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ORDENANÇA REGULADORA DE LA SENYALITZACIÓ I BALISSAMENT DE LES OBRES
QUE ES REALITZEN EN LA VIA PÚBLICA
El creixement del nostre municipi fa necessari un enorme augment d’obres en la via pública
que produeixen dificultats considerables al trànsit, a més de causar molèsties i poder
contribuir a provocar algun accident de circulació.
Tot i que, aquestes obres s’executen pel benefici de tots, i per tant s’han de permetre, ha de
tractar-se que es realitzin de manera que els perills i dificultats que originen, es redueixin al
mínim indispensable i per això, és fonamental que s’atengui degudament a les normes de
senyalització i balissament.
Amb aquest motiu, s’estableixen les següents normes, el compliment de les quals, s’exigirà
exactament a partir de la data de la seva entrada en vigor.
ÀMBIT DE L’ORDENANÇA I CONDICIONS GENERALS
Article 1.
Aquestes disposicions, fan referència a totes aquelles obres que es realitzen en la via pública
o que afectin a aquesta, executades dins del Terme Municipal de Sant Pere de Ribes.
Article 2.
1) Quan l’obra afecti al normal desenvolupament del trànsit dels vianants o rodat de la via
pública, s’haurà de comunicar a la Policia Local amb un mínim de 48 hores d’antelació. La
Policia fixarà les condicions, desviaments, temps i en general totes les mesures necessàries;
essent responsabilitat de les empreses concessionàries (serveis d’aigua, clavegueram i les
que es puguin donar en un futur) i de les empreses explotadores de serveis públics
(electricitat, gas, telefonia, etc) del compliment d’aquelles normes, així com de les despeses
que s’originin per aquest motiu.
2) També es d’aplicació aquesta ordenança en aquells casos que els particulars facin us del
domini pública per obres particulars.
3) En tot cas, la Policia Local paralitzarà i instarà a retirar els obstacles a les obres que no
compleixin amb la normativa d’aquesta Ordenança.
Article 3.
En cap cas podran iniciar-se a la via pública cap obra sense que s’hagin instal·lat les senyals
previstes en aquesta Ordenança.
Article 4.
La infracció dels seus preceptes, sense perjudici de les demés responsabilitats que del seu
compliment puguin derivar-se, podrà ser sancionada amb la multa que correspongui,
atenent-se les circumstàncies i gravetat de les faltes comeses.
A aquests efectes es considerarà responsable directe l’executor de les obres, responent
subsidiàriament del pagament de la sanció, la persona o Entitat per compte del qual
s’executi.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE LA SENYALITZACIÓ
Article 5.
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La senyalització haurà d’ajustar-se en tot moment a l’establert a l’efecte en el vigent Codi de
la Circulació, sense que puguin ser alterats, sota cap pretext, els seus requisits o mòduls.
Article 6.
En un mateix pal o trípode no podrà posar-se més d’una senyal reglamentària, i la seva part
inferior estarà com a mínim a quaranta centímetres del terra. Com a excepció les senyals
combinades de “Direcció prohibida” i “Direcció Obligatòria” podran situar-se en el mateix pal
i a la mateixa alçada.
En combinació amb una senyal reglamentària es podran afegir indicacions suplementàries,
utilitzant-se una placa rectangular o cartell que haurà d’anar col·locat sota de la senyal
principal a la qual faci referència el text.
Article 7.
Tota senyalització haurà de trobar-se en perfecte estat de conservació.
Article 8.
En el cas de canalitzacions, serà obligatori habilitar passos, i es mantindrà permanentment
l’accés a portals, comerços i entrades a garatges.
SENYALITZACIÓ I BALISSAMENT
Article 9.
Totes les obres que afectin a la calçada, incloses les reparacions de cales o de les capes
d’asfalt (talls de paviments), hauran d’estar advertides per la senyal de “PERILL D’OBRES”.
Article 10.
Es obligatori instal·lar tanques en totes les obres que afectin la via pública.
Article 11.
Les tanques s’han d’instal·lar amb materials opacs (prefabricats de fibrociment, de ciment,
de fusta, entre d’altres materials semblants), i s’han de col·locar de manera que no
comportin cap perill. S’exclouen expressament les malles metàl·liques electrosoldades.
Article 12.
Quan l’estretament de la calçada, impedeixi la circulació, o les característiques de l’obra
obliguin al tall del carrer, es senyalitzarà mitjançant cartells i senyalitzacions horitzontals en
el seu cas, indicant el camí provisional de desviament a seguir.
