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ORDENANÇA REGULADORA DE LA UTILITZACIÓ DE LA VIA PÚBLICA
Capítol I: Sobre el deure de respectar l'ús comú dels béns de domini públic
Article 1. Es prohibeix utilitzar la via pública (carrers, places, parcs, ponts, camins i obres
públiques d'aprofitament o utilització general):
a) Per exercir oficis o treballs i,
b) per estacionar remolcs o de transport sense cap tractora,
c) per col·locar qualsevol objecte amb la finalitat de dissuadir d'aparcar; aquest acte
no és justificable sota cap concepte encara que es tracti d'una estada momentània, sense
perjudici de l'autorització municipal,
d) i, en general, fer qualsevol acte que limiti o n'exclogui la utilització per part dels
altres ciutadans, sens perjudici de la normativa continguda en altres ordenances i als articles
següents, respecte a l'ús comú especial i a l'ús privat de la via pública.
Article 2. Quan un ciutadà, expressament o no, deteriori o malmeti qualsevol element que
pertanyi al patrimoni públic municipal, l'Ajuntament li demanarà que pagui l'import de la
substitució o de la reparació de l'element en qüestió, sens perjudici de la sanció que es derivi
de l'expedient corresponent.
Capítol II: Sobre els usos privats i comuns especials.
Article 3. La utilització privada dels béns de domini públic necessita que s'atorgui una
llicència temporal d'ocupació sempre que no comporti una transformació o una modificació
dels béns esmentats.
Aquestes llicències es poden revocar per raons d'interès públic.
Article 4. Quan la utilització impliqui la transformació o la modificació dels béns de domini
públic, o bé es refereixi a béns afectats pels serveis públics, necessita l'atorgament de
concessió administrativa.
Article 5. La utilització privada i els aprofitaments especials comporten l'obligació de satisfer
taxes establertes en les ordenances fiscals, i l'impost sobre construccions, instal·lacions i
obres.
Capítol III: Requisits i condicions de les instal·lacions.
Article 6. Els elements que es fixin o s’instal·lin a la via pública han d'ajustar-se, en cada
moment, als criteris o a la normativa municipal reguladora de mobiliari urbà que afecti la
imatge de l'entorn, i és obligació del titular de la llicència o concessió mantenir-los en
perfectes condicions d'ús i neteja, tot respectant escrupolosament la resta de mobiliari urbà,
els arbres i les plantes existents i protegir-los si és necessari.
Capítol IV: Sobre l'ús comú general de la via pública.
Article 7.1. Pel que fa als articles anteriors, s'entén com a ús general, i per tant no cal que
obtingui prèviament la llicència d'ocupació temporal, sempre que no sobresurti de la línia de
façana dels edificis:
a) La instal·lació de vitrines;
b) la instal·lació d'aparadors.
2. Malgrat tot, l'òrgan competent pot ordenar la retirada dels elements indicats si no
respecten la normativa sobre mobiliari urbà; o també quan provoquin estacionaments del
públic o les voreres que produeixin dificultats en el trànsit o impedeixin l'ús normal de la via
pública.
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Capítol V: Sobre la instal·lació de tanques de protecció i de diversos
d'obres en construcció que ocupin la via pública.

elements

Article 8. 1. És obligatori instal·lar tanques en totes les construccions d'edificis, d'obres
exteriors i enderrocs, per ocupar la via pública amb materials destinats a executar obres
interiors. Es permet la instal.lació de sitges fora de les tanques de protecció, de conformitat
amb el que es dirà.
2. Per poder col·locar tanques i elements diversos de construcció d'obres, els responsables
han de sol·licitar l'autorització de l'Ajuntament.
