Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

ORDENANÇA MUNICIPAL NÚM. 1
ORDENANÇA MUNICIPAL DE POLICIA I BON GOVERN

Capítol I. DISPOSICIONS GENERALS.Art. 1.Fonament legal.La present Ordenança constitueix exercici de la potestat reglamentària als Ens Locals l’art.4 de la
Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local i l’art. 8 de la Llei de Catalunya 8/1987 de
15 d’abril Municipal i de Règim Local de Catalunya.

Art. 2. Objecte.L’objecte de la present Ordenança és millorar la qualitat de vida en el municipi, mitjançant
l’establiment de normes que regulin determinats aspectes i manifestacions de la convivència ciutadana, fent
compatibles els drets d’uns i altres i garantint-ne el respecte mutu.

Art. 3. Àmbit d’aplicació.La present Ordenança és d’aplicació en tot el terme municipal de Banyeres del Penedès i, per tant,
obliga totes les persones que s’hi trobin, resideixin o no en el municipi.

Capítol II.- NETEJA DE LES VIES I ESPAIS PÚBLICS.-

Art. 4. Subjectes obligats a realitzar o col·laborar en la neteja.1) Tots els habitants de Banyeres del Penedès estan obligats, quan a la neteja de la Població a
observar una conducta tendint a evitar i prevenir el seu embrutiment. De la mateixa manera, estan obligats a
denunciar a l’autoritat municipal les infraccions referents a neteja pública de les quals tinguin coneixement.
2) Correspon als particulars la neteja de les voreres, els solars particulars, les galeries comercials i
similars. L’Ajuntament exerceix el control i la inspecció d’aquesta neteja i pot obligar a realitzar-la.
3) Correspon a l’administració municipal la neteja de calçades, voravies, passeigs, papereres,
rètols d’identificació de les vies públiques i la resta d’elements de responsabilitat municipal.

Art. 5. Actuacions prohibides.1) No serà permès de llençar, abocar i dipositar o abandonar a la via pública cap mena de
productes en estat sòlid, líquid o gasós.
Les deixalles sòlides de petit format com els papers, embolcalls o similars hauran de dipositar-se a les
papereres instal·lades per aquesta finalitat. Els materials residuals més voluminosos o bé els petits en gran
quantitat hauran de ser objecte de lliurament ordenat als serveis municipals de recollida de deixalles en la
forma i condicions que preveu l’art. 9.
2) En especial no serà permès efectuar els següents actes a la via pública, ni en cap indret fora
dels expressament autoritzats.
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a) Tirar, abocar, o dipositar: paper, terres, enderrocs o deixalles de qualsevol mena i abandonar
animals morts, així com dipositar escombraries en forma diferent a la regulada en l’art. 9.
b) Abocar o vessar aigües residuals o qualsevol d’altres, així com les procedents de la neteja
interior d’edificis i vivendes, en especial als escossells dels arbres, les quals s’hauran de llençar directament
a través dels serveis propis de cada vivenda o local.
c) El llançament de puntes de cigars, o de cigarreta, o d’altres matèries enceses a les papereres.
En tot cas s’hauran de dipositar un cop apagades.
d) El llançament a terra de qualsevol mena de deixalla des dels vehicles, ja estiguin parats o en
marxa.
e) Netejar i espolsar catifes, estores i robes en general des dels balcons, finestres, terrats i
portes, entre les 9h. del matí i les 10h. de la nit.
f) Regar les plantes col·locades a l’exterior dels edificis si com a conseqüència d’aquesta
operació es produeixen vessaments i escorrims sobre la via pública o sobre els seus elements. En tot cas, el
reglament s’haurà de fer en horari adequat procurant evitar qualsevol molèstia als ciutadans o a la comunitat
en general així com als seus béns.
g) Dipositar a les papereres de la via pública, bosses d’escombraries, caixes o paquets anàlegs.
h) Trepitjar i trencar parterres i plantacions així com tocar les plantes i flors dels espais públics,
pujar als arbres i tallar les seves branques.
i) Encendre fogueres fora dels espais destinats o autoritzats per aquesta finalitat i sense
perjudici de les determinacions de l’Alcaldia respecte de les mesures de prevenció d’incendis en cada
moment.
j)
municipal.

Llençar, enganxar o repartir propaganda i publicitat sense la corresponent autorització

k) Rentar vehicles, maquinària o altres elements anàlegs.
l) Utilitzar aixetes, dutxes o anàlegs que no tinguin els desguassos connectats al clavegueram o
al pou negre de l’edifici i vessin directament les aigües al carrer o a les finques veïnes.

Art. 6. Obligacions del Servei Municipal de neteja.Correspondrà a l’Administració Municipal, a través dels serveis de neteja públics les següents
actuacions:
a) Neteja de la via pública així com els elements del mobiliari urbà de responsabilitat municipal
sens perjudici d’aquells elements que corresponguin a determinades empreses explotadores de serveis.
b) Reg i neteja de calçades, voreres i places.
c) Neteja i buidat de les papereres situades a la via pública.
d) Neteges d’emergència en casos extraordinaris.
e) La neteja de rius, rieres i sèquies correspondrà als organismes competents sobre aquesta
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matèria o altres responsables, segons la Llei d’Aigües vigent sense perjudici de les actuacions que, amb
caràcter subsidiari, pogués emprendre l’autoritat municipal.

Art.7. Obligacions dels particulars.1) La neteja de passatges particulars, patis interiors d’illa, solars particulars, zones verdes
particulars, galeries comercials, façanes d’edificis particulars, voreres i similars, correspondrà als propietaris.
En cas de copropietat dels elements assenyalats, la responsabilitat de la neteja correspondrà solidàriament
a tots els titulars.
2) Els productes de l’escombrada i neteja de la via pública i altres espais efectuada pels
particulars, en cap cas podran ser abandonats al carrer, sinó que hauran de recollir-se en bosses, havent-se
de lliurar al servei de recollida d’escombraries en la forma i condicions prescrites pel Capítol III d’aquesta
Ordenança.
3) Els propietaris dels terrenys hauran de mantenir-los lliures de deixalles i residus i en perfectes
condicions de salubritat i ornat públic d’acord amb les previsions del Reglament de Disciplina Urbanística (R.
D. 2187/1978 de 23 de juny). Aquesta prescripció inclou l’exigència de la desratització i desinfecció dels
terrenys i serà extensible als locals tancats o abandonats.
4) Els titulars d’establiments de venda de productes amb embolcall alimentari i quioscs o anàlegs,
de consum o ús immediat o també els establiments de begudes, gelats, caramels i derivats, encara que
disposin d‘autoritzacions temporals, estaran obligats a instal·lar papereres o recipients apropiats en un lloc
visible a la sortida dels seus locals o instal·lacions. Tanmateix, els esmentats titulars i els que disposin de
terrasses a la via pública, tindran l’obligació de mantenir net i, per tant d’escombrar i fregar, si cal, el tram de
la via pública que correspongui, tantes vegades com es precisi.
5) Els titulars d’establiments enfront dels quals es realitzin operacions de càrrega i descàrrega
directament relacionades amb la seva activitat, estan obligats a realitzar, tantes vegades com calgui. La
neteja complementària de la via pública (escombrada) i també a l’aplicació de detergents, d’acord amb
l’activitat desenvolupada, a fi de mantenir la via pública en perfectes condicions la neteja mitjançant
detergents no haurà de causar perjudici a arbres i jardins públics.
6) Els organitzadors d’un acte públic al carrer seran responsables de l’embrutiment de la via
pública com a conseqüència de la seva celebració. L’Ajuntament els podrà exigir la constitució d’una fiança
per a garantir que acabat l’acte, deixaran la via pública en bones condicions.
7) A fi que els serveis municipals puguin realitzar les operacions de recollida de residus de neteja
del recinte del mercat ambulant del poble, la totalitat de les parades de venda hauran d’haver retirat les
instal·lacions, camions - botiga o suports materials d’acord amb els horaris regularment establerts.
Serà obligació dels venedors d’aquests mercats, mantenir el lloc de venda, així com el seu entorn, en
perfectes condicions de neteja en tot moment durant el mercat.
8) Per prevenir l’embrutiment, les persones que realitzin obres en la via pública hauran de procedir
a la protecció d’aquesta mitjançant la col·locació d’elements adients als voltants dels enderrocs, terres i
altres materials sobrants de les obres, de tal forma que s’impedeixi l’escampament i vessament d’aquests
materials fora de l’estricta zona afectada pels treballs.
Quan es tracti d’edificis en construcció, l’obligació diària de netejar la via pública, en tot l’àmbit material
afectat per l’obra, correspondrà al contractista.

Capítol III. RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES.-
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Art. 8. El servei de recollida d’escombraries.1) L’Ajuntament prestarà el servei de recollida d’escombraries domiciliàries en tots els nuclis de
població del municipi. Els residus qualificats d’industrials i especials seran gestionats per la pròpia empresa
productora.
2) La recollida d’escombraries es realitzarà a través de contenidors adequats distribuïts en tot el
terme municipal.
3) El servei de recollida d’escombraries es prestarà a les diferents zones de la població amb la
periodicitat que es determinarà per l’Ajuntament.
El servei no és prestarà en dies festius.
La comissió de Govern podrà modificar la freqüència del servei en les diferents zones per tal d’atendre
degudament les necessitats de tot el municipi.
4) El servei en cap cas es farà càrrec de terres, runes, restes de material de construcció, restes de
la podada d’arbres o altres productes anàlegs fruit de l’agençament de jardins, mobles i trastos vells, o
residus industrials.