Article 14.
Els recintes tancats o balisats estaran senyalitzats amb indicació visual de colors reflectors
vermell i blanc. A més, durant les hores nocturnes, han d’estar senyalitzades amb
l’enllumenat intermitent col·locats a intervals màxims de 15 metres i sempre en els angles
de fora.
MANERA D’EFECTUAR L’OBRA
Article 15.
Cap carrer amb sentit únic de circulació podrà quedar amb una amplada inferior a 3 metres
lliures pel trànsit.
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Els vials principals de doble sentit de circulació no podran quedar amb una amplada inferior a
6 metre lliures pel trànsit.
Article 16.
Qualsevol obra que afecti al vial principal i que no estigui motivada per causes
catastròfiques, no podrà iniciar-se si afecta a la calçada sense que expressament es presenti
un pla d’obra i de senyalització que haurà de comptar amb l’aprovació de la Policia Local i
l’autorització municipal.
L’autorització municipal obrarà en poder dels encarregats de l’execució de les obres mentre
durin. S’exhibirà a requeriment dels agents de l’autoritat municipal, els quals podran
prendre nota d’aquesta però no la recolliran, per ser inexcusable la presència d’aquests
documents en les obres. S’admetrà que en substitució d’aquesta autorització, s’exhibeixi
fotocopia de l’autorització.
Article 17.
Per les obres urgents que no puguin esperar aquest tràmit, i que tinguin una duració
previsible de més de 5 dies afectant a carrers del vial principal, es presentarà el pla d’obra a
posteriori, però no podrà iniciar-se sense complir les normes generals de senyalització.
Article 18.
Independentment del tipus d’obra o via en la qual es realitzi, serà obligatori, un cop
obtinguts els corresponents permisos necessaris, comunicar a la Policia Local, amb quaranta
vuit hores d’antelació, el moment en el qual començaran per què es prenguin les mesures
oportunes.
PASOS DE VIANANTS
Article 19.
En les obres que afectin a les voreres i punt de la calçada, que són pas habitual de vianants,
haurà de mantenir-se el pas.
Article 20.
Si aquest pas s’ha de tallar, haurà d’instal·lar-se passarel·les, taulons, estructures
metàl·liques, etc., de manera que el pas provisional no presenti cap perill de relliscar, i que
estigui adequadament protegit, garantint que els elements que formen el pas estiguin
completament fixats.
Article 21.
Quan aquests passos o passarel·les provisionals es trobin a una distància inferior a 1 metre
d’una rasa o excavació, la profunditat de la qual sigui superior a 1 metre, serà obligatòria la
instal·lació de passamans o baranes de protecció.
Article 22.
Quan es tracti d’un carrer del vial principal i la naturalesa de les obres requereixi que el pas
de vianants es faci per la calçada paral·lelament al sentit de circulació, s’habilitaran passos
com els indicats en els dos articles anteriors.
Article 23.
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Si amés de l’indicat anteriorment, existís perill que caiguessin materials que poguessin
causar danys materials o lesions a alguna persona, s’haurà de protegir el pas per impedir-ho.
Article 24.
En tot cas i encara que es tracti d’obres de poca importància, en les quals no sigui necessari
habilitar passos especials, el responsable de l’obra haurà de mantenir en bon estat de neteja
els llocs per on els vianants hagin de passar.
RÈGIM SANCIONADOR
Article 25.
1. Constitueixin infracció qualificada les inobservacions de les disposicions contingudes en
aquesta ordenança, tant per acció com per omissió.
2. També constitueixen infracció qualificada, segons el resultat que comporti i el grau en què
es produeixi:
a) la negativa o la resistència a facilitar la labor inspectora o de vigilància de
l'administració.
b) la negativa o la resistència a subministrar dades o facilitar la informació que
demanin les autoritats competents o els seus agents, per complir les seves funcions, i
subministrar informació o documentació falsa, inexacta, incompleta o que indueixi a error,
explícitament o implícitament.
Article 26.
1. . L'òrgan competent ha de decidir les sancions amb multes que es poden qualificar com a
lleus, greus i molt greus, i es poden sancionar amb:
•
lleus, fins a 150 €
•
greus, fins a 300 €
•
molt greus, fins a 450 €
i per fer la gradació, s'ha de tenir en compte:
a) la bona o la mala fe dels infractors;
b) la capacitat econòmica del subjecte infractor;
c) el fet d'haver comès repetidament infraccions;
d) la transcendència social;
e) la quantitat del benefici il·lícit;
f) el fet que l'objecte de la infracció sigui o no sigui autoritzable:
g) el grau d'incompliment efectiu dels supòsits previstos en aquesta ordenança.