3. Cal que les tanques i les sitges que ocupin la via pública utilitzada per al pas de vehicles o
de vianants estiguin degudament senyalitzades amb indicació visual de colors reflectors
vermell i blanc. A més, durant les hores nocturnes, han d'estar senyalitzades amb
l'enllumenat de color vermell (guirnaldes o balisses lluminoses) que assenyali els 4 vèrtexs,
tant els que donen a la calçada com el que donen a la vorera, per garantir la seguretat dels
usuaris de la via pública. A més per a les sitges caldrà col.locar un senyal de perill per obres
P-18 a 25 metres, i un altre a 15 metres de perill indefinit P-50, sempre que les
característiques de la via ho permetin, tenint en compte el sentit de la circulació que quedi
afectat.
4. Quan les necessitats del trànsit o altres circumstàncies impedeixin instal·lar tanques,
s'han de substituir per ponts volats o bastides.
Article 9. A les construccions i obres en què es produeixi abocament de runes és també
obligatòria la instal·lació de tubs de descàrrega i les mesures adequades que permetin evitar
danys a persones o coses, o que no dificultin o agreugin la circulació o l'ús normal de la via
pública. En tot cas, la tanca o element protector de l'obra ha de tenir una alçada mínima de
2.10 metres per tal d'impedir la caiguda de materials i d'enderrocs a les voreres i a les
calçades.
Article 10. 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 tinguin cap punt que pugui representar un perill per als vianants.
S'exclouen
expressament les malles metàl·liques electrosoldades.
Article 11. Les tanques no poden ocupar una superfície de la via pública superior a
l'autoritzada. En cas d'infracció, sense perjudici de les sancions procedents, l'administració
municipal ha d'obligar el contractista de l'obra que enderroqui la tanca i en construeixi una
altra dintre dels límits autoritzats. Cas que no ho faci, ho han de fer els serveis municipals
al seu càrrec. El propietari de les obres és el responsable subsidiari de les obligacions
establertes en aquest capítol.
Article 12.1. Les autoritzacions per instal·lar tanques i elements diversos en obres en
construcció s'han de sol·licitar a la vegada que la llicència d'obres a l'Ajuntament, que la
concedirà previ informe favorable dels serveis tècnics municipals. S'ha d'aportar un croquis a
escala màxima 1/500, on s'ha de marcar les mides de:
a) Façana de l'immoble on s'hagi sol·licitat la llicència d'obres majors o menors,
b) mides i superfície de l'ocupació sol·licitada,
c) amplada del carrer diferenciant la mida de les voreres i del vial,
d) situació dels elements urbans que tinguin incidència en l'ocupació, com ara també
d'arbres, de fanals, de bancs, de zones d'estacionament i d'altres,
e) especificació dels elements a instal·lar i la seva col·locació
f) per a les sitges, a més s’ha d’especificar el termini d’ocupació.
2. A la demanda de llicència també s'ha d'especificar l'emplaçament i el format dels tubs de
càrrega i descàrrega.
3. Tot i que en cada cas l'informe dels serveis tècnics ha de donar les mides de l'ocupació, en
general:
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a) les tanques es situaran com a màxim a la meitat de la vorera, amb un màxim de 1.5
m de la línia de façana. En cas que les voreres siguin inferiors a 2 m es permetrà que la
tanca es col·loqui fins a 1m,
b) el pas que ha de quedar per a la circulació dels vianants haurà de ser mínim de 60
cm si es tracta de vorera, o si no hi ha prou espai de vorera i cal construir una passarel·la,
aquesta haurà de tenir una amplada mínima de 80 cm.
c) La passarel·la es construirà quan l'amplada de la calçada i les característiques del
trànsit ho permetin; aquesta estarà degudament protegida, il·luminada i senyalitzada per
permetre el pas del vianants.
d) Sempre que per les característiques de l'obra s'hagi col·locat una passarel·la, o quan
per les característiques del carrer, trànsit, etc., aquesta no s'hagi realitzat però s'hagués
hagut de fer, caldrà immediatament després de l'execució del forjat del sostre de la planta
baixa construir una marquesina de protecció instal·lada a l'alçada d'aquest sostre, i retirar la
tanca i la passarel·la. La marquesina de protecció ha de tenir un vol igual al de la vorera
quan aquesta sigui inferior a 1,5 m, el seu disseny ha de ser responsabilitat dels tècnics
directors d'obra perquè compleixi correctament la seva funció.