Art. 9. Forma de dipositar els residus.1) Els usuaris del servei estan obligats a dipositar tots els residus a l’interior dels contenidors, en
bosses ben lligades, a partir de les vuit del vespre del dia abans de la recollida.
2) Existirà un servei especial per la recollida dels residus produïts pels diferents establiments de la
població consistents en cartrons i materials procedent d’embalatges en general o similars, que no puguin ser
dipositats en la forma prescrita per l’apartat anterior.
3) Aquells tipus de residus urbans per la recollida dels quals existeixi algun servei especial (paper,
cartrons, vidres, piles, etc.) no podran dipositar-se en els contenidors ni al costat dels mateixos.
4) Els serveis especials de recollida de residus es prestaran en els termes previstos per l’art. 1 de
la present ordenança. Els usuaris d’aquests serveis hauran de dipositar els residus després de concertar-ne
la recollida.
5) Es prohibeix el lliurament de deixalles que continguin residus en forma líquida o susceptible de
liquar-se.
6) Si com a conseqüència d’una deficient presentació i dipòsit dels residus es produeix un
embrutiment de la via pública, l’usuari causant en serà responsable.
7) Els residus que restin escampats a la via pública o presentats de forma diferent a la prescrita
pel present article seran responsabilitat de l’establiment o titular productor.

Art. 10. Els contenidors.1) Els contenidors constitueixen un element més del mobiliari urbà al servei dels ciutadans, amb
totes les conseqüències que això comporta.
2) L’Ajuntament determinarà les característiques tècniques dels contenidors amb criteris
d’unificació pel que fa al model, així com d’estanquitat, facilitat de maniobra i estètica adequada.
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3) Els contenidors se situaran a la via pública responent a criteris racionals i d’estratègia amb la
finalitat de cobrir adequadament tots els sectors de la població i procurant que estiguin a distàncies
raonables pels usuaris.
4) Els contenidors situats a la via pública seran degudament assenyalats i tindran la consideració
de serveis especials de l’espai urbà per a la càrrega, descàrrega, neteja i les altres operacions pròpies del
servei. Restarà prohibit el seu desplaçament o manipulació fora dels espais senyalitzats. Així mateix, restarà
prohibit causar qualsevol destorb a la prestació del servei de retirada de contenidors per la càrrega i
descàrrega de residus.
5) L’Ajuntament determinarà el nombre de contenidors necessaris, amb el criteri d’absorbir tota la
producció de residus domiciliaris del municipi.
6) El manteniment i neteja dels contenidors correspondrà al servei municipal de recollida
d’escombraries.

Art. 11. Serveis especials de recollida.1) L’Ajuntament podrà establir tots els serveis especials que consideri necessaris per la recollida
de diferents tipus de residus que no siguin idonis per ser recollits pel servei ordinari.
2) Sense perjudici dels que es puguin crear en el futur, existeixen serveis especials per la recollida
de Mobles i trastos vells la finalitat concreta del qual serà fixada per l’ajuntament.
3) La utilització dels serveis especials de recollida haurà de concertar-se prèviament mitjançant
trucada telefònica. Els residus de què es tracti es dipositaran en el lloc, data i hora que indiqui el
responsable del servei.
4) Els mobles i trastos vells seran exclusivament domèstics. En cap cas es farà càrrec de
maquinària vehicles, runes o similars. Resta absolutament prohibit abandonar mobles o trastos vells a cap
indret del municipi.

Art. 12. Recollides selectives.1) L’Ajuntament podrà dur a terme de totes les experiències i activitats que consideri adients en
matèria de recollida selectiva de residus, com la instal·lació de contenidors especials pels envasos de vidre
o per a separar els residus orgànics dels inorgànics, etc.
2) En les zones on hi hagi instal·lats contenidors pels envasos de vidre o per altres tipus concrets
de residus seran d’ús obligatori per tots els veïns.

Art. 13. Abocament de terres i runes.1) L’Ajuntament fomentarà que l’abocament de terres i runes es faci en els llocs que convinguin a
l’interès públic i de manera tal que es possibiliti la recuperació d’espais denudats a criteri dels Serveis
Tècnics Municipals.

2) Resta totalment prohibit abocar terres i runes fora dels espais expressament habilitats a l’efecte.
En els indrets autoritzats, els abocaments s’hauran d’efectuar d’acord amb les indicacions dels serveis
tècnics municipals.
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Capítol IV. OBERTURA DE CATES I RASES A LA VIA PÚBLICA.Art.14. Necessitat de prèvia llicència municipal.1) L’obertura de cates o rases a la via pública o altres espais amb aquest caràcter exigirà com a
requisit previ l’obtenció de llicència municipal.
2) Les llicències s’atorgaran sempre sense perjudici de tercers.
3) L’atorgament de llicències serà competència de l’Alcaldia.

Art. 15. Responsabilitat del titular de la llicència.1) El sol·licitant de la llicència serà el responsable d’informar-se degudament dels serveis que
puguin existir en el tram afectat per la rasa o cata, ja siguin de propietat pública o privada, tals com
abastament d’aigua, electricitat, telèfon, etc. i, en conseqüència, haurà de respondre de les avaries que es
provoquin en els mateixos com a conseqüència de l’excavació.
2) La llicència no és dintre dels documents de tercers. El titular de la llicència serà el responsable
dels danys materials o humans que es puguin produir com a conseqüència directa o indirecta de l’obra. En
aquest sentit, les obres s’hauran de mantenir perfectament senyalitzades, especialment a la nit, i hom hi
col·locarà tanques de protecció, llums vermells i bandes reflectants.
3) Si per l’obertura de la rasa o cata és necessari interrompre la circulació de vehicles, el titular de
la llicència ho comunicarà a l’Agutzil amb 24 hores d’antelació com a mínim. El titular complirà totes les
indicacions a l’Agutzil sobre la forma i elements a emprar per tallar la circulació. A les sortides d’habitatges,
passos de vianants, cantons de cruïlles, garatges, etc. i en tots aquells llocs que no es pugui interrompre el
pas de persones i vehicles es col·locaran planxes d’acer de suficient resistència que permetin el pas.

Art. 16. Zones de nova urbanització.En les zones i carrers de nova urbanització no es permetrà l’obertura de rases o cates en un
termini de cinc anys, llevat dels casos molt extraordinaris l’atorgament dels quals serà en el seu cas
discrecional.

Art. 17. Fiança.Independentment dels tributs que, a tenor de les Ordenances Fiscals vigents, s’acreditin en obtenir
la llicència, en el moment de sol·licitar-la l’interessat haurà de constituir una fiança generalment de 50.000,Ptes. per garantir la nova reposició del paviment. En qualsevol cas a l’ofici de concessió de la llicència es
consignarà la fiança determinada.

Art. 18. Replanteig.Abans d’iniciar les obres es farà el replanteig que serà sotmès a l’aprovació dels Serveis Tècnics
Municipals.
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Art.19. Execució de les rases.1) Quan es tracti de paviments continus (asfaltics, formigó, etc. l’obertura del paviment es farà
tallant amb disc sobre la línia que configura la superfície de la rasa. Si es tracta de paviments en peces
(llambordes, panots, llosetes, etc.) l’obertura es farà desmuntant el paviment de manera que s’afecti només
la superfície estrictament necessària.
2) Els productes de l’excavació seran immediatament retirats després de la seva extracció i no es
podran deixar a la via pública, excepte que siguin d’una naturalesa apropiada per ser utilitzades en el replà
de la rasa o cata.
3) En la instal·lació de nous serveis s’hauran de respectar les distàncies mínimes següents:
a) Conducció d’aigua: 20 cm.
b) Telèfon i electricitat: 30 cm.
c) Clavegueram i desaigües: 30 cm.
4) L’excavació de la rasa o cata es farà amb l’amplada mínima necessària perquè les terres
s’aguantin, sense posar en perill els treballadors ni el trànsit, mobiliari urbà o immobles que pugui haver-hi
prop de la rasa.

Art. 20. Reposició de paviments.1) Abans de tapar la rasa es comunicarà als serveis tècnics municipals a fi que puguin comprovar
l’estat dels serveis que discorrin per la rasa i el dels treballs efectuats i indicar les mesures que, en el seu
cas, calgui adoptar.
2) S’omplirà la rasa amb material seleccionat, compactat al 90 per 100 próctor. Els últims 20 cm.
fins a 3 cm. del paviment acabat, s’ompliran amb formigó de 200 kg/cm. de resistència característica. La
capa de rodadura serà d’aglomerat asfàltic o formigó de 200 kg/cm. segons sigui el paviment de la resta de
la calçada.
3) Per la reposició de voreres, s’omplirà la rasa amb material seleccionat, compactat al 90 per 100
próctor. En els últims es col·locarà un paviment de 10 cm. de formigó de 150 kg/cm. de resistència
característica , deixant espai suficient per la col·locació del paviment acabat (panot, llosetes, etc.).
4) Mentre durin els treballs de reposició els tècnics municipals inspeccionaran l’obra tantes
vegades com considerin convenient, i una vegada acabada, el contractista o titular de la llicència els ho
comunicarà perquè practiquin la inspecció final. Sense la conformitat dels Serveis Tècnics municipals a
l’obra realitzada, no es podrà procedir a la devolució de la fiança.
5) La llicència municipal per l’obertura de la rasa haurà d’estar en poder del personal que realitzi
l’obra i s’haurà d’exhibir a petició de l’Agent municipal (Agutzil) o dels Serveis Tècnics.

Capítol V. OCUPACIÓ DE VIES I ESPAIS PÚBLICS.-

Art. 21. Exposició de mercaderies.1) Prèvia llicència municipal que atorgarà l’Alcaldia, els titulars d’establiments comercials podran
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ocupar una part de les vies públiques que expressament es determini, davant les façanes dels seus
establiments.
2) En funció de les característiques de la via, amplada de la calçada, intensitat del trànsit, tant
rodat com de vianants, la llicència indicarà la superfície màxima. Aquestes determinacions també podran
establir-se de forma general per carrers sencers o trams. En cap cas l’amplada de l’espai a ocupar podrà ser
superior a la de la façana de l’establiment ni es podrà ocupar la vorera.
3) Els expositors tindran una altura màxima de dos metres.
4) Queda expressament prohibit el subarrendament d’aquests espais de la via pública.
5) L’atorgament d’aquestes llicències serà discrecional per part de l’alcaldia, atenent al trastorn
que l’ocupació pugui causar al trànsit de persones i vehicles, a raons de les mercaderies que es pretenguin
exposar, o altres d’anàlogues i igualment objectives.