2. La multa màxima de 450 € prevista en aquest precepte s'ha d'adaptar en cada moment a
la quantia màxima que per infracció de les ordenances locals estableixi la llei.
3. A banda que s'imposi la multa corresponent, els agents de l'autoritat han d'impedir
l'exercici de l'actuació il·lícita i han d'adoptar les mesures cautelars necessàries a aquest
efecte, i s'ha d'arribar, si s'escau, a l'execució subsidiària a càrrec de l'infractor.
4. Es considera com a atenuant la circumstància que l'infractor repari les deficiències
comprovades o els danys causats en el termini que en cada cas assenyali l'òrgan competent.
En aquests casos, s'atenua la quantia de la sanció pecuniària, i es pot arribar a la condonació
mitjançant la substitució de la multa per una obligació positiva de restitució o reparació dels
béns danyats.
5. Les sancions previstes en aquesta ordenança s'han d'aplicar sense perjudici d'exercir les
accions civils i penals que calgui emprendre en cada cas en defensa del bé públic i de les
persones.
Amb aquesta finalitat, l'Ajuntament pot exercir l'acció popular prevista als articles 101 i 270
de la Llei d'Enjudiciament Criminal, en persecució de les faltes i dels delictes que es cometin
contra les persones i els béns dels ciutadans.
6. Quan els incompliments de les disposicions d'aquesta ordenança suposin infraccions de
normes de rang superior s'ha d'incoar l'expedient sancionador corresponent i s'han d'aplicar
les sancions d'acord amb la legislació vigent en cada matèria.
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Article 27.
1. Seran responsables de les infraccions:
a) els titulars de les llicències municipals.
b) els explotadors del negoci. En el cas que no coincidissin amb el titular de la
llicència, la responsabilitat s'aplicarà subsidiàriament;
c) els autors materials de les infraccions, per acció o per omissió.
2. La responsabilitat administrativa per les infraccions a què fa referència aquesta ordenança
és independent de la responsabilitat civil, penal o d'altre ordre que, si s'escau, pugui exigirse als interessats.
Article 28.
1. Les infraccions contra les disposicions d'aquesta ordenança s'han de sancionar d'acord
amb el procediment abreujat previst a l'article 18 del Decret 278/1993, de 9 de novembre,
del Consell Executiu de la Generalitat.
2. Un cop dictat l'acord d'iniciació del procediment sancionador, l'instructor ha de formular
una proposta de resolució en què s'han d'exposar els fets imputats a l'expedientat, les
infraccions que aquest puguin constituir, les sancions aplicables, l'autoritat competent per
resoldre i la normativa que li atorga la competència. Aquesta proposta de resolució s'ha de
notificar als interessats, juntament amb l'acord d'iniciació de l'expedient i la indicació que es
tracta d'un procediment abreujat, per tal que en el termini de deu dies puguin aportar les
proves que vulguin presentar i al·legar el que considerin convenient en defensa dels seus
drets o interessos.
Transcorregut aquest termini, i després de l'eventual pràctica de la prova, l'instructor, sense
cap altre tràmit, ha d'elevar l'expedient a l'Alcaldia perquè es prengui la resolució definitiva
que correspongui. Les sancions han de ser executives des del moment en què siguin
definitives en via administrativa.
Disposició derogatòria.
Resten derogades totes les altres normes, d'igual rang o inferior que s'oposin, contradiguin o
resultin incompatibles amb les disposicions d'aquesta ordenança.
Disposició final. Entrada en vigor.
Aquesta ordenança que consta de 28 articles, 1 disposició derogatòria i 1 disposició final,
entrarà en vigor un cop s'hagi aprovat defintivament i s'hagi publicat el seu text íntegre al
Butlletí Oficial de la Província, i serà d'aplicació mentre no s'acordi la seva modificació o
derogació.
Aprovació
El Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària de 4 de novembre de 2003, va aprovar
inicialment aquesta ordenança. Al no presentar-se al·legacions en període d’exposició
pública, en data 20 de desembre de 2003, aquesta ordenança ha quedat aprovada
definitivament.
Vist i Plau
La secretària

l’alcalde
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