e) Per a les sitges caldrà que previament la Policia Local emeti un informe sobre si
aquesta instal.lació, dificulta o no el trànsit en la via on s’hagi d’instal.lar. Si l’informe es
favorable, prèviament a la concessió de la llicència s’haurà de presentar una pòlissa
d’assegurança de responsabilitat civil pels danys que pugui ocasionar la sitja.
4. De conformitat amb el previst en l’article 8.1. d’aquesta ordenança, el termini d’ocupació
de la via pública que es concedirà serà, per a les tanques, el de vigència de la llicència
d’obres, i per a les sitges, el termini demanat per l’interessat. Si l’obra finalitza abans del
final d’aquest termini, el sol·licitant, prèvia acreditació, podrà sol·licitar la rectificació de
l’autorització concedida.
5. Si a conseqüència del desenvolupament de les obres es requereix l'ocupació del domini
públic per un termini superior a l'autoritzat, el titular de la llicència haurà de sol·licitar una de
nova que haurà de comptabilitzar-se a partir de l'endemà de la data de vigència de la
llicència anterior. La taxa que es liquidarà serà la corresponent a aquest nou període, la qual
no requerirà de l'informe previ dels serveis tècnics municipals.
Article 13. Tots els materials de l'obra que s'utilitzaran mentre aquesta duri, s'hauran de
guardar dins dels límits de la tanca de protecció. No pot haver-hi materials situats a l’exterior
de la tanca. Pel que fa referència als contenidors per a obres s’ha d’observar el previst al
Capítol XI d’aquesta Ordenança (articles 36 a 46). De forma excepcional, la Comissió de
Govern podrà autoritzar aquelles ocupacions que no puguin instal·lar-se dins del perímetre
de la tanca de protecció i s’hagin de col·locar a la via pública.
Article 14. Les mercaderies, els objectes o els elements col·locats a la via pública o a les
voreres poden ser retirats per les brigades municipals, a càrrec del seu propietari.
Capítol VI:

Sobre les condicions per a utilitzar l'arbrat a la via pública.

Article 15. Arran de fires i festes tradicionals, es pot autoritzar els propietaris o titulars
d'establiments que utilitzin l'arbrat de la via pública per sostenir instal·lacions i ornaments
elèctrics, després que el servei municipal que correspongui hagi emès prèviament un
informe favorable, sota les condicions següents:
a). No es poden tallar branques ni introduir claus als arbres.
b). Els elements sostenidors han d'anar damunt de fusta o de suro d'una amplada
suficient, recolzats a l'arbre mitjançant un cos tou (goma, cautxú o lona de prou gruix). Els
lligams s'han de fer sobre aquest mateix cos tou.
c). Els cables han d'anar a una alçada mínima de 5 m.
d). Les instal·lacions i els ornaments s'han de col·locar d'una manera que no dificultin
ni impedeixin la vista dels habitatges situats davant l'arbre i/o els arbres de què es tracti.
e). Un cop acabada la utilització, les persones responsables de la sol·licitud de
col·locació han de tallar els lligams que s'hagin fet i retirar els materials que hagin utilitzat.
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Capítol VII: Sobre els quioscos emplaçats a la via pública. Generalitats.
Article 16. Els quioscos emplaçats a la via pública han de subjectar-se a les normes
establertes en el plec de condicions, com també en l'acord de la concessió o de la llicència
d'ocupació temporal de la via pública.
Article 17. Els quioscos han de contribuir al servei públic i a la millora de l'aspecte de les
vies públiques per mitjà d'una presentació digna, d'uns materials de construcció adequats,
d'una lluminositat correcta i de les presentacions d'utilitats generals o d’instal·lacions
especials addicionals que puguin tenir com ara aparells de rellotgeria horària, o de
senyalització climatològica, telèfon públic, cartells de turisme i espectacles i altres aparells i
serveis anàlegs.