Art. 22. Col·locació de taules i cadires.1) Prèvia llicència de l’Alcaldia, es podran ocupar els espais públics contigus a bars, restaurants, i
anàlegs amb taules i cadires, com annex a l’establiment.
2) La llicència determinarà en cada cas la superfície màxima a ocupar, si aquesta ha de delimitarse amb algun element de mobiliari urbà (jardineres, tanques, etc.) i el temps de vigència de la llicència.
3) El titular de la llicència serà responsable de mantenir en tot moment la neteja de l’espai ocupat.
4) Diàriament, en procedir-se al tancament de l’establiment, s’hauran de retirar les taules, cadires,
parasols i els altres elements que inclogui l’ocupació.
5) L’atorgament d’aquestes llicències serà discrecional per part de l’Alcaldia, en funció de les
característiques de la via o espai públic on hagi de produir-se, per evitar que siguin causa de trastorns pel
trànsit de persones o vehicles.
6) Els establiments autoritzats per ocupar aquests espais públics no podran col·locar en cap cas
altaveus a l’exterior del seu establiment per tal que la música pugui escoltar-se des de l’espai públic ocupat.

Art. 23. Bastides i materials de construcció.1) Les llicències d’obres, llevat que ho especifiquin expressament, no autoritzen per ocupar la via
pública amb bastides, maquinària, materials de construcció, etc.
2) Per ocupar la via pública amb bastides o materials de construcció caldrà obtenir prèvia llicència
de l’Alcaldia que només la concedirà si és imprescindible per poder executar l’obra.

3) Els titulars de llicència d’ocupació de via pública d’aquesta naturalesa hauran de senyalitzar i
protegir amb tanques tots els elements que constitueixin l’ocupació. Durant la nit, restaran senyalitzats amb
llums vermells.
4) La llicència especificarà en cada cas les mesures de seguretat concretes que en cada supòsit
s’hagin d’adoptar, així com la durada màxima de l’ocupació i les altres condicions que resultin necessàries.
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5) Els titulars d’aquest tipus de llicències hauran de complir allò que prescriu l’art. 7 apartat 8 de la
present Ordenança.

Art. 24. Guals Permanents.1) Les entitats o particulars interessats en l’obtenció d’autoritzacions d’aprofitament de la via
pública amb reserves d’espai pel pas de vehicles als edificis o solars, mitjançant la corresponent
senyalització de la prohibició d’estacionar, hauran de sol·licitar-ho a l’Alcaldia per mitjà d’escrit on detallaran
l’extensió de l’aprofitament requerit.
2) L’autorització s’atorgarà només per l’espai necessari per permetre el pas dels vehicles de què
es tracti.
3) Els titulars d’aquestes autoritzacions tenen l’obligació de proveir-se de la plaça reglamentaria
per la senyalització de l’aprofitament, que serà subministrada per l’Ajuntament i en la que constarà el
número de registre de l’autorització. La placa haurà de ser instal·lada de forma permanent, delimitant-se la
longitud de l’aprofitament mitjançant el pintat del caire de la vorera.
4) Les persones que disposin de guals o entrades de vehicles amb aprofitament especial de la via
pública, sense haver obtingut l’autorització corresponent, seran incloses d’ofici en el padró del preu públic
establert a l’efecte i obligades a col·locar la placa corresponent, sense perjudici de la sanció que pugui
resultar procedent. Cas que el gual no pugui ser autoritzat per les condicions de la via pública, per impedirho les ordenances urbanístiques o per altres circumstàncies, s’obligarà a la seva supressió, sense perjudici
de la sanció que procedeix.
5) Si les condicions de la vorera no permetessin el pas de vehicles sense que se n’ocasionés el
trencament o deteriorament, l’Alcaldia podrà exigir al sol·licitant, com a condició de l’autorització, que
practiqui el corresponent rebaix de la vorera en la forma que indiquin els Serveis Tècnics municipals.

Art. 25. Reserves d’espai per càrrega i descàrrega.1) L’Alcaldia podrà assenyalar en els diferents sectors del municipi zones de càrrega i descàrrega
on restarà prohibit l’estacionament durant l’horari que es consignarà en la placa fixada en el senyal
corresponent. Aquests espais podran ser utilitzats per realitzar operacions de càrrega i descàrrega per tots
els establiments de les immediacions, ...
2) Els establiments que per les seves característiques no puguin realitzar adequadament les
operacions de càrrega i descàrrega des de les zones que amb caràcter general s’hagin establert per
aquesta activitat podran sol·licitar la reserva d’un espai adequat i proper a l’establiment per a realitzar-les.
3) L’atorgament d’aquestes reserves serà discrecional per part de l’Alcaldia, en funció de la
necessitat real de la reserva pel normal funcionament de l’establiment. La resolució que atorgui la reserva
indicarà la ubicació exacta, la llargada de l’espai reservat, els dies i hores durant els que serà efectiva la
reserva i qualsevol altre condició que s’estimi necessària.
4) Els titulars de reserves d’espai per operacions de càrrega i descàrrega hauran de senyalitzar
l’espai afectat mitjançant la plaça corresponent, on constaran els dies i hores reservats durant els que hi
restarà prohibit l’estacionament, i en el pintat del caire de la vorera. Així mateix, hauran de satisfer el preu
públic que, en el seu cas, s’estableixi.
5) En cap cas els titulars de reserves d’espais per càrrega i descàrrega podran utilitzar l’espai
reservat com aparcament durant l’horari de vigència de la reserva.
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Art. 26. Altres formes d’ocupació dels espais públics.L’alcaldia podrà autoritzar altres formes d’ocupació dels espais públics sempre que ho aconsellin
raons d’interès públic. La llicència concretarà els termes i condicions de l’ocupació.

Art. 27. Conservació i neteja dels espais públics ocupats.La conservació i neteja de tots els espais públics ocupats en virtut de les llicències i autoritzacions
regulades en aquest capítol estaran a càrrec dels seus titulars.

Art. 28. Prohibició d’ocupar espais públics sense llicència municipal.No es podrà ocupar cap espai públic per cap concepte sense prèvia llicència municipal.

Art. 29. Obligacions fiscals derivades de l’ocupació d’espais públics.Les ocupacions dels espais públics regulades en aquest capítol donaran lloc a l’aplicació dels
tributs i altres drets fixats en les Ordenances fiscals i Reglamentacions de preus públics vigents.

Capítol VI. CIRCULACIÓ EN VIES URBANES.Art. 30. Normativa aplicable.Seran directament aplicables en tot el terme municipal, a més de les disposicions que conté
aquest capítol, les normes del text articulat de la Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i
Seguretat Vial.

Art. 31. Senyalització.1) Els senyals d’ordenació del trànsit instal·lats a les vies públiques amb el format i
característiques que estableixi el Catàleg Oficial de Senyals de la Circulació i Marques Vials, són de general
i obligada observància.
2) Correspon a l’Alcaldia ordenar la col·locació i conservació de les indicacions, senyals i marques
necessàries per donar compliment a la normativa reguladora del trànsit, circulació de vehicles a motor i
seguretat vial.
3) Es prohibeix la instal·lació, modificació o retirada de qualsevol senyal sense autorització
expressa de l’Alcaldia. Tanmateix, en cas d’emergència, els agents de l’autoritat podran instal·lar senyals
circumstancials sense autorització prèvia.
4) Els danys que voluntàriament es causin a les instal·lacions i senyals seran objecte
d’indemnització, fins a la seva completa reposició, pel seu autor, sens perjudici de la multa que correspongui
i de les responsabilitats criminals en què hagués pogut incórrer.
5) Els danys que es produeixen involuntàriament en les instal·lacions i senyals seran, en tot cas,
indemnitzats pel seu causant.
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6) L’ordre de prioritats entre els diferents tipus de senyals de circulació és el següent :
a)
b)
c)
d)
e)

Senyals i ordres dels Agents de Circulació.
Senyalització circumstancial que modifiqui el règim normal d’utilització de la via.
Semàfors.
Senyals verticals de circulació.
Marques vials.

Art. 32. Deures dels usuaris de les vies públiques.1) Els usuaris de la via estan obligats a comportar-se de manera que no dificultin indegudament la
circulació ni ocasionin perill, perjudicis o molèsties innecessàries a les persones, o danys als béns.
Concretament s’haurà de conduir amb la diligència i precaució necessàries per evitar qualsevol dany, propi
o aliè, tenint cura de no posar en perill, tant al mateix conductor com a la resta d’ocupants del vehicle i als
altres usuaris de la via. Queda terminantment prohibit conduir de manera negligent o temerària.
2) Es prohibeix llençar, dipositar o abandonar sobre la via objectes o matèries que puguin
dificultar la lliure circulació, parada o estacionament, fer-les perilloses o deteriorar aquella o les seves
instal·lacions, o produir en ella o en les seves rodalies efectes que modifiquin les condicions apropiades per
circular, parar o estacionar.
3) Qui hagués creat sobre la via algun obstacle o perill l’haurà de fer desaparèixer el més aviat
possible, adoptant mentrestant les mesures necessàries perquè pugui ser advertit pels altres usuaris i
perquè no es dificulti la circulació.
4) Es prohibeix llençar a la via qualsevol objecte que pugui posar en perill la seguretat vial.
5) Es prohibeix l’emissió de pertorbacions electromagnètiques, sorolls, gasos i altres contaminants
en les vies objecte d’aquesta ordenança, per damunt de les limitacions que reglamentàriament s’estableixin.
6) Es prohibeix carregar els vehicles de manera diferent a la que reglamentàriament es determini.
Art. 33. Circulació de vianants.1) Els vianants hauran de circular per les voreres o, allà on no n’hi haguessin, per la seva dreta
seguint la línia més propera a les façanes, respectant els principis generals de circulació per les vies
públiques, sense ocupar la calçada, sense dur a terme accions que molestin o dificultin la pacífica circulació
dels altres vianants, evitant saltar, córrer i adoptar totes aquelles actituds que puguin suposar perill per a la
pròpia seguretat dels que juguen i dels altres o dificultar la circulació de vehicles per la calçada.
2) Per travessar el carrer, els vianants ho faran pel pas degudament senyalitzat al terra o pas
zebra, vigilant que no vinguin vehicles o, si en vénen, procurant no perdre temps per tal de no entorpir la
circulació rodada.
3) En cas de no haver cap pas de zebra en una zona, caldrà travessar el carrer tenint cura que no
vingui cap vehicles i de forma ràpida.

