanisme.  
b) Les parcel·les no utilitzables, que per la seva reduïda extensió, forma irregular o localització, no 
són susceptibles d’un ús adequat. 
  
Article 110  Els propietaris de solars hauran de mantenir-los tancats mentre no es practiquin obres 
de nova construcció, per raons de salubritat i ornament públic.  
Per tancat del solar s’ha d’entendre l’obra exterior de nova planta, de caràcter no permanent, limitada 
al simple tancament físic del solar.  
 
Article 111 La tanca del terreny haurà de fer-se tot observant les determinacions de la normativa de 
planejament vigent, i haurà de seguir la línia de l’edificació. S’entendrà com a tal la línia que 
assenyala, a un costat i l’altre del carrer o via pública, al límit a partir del qual és podrà construir.  
El tancat de solars es considera una obra menor, i és preceptiu demanar-ne la llicència prèvia.  
 
Article 112  L’Alcalde, d’ofici o a instància de part, podrà ordenar l’execució del tancat d’un solar, i n’indicarà 
a la resolució, els requisits i el termini d’execució, un cop els serveis tècnics hagin emès informe i s’hagi 
escoltat al propietari.  
L’ordre d’execució suposa la concessió de la llicència per a realitzar l’activitat ordenada.  
Un cop transcorregut el termini concedit sense que s’hagin dut a terme les obres es procedirà d’acord 
amb el que preveu l’article 4 d’aquesta ordenança.  
 
Article 113 Es podran imposar sancions per infracció dels preceptes relatius a conservació, neteja i 
tancament de terrenys, fins a la quantia màxima de 3000 EUR.  
 
Article 114  Les sancions previstes s’aplicaran als responsable sense perjudici de les accions civils 
i/o penals que s’escaigui en cada cas en defensa del bé públic i de l’obligació de rescabalar els danys 
o d’indemnitzar pels perjudicis causats.  
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Art. 115.- La recollida d'escombraries domiciliàries es realitzarà segons programació i horaris que 
estableixi l'Administració Municipal. 
 
Art. 116.- Es consideraran esombraries domiciliàries: 
a) Les deixalles de l'alimentació i del consum domèstics. 
b) Els embolcalls i papers provinents dels establiments industrials i comercials, quan puguin ésser 
recollits en un sol recipient de volum usual. 
c) El producte de la neteja de les voreres. 
d) Les cendres i residus de calefacció individual que hauran de ser perfectament apagades. 
e) Les cendres resultants de la cremació de qualsevol  matèria. 
 
Art. 117.- No tenen la consideració d'escombraries domiciliàries: 
a) Els residus o cendres industrials de fàbriques, tallers i magatzems, i les cendres procedents de les 
calefaccions centrals. 
b) Les terres i les runes o devessalls d'obres. 
c) Els detritus d'hospitals i clíniques. 
d) Les deixalles d'escorxadors, mercats, laboratoris i de tots els altres establiments públics similars.  
e) Les deixalles dels establiments del ram d'hostaleria. 
f) El fem de quadres, estables i corrals. 
g) Els animals morts. 
h) Els productes decomissats. 
i) La resta de mobiliari, jardineria o poda d'arbres, excepte allò que disposa l'article anterior,i 
j) Qualsevol altre producte anàleg. 
 
Art. 118.- Per al lliurament d'escombraries i altres residus s'observaran les normes que dicti 
l'Ajuntament per al bon funcionament del servei i, en particular: 
a) Les deixalles, tant domèstiques, com comercials i industrials, han de ser dipositades als 
contenidors, sempre en bosses. 
b) La brossa de jardí, herbes, branques, etc., com també les runes d'obres, pedres, terres, etc. no 
s'han de barrejar mai amb les escombraries, sinó que cal posar-les als contenidors especials 
instal.lats, sense cap mena de bossa. 
c) Les ampolles de vidre també s'han de dipositar als altres contenidors propis que hi ha ja col.locats. 
d) Els mobles, neveres, matalassos o altres estris familiars, dels quals volem desprendre'ns, s'han de 
guardar a casa fins que es procedeixi a la seva recollida, per la qual cosa cal posar-ho en 
coneixement de l'Ajuntament, qui farà saber el dia que es passarà a recollir-ho. 
e) El paper i les piles també han de dipositar-se en contenidors especials per a la recollida selectiva 
d'aquests residus. 
 
Art. 119.- 1. Pel que fa als vehicles en desús, els interessats hauran d'adreçar-se als agents de la 
Policia Local per tal de rebre les indicacions adients per al seu lliurament, i hauran de presentar, en 
tot cas, la documentació i cèdula d'identificació fiscal del vehicle. 
2. Els vehicles abandonats a la via pública, seran retirats per l'Ajuntament a càrrec del titular. Cas 
que practicades les averiguacions escaients, inclosa la publicació d'edictes, no es localitzi el 
propietari, es procedirà a l'alienació mitjançant subhasta i/o desballestament del vehicle. 
 
INFRACCIÓ DE LES ORDENANCES 
 
Art. 120.- La infracció de qualsevol dels preceptes continguts a les Ordenances presents, motivarà la 
imposició de sancions, d'acord amb la normativa vigent. 
 
Art. 121.- Les infraccions de les Ordenances s'entendran voluntàries llevat de prova en contrari. 
 
Art. 122.- Les sancions per infracció podran consistir en: 
a) Multa. 
b) Multa i advertiment de retirada temporal de llicència. 
c) Retirada temporal de la llicència. 
d) Multa i advertiment de retirada definitiva de la llicència. 
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e) Retirada definitiva de la llicència. 
 
Art. 123.- La quantia de les multes imposades es fixarà dintre dels límits que, a cada moment, 
estableixi la legislació vigent i es determinarà en funció de la gravetat o de les conseqüències greus 
de la infracció. 
 
Art. 124.- Les multes s'entendran sempre independentment de la reparació dels danys i del 
pagament dels perjudicis, si s'escau. 
 
Art. 125.- Els decrets i providències que imposin multes per infracció de les Ordenances, no seran 
executius fins que hagin transcorregut vuit dies hàbils, comptats a partir del següent al de la 
notificació. 
Durant el termini de vuit dies, els interessats podran comparèixer, formular al.legacions, proposar la 
pràctica de proves, és a dir, al.legar tot el que estimin convenient per a la seva defensa. 
 
Art. 126.- Contra les resolucions que imposen multes, podran interposar els interessats els recursos 
que autoritza la legislació vigent. 
 
Art. 127.- Per a l'exacció de les multes se seguirà, si manca el pagament voluntari, el procediment 
administratiu de constrenyiment. 
 
Art. 128.- L'obstaculització a la funció inspectora es considerarà infracció. 
 
DISPOSICIO FINAL 
La present Ordenança entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació íntegra al Butlletí Oficial de la 
Província. 
 