Article 18. En cap cas, la instal·lació del quiosc no pot servir d'excusa per ampliar el
perímetre de l'ús privat concedit mitjançant la col·locació de caixes, cavallets o altres
elements per exhibir publicacions. En cas d'incompliment, a part de la sanció corresponent,
els serveis municipals han de retirar els elements esmentats a càrrec del concessionari o
titular de la llicència d'ocupació de la via pública.
Article 19. El cessament de l'aprofitament de la via pública, sigui quina sigui la causa que
la motiva, obliga els titulars a presentar a l'Administració municipal la declaració de baixa
corresponent, abans del 31 de desembre de l'any en què es produeixi, ja que és el dia 1 de
gener de l'any següent quan aquella té efecte.
Article 20. Qualsevol cessió, arrendament o transmissió del quiosc o de l'establiment, tant
intervius com mortis causa, independentment de l'existència o no de relació de parentiu
entre els afectats, cal que compti amb el coneixement i la conformitat de l'Ajuntament, a fi
de que el nou titular, que ha de reunir les condicions que exigeix l'administració en cada
moment de la concessió de la llicència d'ocupació de la via pública, n'obtingui la necessària
autorització.
Altrament, s'entén que el nou beneficiari, n'efectua l'aprofitament sense la preceptiva
llicència o títol, amb les conseqüències corresponents, ja que es considera que l'anterior
titular ha renunciat tàcitament al dret que tenia.
Capítol VIII: Especialitats i circumstàncies de prioritat.
Article 21.1. Els quioscos emplaçats a la via pública poden ser de begudes, de publicacions,
de plantes, de l'ONCE i qualsevol altre que l'Ajuntament acordi.
2. En cap cas s'hi poden instal·lar quioscos o màquines que expedeixin begudes alcohòliques
i/o tabac, a les quals tinguin accés sense cap control les persones menors d'edat, tal com
especifica la Llei 10/1991, reguladora d'alcohol i tabac.
Article 22. Els quioscos de refrescos s'han de destinar a servir al públic begudes d'ús normal
al mercat, gelats i comestibles inclosos en la denominació d'embotits i pastes i, en general,
els que no requereixin condimentació prèvia immediata i que poden ser considerats com a
complements, aperitius o berenars. I han de complir els requisits de caràcter higiènicosanitari i de consum que dicti l'autoritat municipal.
Article 23. Els quioscos de publicacions han de tenir com a finalitat la venda de llibres, de
revistes i de diaris nacionals i estrangers.
Els quioscos de publicacions poden ser classificats en diferents categories segons els llocs
d’instal·lació i la classe o el tipus de publicacions que constitueixin el seu fi, a l'efecte de fixar
el cànon corresponent de concessió o taxa per ocupació de la via pública.
Article 24. Els membres de l'Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) poden
exercir la seva activitat a la via pública, en el nombre i la forma que es determini, però
l'alcaldia, d'acord amb la Delegació Provincial de l'organització, pot assenyalar la distribució
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dels llocs i obligar a vendre cupons en cabines que tinguin un model que hagi estat aprovat
per l'administració municipal.
Article 25. En el cas que hi hagi diversos sol·licitants de la mateixa ocupació de la via
pública, s'ha de resoldre tenint en compte els principis d'objectivitat, de publicitat i de
concurrència, com també els altres mèrits o requisits que es recullin a les bases de la
convocatòria.
Capítol IX: Sobre el lliurament i l'abocament de terres i runes.
Article 26.1. Aquest capítol regula les operacions següents:
a) el lliurament, la càrrega, el transport, l'acumulació i l'abocament dels materials
residuals sòlids qualificats com a terres i runes.