Art. 34. Circulació de vehicles.1) La velocitat màxima permesa, amb caràcter general, serà aquella que, d’acord amb l’art. 19.3
del R. D. L. 339/1990, reglamentàriament s’estableixi. Tanmateix aquest límit podrà ser rebaixat en les
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travessies que es considerin especialment perilloses per acord entre l’Ajuntament i el titular de la via o, en
les vies urbanes, per Decret de l’Alcaldia.
2) Els conductors de vehicles estan obligats a moderar la marxa i, si fos necessari, detenir-la, quan
ho ordenin els agents de l’autoritat, quan les circumstàncies ho recomanin per qualsevol motiu i,
especialment, al manca de visibilitat, desperfectes a la calçada, aglomeracions de qualsevol classe, zona de
mercat, zones de cruïlles o estrenyiments, voreres molt estretes o inexistents, i pas d’escolars.
3) Els conductors de vehicles, en creuar els passos de vianants, pararan i no tornaran a iniciar la
marxa fins que aquest hagin passat completament per davant del vehicle. En cas que no travessi cap
vianant, caldrà reduir la marxa i extremar la precaució a fi d’evitar accidents.
4) Estan prohibits els avançaments dintre del nucli urbà.
5) Els vehicles circularan sempre per la seva dreta.
6) Els canvis de direcció o de sentit de la marxa es faran sempre als llocs on sigui permès i
l’amplària i visibilitat de la via pública ho permeti i, en tot cas, la maniobra es farà de forma ràpida i amb
estricta observança de les normes sobre Trànsit, Circulació de Vehicles a Motor i Seguretat Vial.
7) A les cruïlles els conductors de vehicles actuaran amb prudència i amb estricta observança del
senyals i indicacions que hi hagi i, especialment, deixaran passar els vianants que travessin per la via que el
conductor vulgui enfilar, respectant sempre la preferència dels vehicles que circulin per la seva dreta i, en
general, totes aquelles normes de seguretat d’inexcusable observança.
8) La parada i estacionament s’hauran d’efectuar de tal manera que el vehicle no obstaculitzi la
circulació no constitueixi un risc per a la resta d’usuaris de la via, tenint especialment cura de la seva
col·locació i evitant que pugui posar-se en moviment en absència del conductor.
9) Queda prohibit parar i estacionar:
a) En front de les entrades i sortides de vehicles en els immobles (guals degudament autoritzats
per l’Ajuntament).
b) Els passos de vianants degudament senyalitzats.
c) En les cruïlles de vies públiques.
d) On s’impedeixi la visibilitat dels senyals de trànsit.
e) On s’origini obstrucció o entrebanc greu de la circulació.
f) A les voreres, a menys que ho autoritzi el senyal corresponent.
10) Queda prohibit estacionar:
a) En els llocs reservats per a les parades i estacionaments dels vehicles de transport públic de
viatgers.
b) En doble fila.
c) A menys de cinc metres d’una cantonada, encreuament o bifurcació.
d) En llocs destinats als contenidors d’escombraries o que dificultin la seva retirada per part del
servei municipal corresponent.
e) En general sempre que així s’indiqui puntualment mitjançant la corresponent senyalització.
f) Quan circumstancialment s’ordeni amb motiu del pas de comitives, caravanes, proves
esportives, mercats, fires o per motiu de neteja o reparació de la via pública.

Art. 35. Immobilització de vehicles.-
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Els agents encarregats de la vigilància podran procedir, en la forma que reglamentàriament es
determini, a la immobilització del vehicle quan, com a conseqüència de l’incompliment dels preceptes de la
Llei sobre Trànsit, Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Vial, de la seva utilització pogués derivar-se
un risc greu per a la circulació, les persones o els béns. Aquesta mesura s’aixecarà immediatament després
que desapareguin les causes que l’han motivat. També podrà immobilitzar-se el vehicle en els casos de
negativa a efectuar les proves a les que es refereix el número 2 de l’art. 12 de la Llei sobre Trànsit,
Circulació de Vehicles de Motor i Seguretat Vial.

Art. 36. Retirada de vehicles.1) L’Ajuntament procedirà, d’acord amb allò que reglamentàriament es determini si l’obligat ja ferho no ho fes, a la retirada del vehicle de la via i al seu dipòsit en el lloc designat per l’autoritat municipal en
els següents casos:
a) Sempre que constitueixi perill o causi greus pertorbacions a la circulació o al funcionament
d’algun servei públic i també quan pugui presumir-se racionalment el seu abandonament a la
via.
b) En cas d’accident que impedeixi la continuació de la marxa.
c) Quan hagi estat immobilitzat per les seves deficiències.
d) Quan immobilitzat un vehicle, en els casos en què l’infractor no acrediti la seva residència
habitual en el territori espanyol i no dipositi l’import de la multa fixat provisionalment per
l’agent, l’infractor persisteixi en la seva negativa a dipositar o garantir el pagament de l’import
de la multa.
2) Llevat dels casos de subtracció o d’altres formes d’utilització del vehicle en contra de la voluntat
del seu titular, degudament justificades, les despeses que s’originen com a conseqüència de la retirada a la
que es refereix el paràgraf anterior, seran a compte del titular, que haurà d’abonar-les o garantir el seu
pagament com a requisit previ a la devolució del vehicle, sense perjudici del dret de recurs que té reconegut
i de la possibilitat de repercutir-los sobre el responsable de l’accident de l’abandonament del vehicle o de la
infracció que hagi donat lloc a la retirada.
3) D’acord amb allò que disposa l’article 38.4 del R. D. L. 339/1990 de 2 de març, quan els agents
municipals trobin a la via pública un vehicle estacionat de manera que impedeixi totalment la circulació,
constitueixi un perill o la pertorbi greument, podrà prendre mesures que s’iniciaran, necessàriament, amb el
requeriment podrà ordenar el trasllat del vehicle a un altre indret de la via pública o al dipòsit corresponent
utilitzant els serveis retribuïts de particulars.
4) En relació a les mesures que contempla l’apartat anterior, podrà considerar-se que es pertorba
greument la circulació en una zona urbana i que, per tant, estan justificades les mesures que s’hi preveuen,
en els casos següents:
a) Quan un vehicle estigui estacionat en doble fila sense conductor.
b) Quan estigui estacionat davant l’entrada o la sortida de vehicles d’un immoble durant les hores
autoritzades per utilitzar-les.
c) Quan es trobi estacionat en un lloc prohibit, en una via de circulació ràpida o molt densa.
d) Quan es trobi estacionat en llocs expressament senyalitzats com a reservats per càrrega o
descàrrega durant les hores destinades a aquestes feines segons consti en el senyal
corresponent.
e) Quan es trobi estacionat en un dels espais reservats per als transports públics, sempre que
aquests espais estiguin degudament senyalitzats i delimitats.
f) Quan el vehicle estacionat impedeixi el gir que autoritza el senyal corresponent.
g) Quan estigui estacionat totalment o parcial sobre una vorera o a un passeig on no estigui
permès estacionar.
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h) Quan estigui estacionat en una vorera o en un xamfrà de manera que sobresurti de la línia de
la vorera d’algun dels carrers adjacents i impedeixi el pas d’una fila de vehicles.
i) Quan es trobi en un lloc que impedeixi la visió dels senyals de trànsit als altres usuaris de la
via.
j) Quan estigui estacionat en l’itinerari o en l’espai que hagi d’ocupar una comitiva, una desfilada,
una processó, una cavalcada, una prova esportiva o qualsevol altra activitat rellevant,
degudament autoritzada.
k) Quan sigui necessària la reparació i neteja de la via pública.
l) Quan es trobi en un lloc reservat al mercat setmanal, el dia corresponent, sempre que aquest
lloc estigui degudament senyalitzat.
5) La retirada del vehicle comportarà al seu trasllat a un altre indret, el més proper possible al lloc
que ocupava abans, de tal manera que el vehicle quedi estacionat adequadament en la via pública, i en
qualsevol cas, s’adoptaran les mesures necessàries per comunicar-ho al conductor tant aviat com es pugui.
En el lloc d’on hagi retirat el vehicle es fixarà un adhesiu que expliciti que el vehicle ha estat retirat per
l’agent municipal (agutzil).
6) La retirada se suspendrà immediatament si el conductor o una altra persona autoritzada
compareixen i prenen les mesures escaients.
7) Un cop traslladat el vehicle a un lloc adequat, el conductor, el propietari, o si de cas hi manca, el
titular administratiu sol·licitarà a l’agent municipal (agutzil) la restitució prèvia identificació i comprovacions
relatives ala seva personalitat.
8) Es d’aplicació a aquests supòsits de retirada del vehicle de la via pública el que disposa l’article
71.2 del RDL 339/1990, de 2 de març, pel que fa a les despeses originades, que s’establiran en la
corresponent ordenança fiscal, i al seu pagament o fiançament com a requisit previ a la devolució del
vehicle.