2. Les disposicions d'aquest capítol no regeixen per a les terres i d'altres materials
assimilables quan siguin destinats a la venda o al subministrament per a treballs d'obra
nova. Si que són aplicables totes les prescripcions que estableix aquesta ordenança quan a la
prevenció i la correcció de la brutícia a la via pública produïda com a conseqüència de la
càrrega, de descàrrega i el transport dels materials citats.
Article 27. En aquesta ordenança, tenen la consideració de terres i runes els materials
residuals següents:
a) Les terres, les pedres i els materials auxiliars provenints d'excavacions.
b) Els residus resultants de treballs de construcció, de demolició, d'enderroc i, en
general, tots els sobrants d'obres majors i menors.
c) Qualsevol material residual assimilable als anteriors i els que, en circumstàncies
especials, determini l'alcaldia.
Article 28. La intervenció municipal en matèria de terres i runes té com a objecte evitar
que, com a conseqüència de les activitats expressades, es produeixi:
a) L'abocament incontrolat d'aquests materials o efectuat de forma inadequada.
b) L'abocament en llocs no autoritzats.
c) L'ocupació indeguda de terrenys o béns de domini públic.
d) El deteriorament dels paviments i dels restants elements estructurals del municipi.
e) La brutícia de la via pública i altres superfícies del municipi.
Article 29. L'Ajuntament ha de fomentar que l'abocament de terres i runes s'efectuï en llocs
convenients per a l'interès públic i de forma que possibiliti la recuperació d'espais denotats.
Article 30. 1. El lliurament de terres i runes per part dels ciutadans es pot efectuar de les
maneres següents:
a) al servei de recollida d'escombraries domiciliàries mitjançant un element de
contenció adequat, quan el volum de lliurament diari no sobrepassi els 10 litres;
b) directament als contenidors d'obres col·locats a la via pública, contractats a càrrec
seu, respectant el que assenyala l'article 37;
c) directament als llocs d'acumulació de terres i runes que hagin establert a aquest
efecte els serveis municipals;
d) directament als llocs d'abocament definitiu que hagin habilitat els serveis
supramunicipals i/o municipals, situats dintre o fora del terme municipal ja siguin aquests
materials residuals procedents d'obres majors o menors.
2. En tots els lliuraments de terres i runes a què fa referència al número 1 anterior, el
promotor de l'obra és el responsable de la brutícia que s'ocasioni a la via pública, i té
l'obligació de deixar net l'espai urbà afectat.
3. L'incompliment d'allò establert als números 1 i 2 anteriors ha de donar lloc a la sanció
corresponent.
Article 31. 1. En els casos assenyalats als apartats b), c) i d) de l'article anterior, es pot
exigir que s'obtingui la llicència municipal prèvia.
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2. És una excepció al que es disposa al número 1 anterior, el lliurament que es faci als llocs
d'acumulació de terres i runes establert pels serveis municipals, quan el volum lliurat
diàriament no sobrepassi els 50 litres i l'efectuïn els veïns del municipi, als quals, a efectes
estadístics, es pot exigir la identificació.
Article 32. 1. Quant al lliurament i l'abocament de terres i runes, es prohibeix:
a) dipositar als contenidors d'obra residus que continguin matèries inflamables,
explosives, nocives i perilloses; residus que siguin susceptibles de putrefacció o de produir
olors desagradables i tota mena de materials residuals que per qualsevol causa puguin
ocasionar molèsties als veïns o als usuaris de la via pública;
b) dipositar als contenidors d'obra mobles, estris vells i qualsevol material residual
similar;
c) abocar-los en terrenys de domini públic municipal que no hagin estat
expressament autoritzats per l'Ajuntament per a aquesta finalitat;
d) abocar-los en terrenys de propietat particular o pública, llevat de quan es disposi
d'autorització expressa del titular de domini, la qual haurà d'acreditar-se davant l'autoritat
municipal.
2. Als terrenys de propietat particular o pública a què fa referència l'apartat d) anterior es
prohibeix de fer-hi abocaments, encara que es disposi d'autorització del titular, quan:
a) puguin produir-se alteracions substancials de la topografia dels terrenys, llevat
que s'hagi atorgat una llicència municipal prèvia;
b) puguin produir-se danys a tercers o al medi ambient o afecti la higiene pública o
l'ornament del municipi, com a conseqüència de les operacions de descàrrega i d'abocament
d'aquests materials.
3. Seran sancionats els qui infringeixin el que es disposa als números 1 i 2 anteriors.
Capítol X: Sobre el transport de terres i runes.
Article 33. 1.El transport de terres i runes per les vies públiques s'ha de fer d'acord amb els
horaris que fixi amb aquesta finalitat l'autoritat municipal.
2. El que es disposa en aquesta ordenança s’entén sense perjudici del deure dels
transportistes de complir el que disposen les normatives específiques vigents en cada
moment.
Article 34. 1. Els vehicles en què s'efectuï el transport de terres i runes han de tenir les
condicions adequades per evitar l'abocament del contingut a la via pública.
2. En la càrrega de vehicles, s'han d'adoptar les precaucions necessàries per impedir que
s'embruti la via pública.
3. No és permès que els materials transportats sobrepassin els extrems superiors dels
vehicles. Tampoc es permet d'utilitzar suplents addicionals que no estiguin per augmentar
les dimensions o la capacitat de càrrega de vehicles i contenidors.
4. Els materials transportats han de cobrir-se i protegir-se d'una manera que no se'n
desprengui pols ni s'hi produeixin abocaments de materials residuals.
Article 35. 1. Els transportistes de terres i runes tenen l'obligació de netejar immediatament
el tram de via afectada, en el supòsit que la via pública s'embruti com a conseqüència de les
operacions de càrrega i de transport.
2. També tenen l'obligació de retirar les terres i les runes abocades en llocs no autoritzats,
en qualsevol moment i sempre que siguin requerits per l'autoritat municipal.
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3. Els serveis municipals poden netejar la via afectada i retirar els materials abocats a què
fan referència els número 1 i 2 anteriors. En aquests cas, els costos corresponents al servei
prestat s'han d'imputar als responsables, sense perjudici de rebre la sanció corresponent.
4. Quant al que disposa el número 3 anterior, en són responsables solidaris els empresaris i
els promotors de les obres i els treballs que hagin originat el transport de terres i runes.
5. La responsabilitat sobre la destinació final de les terres i de les runes acaba en el moment
en què aquests materials siguin rebuts i descarregats als equipaments autoritzats amb
aquesta finalitat pels serveis municipals o per organismes supramunicipals.
Capítol XI: Sobre la utilització de contenidors a les obres.
Article 36. En aquesta ordenança, es designen
recipients normalitzats especialment dissenyats
vehicles de transport especial i destinats sobre
recollir els materials residuals que s'especifiquen

amb el nom de contenidors per a obres els
per a ésser carregats i descarregats sobre
vehicles de transport especial i destinats a
a l'article 27.

Article 37. 1. La col·locació de contenidors per a obres necessita un permís municipal, que
és atorgat pels serveis municipals corresponents, mitjançant el pagament de la taxa
corresponent.
2. Els contenidors per a obres situats a l'interior delimitat de zones d'obres no necessiten
permís. No obstant això, la resta de requisits han d'ajustar-se a les disposicions d'aquesta
ordenança.
Article 38. Els contenidors per a obres solament poden ser utilitzats pels titulars del permís
a què fa referència l'article 37 anterior.
No es poden efectuar abocaments de cap mena al contenidor si no es té l'autorització del
titular del permís. Els infractors han de ser sancionats.
Article 39.1. A l'efecte dels articles 43 i 44 d'aquesta ordenança, els contenidors per a obres
poden ser normals i especials.
2. Les condicions que han de complir els contenidors per a obres les han de fixar els serveis
tècnics municipals.