Art. 37. Facultats sancionadores.1) La facultat per sancionar les infraccions de normes de circulació comeses en vies urbanes,
correspon a l’Alcaldia.
L’Ajuntament pot sol·licitar que el Govern Civil i Conselleria de Governació amb les seves
respectives forces d’ordre Públic assumeixen les competències de Policia Local o agutzil municipal.
2) A les travessies, mentre no tinguin característiques exclusives de vies urbanes, la competència
correspon al Governador Civil.

Capítol VII. TINENÇA I CIRCULACIÓ D’ANIMALS.Art. 38. Condicions de la tinença d’animals.1) La tinença d’animals domèstics o de companyia en general, en els habitatges, resta
condicionada a les circumstàncies higièniques òptimes pel seu allotjament, a l’absència de risc sanitari i a la
inexistència de molèsties pels veïns.
2) La tinença d’aus de corral, conills, coloms i altres bèsties de cria, restarà condicionada a les
característiques de l’habitatge i de la zona, sempre i quan pel seu nombre no s’hagi de catalogar com a
activitat econòmica tipificada.
3) La tinença d’animals salvatges restarà prohibida en tot el terme municipal, llevat que es tracti
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d’espectacles o activitats de curta estada a la població (circ, etc.)

Art. 39. Espectacles amb animals.1) En tots els espectacles que utilitzin animals s’haurà d’evitar ocasionar-los sofriment, burles o
tractaments antinaturals.
2) Durant el període d’estada a la població, els titulars de les activitats o espectacles que utilitzin
animals hauran de mantenir-los en bones condicions higiènic – sanitàries, facilitar-los l’alimentació
adequada i assegurar tant la seva protecció com la dels ciutadans.

Art. 40. Actuacions prohibides.1) Resta prohibit l’enverinament d’animals excepte per part dels serveis sanitaris autoritzats en la
seva funció de protegir la salut pública i en aquells casos expressament autoritzats.
2) No es permet donar aliments als animals en la via pública.
3) Queda totalment prohibida l’entrada amb animals domèstics als següents llocs.
a) Locals destinats a la fabricació, venda, emmagatzematge, transport o manipulació d’aliments.
b) Locals d’espectacles públics, esportius, culturals i recreatius.
c) Piscines públiques.
4) Els amos d’establiments públics i allotjaments de tota mena, com hotels, pensions, restaurants,
bars, cafeteries i similars, podran prohibir a criteri seu, l’entrada i permanència de gossos en llurs
establiments. Fins i tot disposant de la seva autorització, serà necessari que els gossos portin al collar la
xapa numerada de matrícula, vagin proveïts del corresponent morrió i subjectes per corretja o cadena.
5) Es prohibeix fustigar i tractar amb crueltat els animals. No es consideraran infraccions per
maltracte aquelles accions d’autodefensa proporcionada davant l’atac de l’animal.

Art. 41. Responsabilitats dels posseïdors d’animals.1) El posseïdor d’un animal, sense perjudici de la responsabilitat subsidiària del seu propietari, és
responsable dels danys, els perjudici i les molèsties que ocasioni a les persones, i als objectes, a les vies i
espais públics i al medi natural en general, d’acord amb el que estableix l’art. 1905 del Codi Civil.
2) El posseïdor d’un animal és responsable d’adoptar les mesures que calguin per a impedir que
els animals embrutin les vies i espais públics.
3) Els posseïdors de gossos i gats els han de censar a l’Ajuntament, dins el termini màxim d’un
mes comptat a partir de la data de naixement o d’adquisició de l’animal. En el moment d’efectuar la
inscripció se’ls lliurarà el carnet d’identificació censal, que serà vàlid durant tota la vida de l’animal.
4) Els propietaris d’animals domèstics estaran obligats a proporcionar-los alimentació i les cures
adients, tant en tractament preventiu de malalties com de guariments, a aplicar les mesures sanitàries
preventives que l’Autoritat competent disposi; així mateix, facilitar-los una allotjament d’acord amb les
exigències pròpies de la seva espècie.
5) Les persones que amaguessin casos de ràbia en els animals o deixessin en llibertat als que la
pateixen, seran posades a disposició de les autoritats judicials competents.
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Art. 42. Vacunació i atenció sanitària.1) A partir de l’edat reglamentada en la normativa vigent, els posseïdors de gossos i/o altres
animals domèstics, estaran obligats a vacunar-los contra aquelles malalties objecte de prevenció.
2) Igualment cada propietari d’un gos haurà de disposar de la corresponent cartilla sanitària, on
s’especifiquin les característiques de l’animal i les dades precises de la identitat del propietari.
3) En cas de declaració d’epizooties, els propietaris dels animals compliran les disposicions
preventives sanitàries que estableixen les Autoritats competents, així com les prescripcions reglamentàries
que acordi l’Alcaldia.
4) Els veterinaris responsables de la vacunació i/o atenció sanitària als gossos, tant si són de
l’Administració Pública, com si treballen en l’àmbit privat, vindran obligats a presentar anualment el llistat de
gossos vacunats, a l’Àrea de Sanitat de l’Ajuntament.
5) L’Ajuntament d’acord amb les directrius proposades per l’Administració Autonòmica, planificarà i
executarà els programes i les campanyes adients de vacunació, en col·laboració amb els Serveis Veterinaris
Oficials.

Art. 43. Animals molestos i/o perillosos.1) En les vies i espais públics els propietaris controlaran els animals perquè no siguin perillosos
per les altres persones, adoptant a l’efecte les mesures adients. En la via pública i en presència d’altres
persones els gossos sempre circularan amb cadena o corretja.
2) Quan la tinença d’animals domèstics constitueixi un perill físic o sanitari o generi molèsties als
veïns derivades del seu soroll, agressivitat, males condicions higiènics, o bé existeixi per part del propietari
manca de cura en el manteniment i instal·lació de l’animal, l’Alcaldia, sense perjudici de les sancions
pecuniàries que puguin resultar pertinents, requerirà al propietari o encarregat de l’animal perquè subsani la
situació molesta o perillosa en un termini de vuit dies.
3) Si el propietari o encarregat de l’animal, sense al·legar justa causa, incomplís el requeriment
anterior, l’Alcaldia ordenarà el comès.

Art. 44. Animals abandonats.1) Es considerarà que un animal està abandonat si no du indicació del seu origen o del propietari,
ni va acompanyat de cap persona ni porta la placa censal.
2) Els animals que circulin per les vies i espais públics sense anar acompanyats dels seus
propietaris o responsables seran recollits pel servei establert a l’efecte i seran conduïts a les instal·lacions
adients.
3) El termini per recuperar un gos sense identificació és de vuit dies abonant prèviament les
despeses que ha originat el seu manteniment.
4) Si l’animal porta identificació s’avisarà al propietari i aquest té un termini de deu dies per
recuperar-lo, abonant prèviament les despeses que ha originat el seu manteniment.
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5) El pagament de les despeses de manteniment no exclou la imposició de multes per infracció de
la present Ordenança.
6) Una vegada transcorregut el termini de què disposa el propietari per reclamar l’animal sense
que ho hagi fet i abonat les despeses, l’animal podrà ser entregat a qualsevol persona o entitat que vulgui
adoptar-lo i es faci responsable de mantenir-lo en bones condicions higiènic - sanitàries, d’alimentació, etc.,
7) El sacrifici dels animals que no hagin estat reclamats o adoptats es farà sota control veterinari,
seguint les prescripcions que sobre aquests tipus d’eutanàsia estableix la legislació vigent.
8) L’abandó d’animals es considerarà sempre una falta molt greu.
9) Per contribuir a evitar l’abandonament d’animals l’Ajuntament podrà establir o concertar un
servei que, previ pagament de les tarifes que s’estableixin, es faci càrrec d’aquells animals dels quals es
vulguin desprendre els seus propietaris.

Art. 45.- Deposicions dels animals.1) Els posseïdors d’animals estan obligats a evitar que aquests dipositin les seves dejeccions a les
vies o espais públics, solars sense tancar, i en general, a qualsevol indret fora dels expressament habilitats.
2) Els posseïdors d’animals són responsables de la retirada i l’eliminació de les deposicions en el
supòsit que aquestes s’hagin dipositat en qualsevol lloc destinat al trànsit de vianants.

Art. 46.- Persones mossegades per gossos.1) Les persones mossegades per un gos és posaran immediatament en contacte amb l’agent
municipal i/o la Guàrdia Civil.
2) Per part de l’agent municipal o del personal sanitari es procedirà a retirar al gos i traslladar-lo a
les dependències habilitades per aquesta funció per la seva observació pels veterinaris oficials. Aquest
període serà de 14 dies. Aquest període d’observació es podrà dur a terme en el domicili de propietari del
gos quan el veterinari ho estimi oportú.
3) Les despeses que generi l’estada dels gossos en observació hauran de ser satisfetes pels seus
propietaris, amb independència de les sancions que procedeixin per infracció d’aquesta Ordenança.

Art. 47.- Recollida d’animals morts.1) Resta totalment prohibit llençar o abandonar animals morts en qualsevol indret del municipi.

2) L’Ajuntament establirà un servei de recollida d’animals morts que podrà ser requerit per
qualsevol ciutadà que el necessiti.

Capítol VIII. MESURES PROTECTORES CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA.-

Art. 48.- Objecte i àmbit d’aplicació de les mesures previstes en el present capítol.-
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1) L’objecte de les mesures establertes en aquest capítol és la protecció del medi ambient contra
les pertorbacions i molèsties produïdes per l’emissió inadequada de sorolls.
2) L’acció municipal tendirà a evitar que els sorolls i vibracions no superin els nivells que a
continuació s’especifiquen.
3) Els sorolls es mesuraran i expressaran en decibels en l’escala A (dBA); l’absorció acústica en
decibels (dB) i les vibracions en Pals (V = 10 x log. 3.200 A2 N3) on A és l’amplitud en cm. I N. Pals la
freqüència 10 en Hertzis.
4) Independentment de l’establert a les Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic es
determinen nivells acústics per ambients d’interior i exterior.
Art. 49.- Nivell acústic en l’ambient exterior.1) Els nivells normals permesos, expressats en dB seran els següents:
Hores

N. normals

De les 8 a les 23 hores
De les 23 a les 8 hores

N. permès durant 30 minuts cada 24 en dB

70
50

75
75

2) L’Ajuntament podrà acordar la variació dels nivells en el cas d’actes oficials, culturals, religiosos,
etc. en les zones on es realitzin.