Article 40. Els contenidors per a obres han de presentar a l'exterior, de manera
perfectament visible i en tot moment, el nom o la raó social i el telèfon del propietari o de
l'empresa responsable.
Article 41. 1. Un cop plens, els contenidors per a obres han d'ésser tapats immediatament
de forma adequada, a fi que no produeixin abocaments a l'exterior de materials residuals.
2. Així mateix, és obligatori tapar els contenidors en acabar l'horari de treball,
perjudici del que s'indica a l'article 48.

sense

Article 42. 1. Les operacions d’instal·lacions i de retirada dels contenidors per a obres han
de fer-se de forma que no causin molèsties als ciutadans.
2. Els contenidors d'obres han d'utilitzar-se o manipular-se de manera que el seu contingut
no s'aboqui a la via pública o no pugui ser aixecat o escampat pel vent.
En cap cas, el contingut de materials residuals no ha d'excedir del nivell més baix del seu
límit superior.
3. En retirar el contenidor, el titular de la llicència d'obres ha de deixar en condicions
perfectes de neteja la superfície de la via pública ocupada.
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4. El titular de la llicència d'obres és responsable dels danys causats al paviment de la via
pública i ha de comunicar-los immediatament als serveis municipals corresponents, en cas
que s'hagin produït.
Article 43. Als carrers normals amb calçada i voreres pavimentades, únicament es permet
la col·locació i la utilització de contenidors normals. Els contenidors especials només s'han
d'autoritzar en casos excepcionals degudament justificats, amb llicències especials, sempre
que es dipositin en zones amples i lliures i sobre terres sense pavimentar.
També poden utilitzar-se els contenidors especials en treballs vials quan se situïn dins la
zona tancada d'obres i sempre que la seva col·locació no suposi un increment de la superfície
de la zona.
Article 44. 1. Els contenidors s'han de situar, si és possible, a l'interior de la zona tancada
d'obres i, altrament, a les voreres de les vies públiques quan tinguin 3 metres d'amplada o
més. Sempre s'ha de sol·licitar l'aprovació de la situació proposada.
2. En tots els casos, a l'hora de col·locar-los s'han de tenir en compte les prescripcions
següents:
a) s'han de situar preferentment davant l'obra a què serveixin o tan a prop com sigui
possible;
b) han de situar-se de manera que no impedeixin la visibilitat dels vehicles,
especialment a les cruïlles, respectant les distàncies establertes per als estacionaments en el
Reglament general de circulació;
c) no poden situar-se als passos de vianants ni davant seu, ni en guals ni reserves
d'estacionament i parada, llevat que aquestes reserves hagin estat sol·licitades per a l'obra
mateixa. Tampoc no poden situar-se a les zones de prohibició d'estacionament;
d) en cap cas no poden ésser col·locats totalment o parcialment sobre les tapes
d'accés de serveis públics, sobre boques d'incendi, escocells dels arbres ni, en general, sobre
cap element urbanístic, la utilització del qual pugui dificultar-se en circumstàncies normals o
en cas d'emergència;.
e) tampoc no poden situar-se sobre les voreres l'amplada de les quals, tret de
l'espai ocupat per les tanques (si n'hi ha) no permeti una zona de pas lliure d'un metre com
a mínim, un cop col·locat el contenidor, ni a les calçades quan l'espai que quedi lliure sigui
inferior a 2,75 metres en vies d'un sol sentit de circulació, o de 6 metres en vies de doble
sentit.
3. En tots els casos, s'han de col·locar de manera que el costat més llarg estigui situat en
sentit paral·lel a la voravia.
4. Quan els contenidors estiguin situats a la calçada han de col·locar-se a 0,20 metres de
voravia, de manera que no impedeixin que les aigües superficials arribin a l'escorredora i hi
discorrin per l'escorredora fins a l'embornal més proper i ha de protegir-se cada contenidor,
com a mínim, per tres cons de trànsit col·locats a la via pública en línia obliqua pel costat del
contenidor més proper al de la circulació.