Art. 50.- Nivell acústic en l’ambient interior.1) En l’ambient interior dels recintes no es permet:
a) La producció de sorolls que superin els nivells màxims que s’assenyalaran en l’art. 55.
b) La transmissió de sorolls al carrer que superin l’establert en l’article anterior.
2) A més en els recintes interiors dels establiments oberts al públic regiran les següents normes:
a) Els titulars de les activitats estaran obligats a adoptar les mesures d’insonorització
necessàries per evitar que el nivell de soroll de fons en ells existent, pertorbi l’adequat
desenvolupament de l’activitat esmentada o ocasioni molèsties als assistents.
b) En particular, per als establiments o activitats que es citen a continuació, el soroll en
ells procedent de l’exterior o degut a causes alienes a la pròpia activitat, no sobrepassaran els
límits següents:
-

Establiments sanitaris i de repòs, 35 dBA.
Esglésies i oratori públics, 35 dBA.
Hotels i similars, durant el dia, 40 dBA.
Cinemes, teatres i sales de conferències, 40 dBA.
Oficines i despatxos de pública concurrència, 45 dBA.
Grans magatzems, restaurants i establiments anàlegs, 55 dBA.

c) Els nivells anteriors s’aplicaran als establiments oberts al públic no esmentats, atenent
raons d’analogia funcional o d’equivalent necessitat de protecció acústica.
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Art. 51.- Prescripcions a observar en la prevenció i control de la contaminació acústica
exterior.A efectes dels límits fixats en l’art. 52 sobre protecció de l’ambient exterior, es tindran en compte
les següents prescripcions:
1) En totes les edificacions, tots els tancaments exteriors hauran de posseir un aïllament acústic
que proporcioni una absorció mínima dels sorolls aeris de 25 dB en l’interval de freqüències comprès entre
50 i 4.000 Hz.
2) Els elements constructius i d’insonorització dels recintes on s’allotgin activitats i instal·lacions
industrials, comercials i de serveis, hauran de tenir capacitat suficient per a l’absorció acústica de l’excés
d’intensitat sonora que s’origina a l’interior dels locals.
3) Els aparells elevadors, les instal·lacions de condicionament d’aire i de les torres de refrigeració,
la distribució i evacuació d’aigües i els altres serveis dels edificis, seran instal·lats amb les precaucions de
situació i aïllament que garanteixin uns nivells de transmissió sonora no superior als límits fixats per a la
zona del seu emplaçament.
4) A les obres i treballs de construcció, modificació reparació i enderrocament d’edificis, així com
els que es realitzin a la via pública, s’adoptaran les mesures oportunes per evitar que els sorolls emesos
excedeixin dels nivells acústics assenyalats per a la respectiva zona.
5) L’Ajuntament podrà excusar la precedent prescripció en les obres de declarada urgència o en
aquelles altres que no puguin demorar-se per comportar perill d’enfonsament, esllavissada, inundació,
explosió o risc de naturalesa anàloga, i en les que siguin d’interès públic, la qual declaració incumbeix a la
Comissió de Govern. En aquests casos, ateses les circumstàncies concurrents, podrà autoritzar l’ús de
maquinària i la realització d’operacions que produeixin una emissió de nivell superior al permès en la zona
de què es tracti.
6) L’existència comprovada de molèsties per part dels serveis tècnics, encara que no rebassin els
límits establerts de nivell sonor, obligarà a la realització de les correccions oportunes per part del titular de
l’activitat que les causi.

Art. 52.- Prescripcions a observar en la prevenció i control de la contaminació acústica
interior.Amb relació als límits fixats a l’art. 53 sobre protecció de l’ambient interior dels recintes,
s’observaran les següents normes:
1) En totes les edificacions, els tancaments exteriors s’ajustaran a allò que disposa la prescripció
primera de l’art. anterior.
2) Entre habitat6ges adjacents, els envans murs de separació i forjats subministraran una absorció
acústica dels sorolls aeris i d’impacte, de 25 dBA com a mínim, en l’interval de freqüències comprés entre 50
i 4.000 Hz.
3) En els immobles on coexisteixin habitatges i altres usos autoritzats per les ordenances
municipals, no es permetrà la instal·lació, funcionament o ús de cap tipus de màquina, aparell o manipulació
que tinguin un nivell d’emissió superior als 80 dBA.
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4) Es prohibeix realitzar activitats nocturnes des de les 22 hores fins les 8 hores, així com el
funcionament de motors o aparells productors de sorolls en establiments situats en edificis d’habitatges o
propers a ells, quan el nivell sonor transmès a ells (especialment a les zones de descans nocturn de l’interior
dels pisos) excedeixi dels 30 dBA o quan es comprovi l’existència real de molèsties.
5) Durant el dia (de les 8h. fins a les 22h.) el nivell sonor transmès per qualsevol activitat
generadora de sorolls vers l’interior dels habitatges (exceptuat el soroll de fons produït pel tràfic rodat) no
haurà de superar els 40 dBA, amb les finestres tancades i un 10% més amb les finestres obertes.
6) En els edificis d’habitatges no es permetrà el funcionament de màquines, aparells o
manipulacions domèstiques el nivell sonor dels quals excedeixi de 70 dBA, des de les 8 fins a les 23 hores i
de 40 dBA a les restants.
7) Els aparells elevadors i els altres elements que es mencionen en la prescripció tercera de l’art.
anterior, seran instal·lats amb les precaucions de situació i aïllament que calguin per tal de garantir un nivell
de transmissió sonora vers l’interior dels habitatges, no superior als 30 dBA, en hores nocturnes i de 40 dBA
en les esmentades diürnes.

Art. 53.- Normes per corregir la transmissió de vibracions.A efectes de corregir la transmissió de vibracions, s’hauran de tenir en compte les següents regles:
a) Els elements amb òrgans mòbils es mantindran en perfecte estat de conservació, principalment
en tot allò que es refereix a l’equilibri dinàmic i estàtic, així com a la suavitat de marxa dels seus coixinets o
camins de rodolament.
b) L’ancoratge de les màquines o òrgans mòbils al sòl o a estructures no mitjaneres ni directament
connectades amb els elements constructius de l’edificació, es disposarà en tot cas interposant dispositius
d’antivibració adequats.
c) No es permet l’ancoratge de maquinària, dels suports d’aquesta o de qualsevol òrgan mòbil a
les parets mitjaneres, sostres o forjats de separació entre locals de qualsevol classe o activitat.
d) Les màquines d’arrencada violenta, les que treballen per cops o xocs bruscos i les màquines
dotades d’òrgans amb moviment alternatiu, hauran d’estar ancorades en bancades independents sobre el
sòl ferm i aïllades de l’estructura de l’edificació i del sòl del local per mitjà de materials absorbents de la
vibració.
e) Totes les màquines es situaran de forma que les seves parts més sobresortides al final de la
carrera del seu desplaçament quedin a una distància mínim de 0,70 metres dels murs perimetrals i forjats,
havent-se d’elevar a un metre aquesta distància quan es tracti d’elements mitjaners.
f) Els conductes pels que circulen fluids, líquids o gasosos de forma forçada, connectats
directament a màquines que tinguin òrgans en moviments, estaran provistos de separació que impedeixin la
transmissió de les vibracions generades en aquestes màquines. Les brides i suports dels conductes tindran
elements antivibratoris, les obertures dels murs per al pas de les conduccions es reompliran amb materials
absorbents de la vibració.
g) En els circuits d’aigua es tindrà cura de què no es presenti el “cop d’ariet” i les seccions i
disposició de les vàlvules i aixetes hauran de ser adequades perquè el fluid circuli per elles en règim laminar
per al consum nominal.
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Art. 54.- Normes per la valoració del nivell de sonoritat.La valoració dels nivells de sonoritat que estableix l’Ordenança atendrà a les següents normes:
1) L’amidament es portarà a terme, igual pels sorolls emesos com pels sorolls transmesos, en el
lloc que pel seu valor sigui més alt, a una distància mínima d’un metre del focus emissor i si fos precís en el
moment i situació en què les molèsties siguin més acusades.
2) Els amos, posseïdors o encarregats dels generadors de sorolls facilitaran als inspectors
municipals (que en l’acompliment de la seva tasca estaran considerats a tots els efectes com agents de
l’autoritat) l’accés a les seves instal·lacions o als focus generadors de sorolls i disposaran el seu
funcionament a les diferents velocitats, càrregues o marxes que els indiquin els esmentats inspectors, a fi de
poder realitzar l’amidament reglamentari junt a la tanca de la instal·lació en determinades condicions de
funcionament.

3) En previsió de possibles errors d’amidament, quan aquest requereix una especial precisió, o si
així ho sol·licites l’interessat, s’adoptaran les següents precaucions:
a) Contra l’efecte de pantalla: l’observador es situarà en el pla normal de l’eix del micròfon i el més
separat d’aquest que sigui compatible amb la lectura de l’escala sense error de paral·lelatge.
b) Contra l’efecte del vent: quan s’estimi que la velocitat del vent sigui superior a 0,8 m/seg.
s’utilitzarà una pantalla contra el vent. Per a velocitats superiors a 1,6 m/seg. es desistirà de l’amidament,
exceptuant que s’utilitzin aparells especials.
c) Contra l’efecte de cresta: s’iniciaran les medicions a la velocitat ràpida, i quan la lectura fluctuant
es desviï més de 3 dBA s’utilitzarà la velocitat lenta.
d) Es practicaran sèries de tres lectures a intervals d’un mínim cada una, en cada fase del
funcionament del manantial sorollós i en tot cas un mínim de tres, admetent-se com a representatiu el valor
mitjà més alt aconseguit en les lectures de la mateixa sèrie. Aquests resultats es refusaran quan només
s’elevin a tres dBA o menys sobre el soroll de fons.

Art. 55.- Projectes d’instal·lacions afectats pel present capítol.En els projectes d’instal·lacions industrials, comercials i de serveis afectats per aquest capítol
s’acompanyarà un estudi justificatiu de les mesures correctores de sorolls i vibracions, amb les hipòtesi de
càlcul emprades.

Art. 56.- Prohibicions genèriques.1) Amb caràcter general es prohibeix l’ús de tot dispositiu sonor amb finalitats de propaganda,
reclam, avís, distracció i anàlegs, el nivell dels quals excedeix dels senyalats en aquesta Ordenança per a
les diverses zones.
2) Aquesta prohibició no regirà en els casos d’alarma, urgència o tradicional consens de la
població, i podrà ser dispensada en la totalitat o en part del terme municipal per raons d’interès nacional o
d’especial significació ciutadana.

Art. 57.- Sorolls produïts per dispositius d’alarma.-
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1) Amb l’excepció d’allò que prescriu l’art. 59.2, es prohibeix fer sonar sense causa justificada
qualsevol sistema d’avís, alarma i senyalització d’emergència.
2) No obstant, es podran autoritzar-se proves i assatjos d’aparells d’alarma i emergència, que
podran ser dels següents tipus:
a) Excepcionals: Seran les que han de realitzar-se immediatament després de la seva instal·lació.
Podran efectuar-se entre les 9 hores del matí i les 8 de la tarda.
b) Rutinàries: Seran les de comprovació dels sistemes d’alarma. Només podran realitzar-se un cop
al mes i en un interval de 3 minuts, dins l’anterior horari.
En cap cas la durada del so podrà excedir de 3 minuts. Els serveis Tècnics Municipals hauran de
conèixer prèviament el pla de comprovacions, amb expressió del dia i l’hora en què es faran.
3) Les alarmes i dispositius instal·lats a establiments comercials o a vehicles hauran de ser
comunicades a l’agent Municipal amb indicació del domicili del propietari o persona responsable, així com el
sistema o procediment d’aturar-les en cas de posar-se en marxa fortuïtament.
4) La manca de constància de la persona responsable en les dependències municipals serà
entesa com a autorització tàcita a favor de l’agent Municipal per a ús dels mitjans necessaris per fer cessar
la molèstia.
L’anterior mesura s’entén sense perjudici d’imposició de la corresponent sanció, quan les
molèsties derivin d’actes imputables en l’actuació del propietari o industrial subministrador, com a
conseqüència d’una deficient instal·lació o mancança de les operacions necessàries per mantenir-los en
bon estat de conservació.
5) Amb la sol·licitud de la llicència d’obertura d’un establiment, tant si l’activitat és innòcua com
classificada, o en el canvi de titular s’haurà d’especificar en la documentació a aportar si el local o l’activitat
en qüestió disposa d’alarma sonora de robatori i/o alarma d’incendis.
6) Seran retirats de la via pública els vehicles aparcats o mal estacionats que produeixin sorolls
innecessaris d’alarma o senyalització d’emergència.
Art. 58.- Aparells reproductors de so.Els receptors de ràdio i televisió i, en general de tots els aparells reproductors de so s’instal·laran
de manera que el nivell sonor transmès als habitatges o locals adjacents no excedeixi del valor de 30 dBA
de les 22 a les 8 hores i 40 dBA de les 8 a les 22 hores.

Art. 59.- Pertorbacions causades per conductes incíviques en general.Qualsevol altra activitat o comportament singular o col·lectiu no contingut en els dos articles
precedents, que comporti una pertorbació per sorolls i vibracions per al veïnat, que sigui evitable amb
l’observància d’una conducta cívica normal s’entendran incursos en el règim sancionador d’aquesta
Ordenança.

Art. 60.- Sorolls produïts per la veu o l’actuació directa de les persones.1) Amb relació als sorolls produïts per la veu humana o per l’activitat directa de les persones,
queda prohibit:
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a) Cantar o cridar, a qualsevol hora del dia o de la nit, a la via pública i en vehicles de servei
públic.
b) Cantar o parlar en un to de veu excessivament elevat, a l’interior dels domicilis particulars i a els
escales i patis dels edificis, en especial des de les 22 hores fins a les 8 h.
c) Tancar amb estrèpit portes i finestres, especialment en el període senyalat a l’apartat anterior.
d) Qualsevol altre tipus de soroll evitable a l’interior de les cases en especial des de les 22 hores
fins a les 8h., produït per reparacions materials o mecàniques, de caràcter domèstic, canvi de mobles o per
altre causa.

2) Els infractors, prèvia denúncia comprovada per funcionari municipal competent, o bé d’ofici,
seran sancionats per l’Alcaldia amb multa en la quantia que permeti en cada moment la normativa vigent,
seguint-se el pertinent procediment administratiu.

Art. 61.- Sorolls produïts per animals.1) Es prohibeix, des de les 22 h. fins a les 8 h. deixar en patis, terrasses, galeries i balcons, aus o
animals que amb els seus sons, crits o cants, pertorbin el descans dels veïns. També, en les altres hores,
hauran de ser retirats pels seus propietaris o encarregats quan notòriament ocasionin molèsties als altres
ocupants de l’immoble o als de les cases del veïnat.

Tampoc es podran ocasionar molèsties encara que els animals estiguin a l’interior dels habitatges
o locals de què es tracti.
2) Els infractors, prèvia denúncia comprovada per funcionari municipal competent, o bé d’ofici,
seran sancionats per l’Alcaldia amb multa en la quantia que permeti en cada moment la legislació vigent,
seguint-se el pertinent procediment administratiu. Cas de no complir-se el requeriment de l’Autoritat
Municipal per a ser retirades les aus o animals, i en tot cas a la segona denúncia i degudament constatada
la veracitat, es procedirà al comès d’aquelles, amb lliurament immediat a institucions o serveis municipals.
També es podrà procedir al seu sacrifici, previ advertiment al propietari, si els serveis municipals careixen
d’instal·lacions idònies per custodiar-los.

Art.62.- Normes en relació amb els sorolls produïts per la veu humana i aparells
reproductors de so.1. Amb referència als sorolls contemplats en els art. 60 i 62, s’estableixen les prevencions
següents:
a) Els propietaris o usuaris de receptors de ràdio i de televisió, tocadiscs, magnetòfons, altaveus,
pianos i altres instruments musicals i acústics, hauran de baixar el seu volum o utilitzar-los de forma que no
ocasionin molèsties als veïns, en especial des de les 22 h. fins les 8 h., i en els altres hores, a petició de
qualsevol veí que ho formuli per tenir malalt en el seu domicili o per qualsevol altra causa notòriament
justificada.
b) Les activitats musicals, instrumentals, de ball o de dansa, i les festes en domicilis particulars,
s’atendran al que s’estableix a l’anterior apartat a).
c) Els que portin en funcionament, per la via pública, receptors de ràdio anomenats “transistors”
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hauran de tancar la connexió d’aquesta a requeriment de qualsevol agent de l’Autoritat Municipal o Cap de
Servei de vehicle, si és el cas, si es produeixen molèsties clares.
2. Els infractors, prèvia denúncia comprovada per funcionari competent, o bé d’ofici, seran
sancionats per l’Alcaldia amb multa en la quantia que permeti en cada moment la vigent, seguint-se el
pertinent procediment administratiu.

Art. 63.- Sorolls produïts per vehicles de motor.1) La present Ordenança s’aplicarà a qualsevol vehicle de motor, i comprendrà els automòbils,
camions, autobusos, tractors, motocicletes, ciclomotors i tricicles, qualsevulla que sigui la seva cilindrada.
S’exclouen de l’aplicació d’aquesta Ordenança la maquinària agrícola automotriu.
2) L’àmbit d’aplicació d’aquesta Ordenança dins del terme municipal de la població, no hi exclou
l’aplicació de les disposicions actualment en vigor a nivell general per a tot el territori de l’Estat espanyol.

Art. 64.- Normes pel control del soroll dels vehicles.1) Es prohibeix la circulació per les vies públiques amb l’anomenat escapament lliure.
2) Així mateix es prohibeix la circulació de vehicles esmentats anteriorment amb silenciadors
incomplets, inadequats o deteriorats.
El conductor no podrà posar fora de servei el dispositiu silenciador des del lloc de conducció.
3) Es prohibeix la utilització de dispositius acústics (botzina) dins el nucli urbà durant les 24 hores
del dia, suposant que hi hagi qualsevol dificultat o impossibilitat de trànsit degut a l’increment del tràfic en les
vies públiques.
Queden exclosos d’aquesta prohibició els vehicles de la policia governativa o municipal, bombers,
institucions hospitalàries, Creu Roja, o altres missions especials de tipus públic.
4) Els límits màxims de nivell sonor estan assenyalats en la següent taula:
- Tractors agrícoles:
fins a 2.000 c.v. DIN 90 dB.
més de 2.000 c.v. DIN 90 dB.
- Vehicles de cilindrada no superior a 50 cc. i motocicletes fins a 250 cc. amb motor
quatre temps:
dues rodes 81 dB.
tres rodes 83 dB.
- Motocicletes 2 temps i vehicles quatre rodes, de segona categoria: 83 dB.
- Motocicletes de més de 250 cc. motocarros, vehicles de 3ª categoria i els altres no
compresos en distints apartats. 86 dB.
5) Es procedirà, per part dels agents de trànsit a la vigilància estricta dels distints articles del Codi
de Circulació que puguin afectar la producció de nivells acústics en vehicles amb adaptació correcta a les
previsions abans esmentades, però que per altres motius ultrapassin els límits màxims citats (sobrecàrrega,
velocitat, nombre de passatgers superior als permesos).
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Art. 65.- Vigilància i control dels sorolls dels vehicles.1) Els Agents de trànsit, proveïts d’aparells mesuradors de sorolls, formularan denúncies, sempre
que el nivell de sorolls emesos pel vehicle ultrapassi els límits damunt dits.
Així mateix, els Agents del trànsit, sense necessitat d’utilitzar aparell mesurador, podran formular
denúncies quan es tracti de vehicles que circulin amb l’anomenat escapament lliure, o bé, quan el seu nivell
de sorolls notòriament ultrapassi els límits establerts.
2) La medició dels sorolls s’efectuarà amb l’aparell adequat situat a una distància de 10 metres del
tub d’escapament i amb el detector orientat envers la sortida del referit tub d’escapament, i a la mateixa
altura del tub de sortida de gasos.
La medició s’efectuarà segons les següents normes:
a) Amb el vehicle no en marxa, amb la segona marxa i amb el gas al màxim.
b) Amb el vehicle en marxa amb la segona marxa i una velocitat de 3 km. per hora.
3) El propietari o usuari del vehicle haurà de facilitar a l’Autoritat la realització de la comprovació
pertinent.