Article 45. Quan els contenidors hagin de romandre al carrer durant la nit han de dur
incorporats els senyals reflectors o lluminosos suficients per fer-los identificables.
Article 46. Els contenidors per a obres han de ser retirats de la via pública:
a). En acabar el termini de concessió de la llicència d'obres.
b). En qualsevol moment, a requeriment dels agents de l'autoritat municipal.
c). Quan siguin plens per buidar-los i sempre el mateix dia que s'hagin omplert.
d). Des del migdia del dissabte fins a les 7 hores del dilluns següent, llevat
d'autoritzacions especials dels serveis municipals corresponents.
e). En tots els casos, en el termini de 24 hores a comptar des de l'acabament dels
treballs.
Capítol XII: Sobre les llicències d'obres amb relació a la neteja.
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Article 47. La concessió de la llicència d'obres comporta, quant a la producció de terres i
runes, l'autorització corresponent per:
a) produir runes;
b) transportar les terres i les runes per la vila, en les condicions establertes als
articles 33, 34 i 35 d'aquesta ordenança;
c) descarregar aquests materials al lloc permès d'acumulació o abocament final de
residus, i en serà productor qui aboni els costos d'eliminació, si n'hi ha.
Capítol XIII: Horari.
Article 48. 1. El lliurament de terres i runes als serveis de recollida domiciliària a què es
refereix el número 1 de l'article 30, s'ha de fer dins l'horari que s'estableixi per a aquest
servei.
2. La deposició de terres i runes als contenidors s'ha de fer durant les hores en què no causin
molèsties al veïnat.
3. L'abocament de runes o enderrocs a l'abocador municipal s'ha de fer d'acord amb l'horari
que acordi i assenyali l'Ajuntament.
4. Els infractors del que es disposa en el número 3 anterior s'han de sancionar, llevat que,
davant de circumstàncies excepcionals, haguessin obtingut una autorització expressa dels
serveis municipals corresponents.
Capítol XIV: Règim sancionador.
Article 49. Efectes de l'incompliment de la normativa.
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 50. 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.
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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.
Article 51. Responsabilitat per infraccions.
1. Seran responsables de les infraccions:
a) els titulars de les llicències municipals, siguin persones físiques o jurídiques;
b) els explotadors del negoci, igualment persones físiques o jurídiques. 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. Quan aquests
siguin menors d'edat, respondran dels incompliments els pares, els tutors o els qui tinguin la
guarda legal.
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 52. Procediment sancionador.
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.
Article 53. 1. Les infraccions a què fa referència aquesta ordenança prescriuen al cap de sis
mesos, llevat que una norma de rang superior estableixi un període de prescripció més
ampli.
2. Aquest termini començarà a comptar des del moment en què s'ha comès la infracció.
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3. Les infraccions derivades de l'exercici irregular d'una activitat es consideren continuades i
no comença a córrer el termini de prescripció fins que no desaparegui la causa de la
infracció.
4. Qualsevol actuació de l'administració en relació amb les infraccions interromp la
prescripció i s'ha d'iniciar, novament, el còmput del termini fixat a l'apartat 1.
Disposició addicional.
Els preceptes que estableix aquesta ordenança s'apliquen sense perjudici de les
intervencions que corresponguin fer a altres organismes de l'administració en l'àmbit de les
seves respectives competències.
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, i en concret pel que fa
referència a l'ordenança de policia i bon govern aprovada per l'Ajuntament en Ple en data
16.04.1966.
Disposició final
Aquesta ordenança que consta de 53 articles, una disposició addicional, una disposició
derogatòria i una disposició final, entrarà en vigor un cop s'hagi aprovat definitivament 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
Aquesta ordenança va ser aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària que va
tenir lloc en data 4 de desembre de 2003, es mantindrà vigent fins la seva modificació o
derogació expressa.
La secretària

Vist i Plau
l’alcalde
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