Capítol X. INFRACCIONS I SANCIONS.1) Les infraccions de la present Ordenança podran ser lleus, greus o molt greus.
2) La qualificació de les infraccions que no vinguin expressament qualificades en aquest capítol es
realitzarà prenent en consideració els següents elements:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Pertorbació o molèsties causades.
Danys causats.
Ànim de lucre.
Desconsideració envers els ciutadans o l’Ajuntament.
Temeritat o mala fe.
Reiteració o reincidència.

Art. 66.- Infraccions lleus.Es consideren infraccions lleus de la present Ordenança, a títol enunciatiu, les següents:
a) Del capítol II (neteja):
-

Tenir bruta la vorera.
Llençar papers o similars al terra.
Espolsar estores o regar plantes en horari diürn.

b) Del capítol III (recollida d’escombraries):
-

Dipositar bosses de deixalles fora dels contenidors, llevat que aquest estiguin plens.
Dipositar les bosses després d’efectuada la recollida.
Desplaçar del seu lloc els contenidors.
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c) Del capítol IV (cates i rases):
-

No retirar d’immediat els productes de l’excavació, llevat que hagin de ser utilitzats
en repit de la rasa.
No comunicar als Agents Municipals amb l’antelació mínima exigida per l’art. 15.3 la
necessitat de tallar la circulació.
No senyalitzar suficientment l’obra, sempre que això no comporti perill evident.

d) Del capítol V (ocupació de la via pública):
-

Ocupar una superfície superior a l’autoritzada per la llicència.
No mantenir net l’espai ocupat.
No recollir els elements amb que és realitzi l’ocupació després del tancament de
l’establiment.
Utilitzar com aparcament exclusiu els espais concedits com a reserva per càrrega i
descàrrega.

e) Del capítol VI (circulació):
f)

Parar els vehicles en front de guals degudament senyalitzats, passos de vianants,
cruïlles, en llocs on s’impedeixi la visibilitat dels senyals exprés de prohibició.
Fer sonar els senyals acústics dels vehicles sense motiu que ho justifiqui.

Del capítol VII (tinença d’animals):
-

Alimentar els animals a la via pública.
Passejar gossos sense corretja o cadena, sempre que això no comporti especial
perill.
Permetre que els animals produeixin sorolls molestos pels veïns.
No recollir les deposicions dels animals.

g) Del capítol IX (sorolls):
-

Produir sorolls que superin els límits màxims permesos en menys de 10 db (A).
Produir sorolls molestos que no superin els límits màxims permesos fora de l’horari
autoritzat, sempre que aquest horari no es superi en més d’una hora.

Art. 67.- Infraccions greus.Es consideren infraccions greus d’aquesta Ordenança, a títol enunciatiu, les següents:
a) Del capítol II (neteja):
-

Abandonar animals morts.
Encendre fogueres en espais no autoritzats.
Tenir els solars bruts de deixalles, herbes, etc.
La comissió de tres faltes lleus en un període de tres mesos o de més de tres en el
període d’un any.

b) Del capítol III (recollida d’escombraries):
-

Abandonar les deixalles a la via pública, solars, torrents, platja, etc.
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-

Abocar terres o runes a la via pública, solars, torrents, platja, etc.
La comissió de tres faltes lleus en un període de tres mesos o de més de tres en el
període d’un any.

c) Del capítol IV (cates i rases):
-

Tallar la circulació sense haver-ho comunicat a la Policia Local.
Reposar el paviment sense complir les prescripcions de l’art. 20.
Obstaculitzar la inspecció dels treballs per part dels Serveis Tècnics municipals.
No senyalitzar l’obra, amb perill per les persones o vehicles.

d) Del capítol V (ocupació de via pública):
-

Ocupar la via pública sense prèvia llicència municipal.
No senyalitzar degudament els guals i reserves per càrrega i descàrrega.
La comissió de tres faltes lleus en un període de tres mesos o de més de tres en el
període d’un any.

e) Del capítol IX (sorolls):
-

-

Produir sorolls que superin els límits màxims permesos en més de 10 dB (A) sense
excedir de 15 dB (A).
Produir sorolls molestos, encara que no superin els límits màxims permesos, fora de
l’horari autoritzat, sempre que aquest horari es superi en més d’una hora però sense
excedir de dues.
Circular amb vehicles sense silenciador o amb silenciadors que no funcionin,
independentment del nivell de soroll que produeixin.

Art. 68.- Infraccions molt greus.Es consideraran infraccions molt greus d’aquesta Ordenança, a títol enunciatiu, les següents:
a) Del capítol II (neteja) i del capítol III (recollida d’escombraries):
-

La comissió de tres faltes greus en el període d’un any.

b) Del capítol IV (cates i rases):
-

Obrir cates o rases sense llicència municipal.

c) Del capítol V (ocupació de via pública):
-

Ocupar la via pública sense llicència municipal.
La comissió de tres faltes greus en el període d’un any.

d) Del capítol VI (circulació):
-

Accedir amb els vehicles a els vies o zones tancades a la circulació.

e) Del capítol VII (tinença d’animals):
-

Enverinar els animals, excepte per parts dels serveis sanitaris autoritzats.
Celebració d’espectacles no autoritzats amb animals.
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f)

Del capítol IX (sorolls):
-

Produir sorolls que superin els límits màxims permesos en més de 15 dB (A).
Produir sorolls molestos, superin o no el límit màxim permès fora de l’horari autoritzat
i excedint en més de dues hores aquest horari.

Art. 69.- Classes de sancions.1) Les infraccions de la present Ordenança podran ser sancionades amb:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Multes pecuniàries.
Suspensió temporal d’activitats.
Clausura temporal d’establiments.
Supressió temporal de llicències.
Caducitat definitiva de llicències.
Reducció de l’horari d’obertura al públic dels establiments.
Comís d’animals i sacrifici d’aquest.
Immobilització temporal de vehicles.

2) Les multes pecuniàries podran reiterar-se mentre persisteixi l’actuació infractora.
3) La imposició de les sancions procedents per les infraccions d’aquesta Ordenança no serà
incompatible amb l’adopció de totes les mesures necessàries per fer cessar les actuacions
infractores o restaurar l’ordre jurídic infringit.

Art. 70.- Sancions per les infraccions lleus.Per la Comissió d’infraccions lleus de la present Ordenança es podran imposar les següents
sancions:
a)
b)
c)
d)

Multa pecuniària de 1.000 fins a 10.000 pessetes.
Suspensió temporal de llicència per un termini de fins a dos dies.
Clausura temporal d’establiments o instal·lacions per un termini de fins a dos dies.
Reducció d’una hora en l’horari d’obertura al públic per un període no superior a 15 dies.

Art. 71.- Sancions per les infraccions greus.Per la comissió d’infraccions greus de la present Ordenança es podran imposar les següents
sancions:
a)
b)
c)
d)

Multa pecuniària de 10.001 fins a 20.000 pessetes.
Suspensió temporal de llicència per un termini de 3 fins a 7 dies.
Clausura temporal d’establiments o instal·lacions per un termini de 3 fins a 7 dies.
Reducció en una hora de l’horari d’obertura al públic per un període superior a 15 dies, amb un
màxim de 3 mesos.
e) Retirada temporal de vehicles fins que es proveeixin de silenciador adequat.
f) Comís i/o sacrifici d’animals.

Art. 72.- Sancions per les infraccions molt greus.-
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Per la comissió d’infraccions molt greus de la present Ordenança es podran imposar les següents
sancions:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Multa pecuniària de 20.001 fins a 25.000 pessetes.
Suspensió temporal de llicència per un termini de 8 fins a 30 dies.
Caducitat definitiva de llicència i multa de 25.000 pessetes.
Clausura temporal d’establiment o instal·lacions per un termini de 8 fins a 30 dies.
Retirada temporal de vehicles fins que es proveeixin de silenciador adequat i multa de 25.000
pessetes.
Comís i/o sacrifici d’animals i multa de 25.000 pessetes.

Disposició addicional.La Comissió de Govern queda facultada per aprovar quadres de multes pecuniàries amb subjecció
a les prescripcions del capítol X d’aquesta Ordenança, així com per adoptar quantes mesures siguin
necessàries per l’aplicació efectiva de la mateixa.

Disposició final.La present Ordenança que ha estat aprovada per l’Ajuntament Ple en la sessió de 22 de juny de
1993, entrarà en vigor l’endemà de la publicació del seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la
Província.
Publicat inicialment en el BOP 161 de data 14-7-1993
Publicat el seu text íntegre en el BOP 269 de 22 de novembre de 2000
Modificada pel Ple de data 29 de maig de 2008.
Modificació publicada al BOPT 139 de 14 de juny de 2008.
Aprovació definitiva publicada al BOPT 181 de 4 d’agost de 2008.
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