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DISPOSICIONS GENERALS 
 
Objecte de l’ordenança  
 
L’objecte de la present Ordenança és: 
 

- Millorar la qualitat de vida del municipi garantint i fent garantir els drets, llibertats i respecte mutu, 
mitjançant l’establiment de normes que regulen la convivència ciutadana. 

 
- Millorar les interrelacions entre les persones i els animals domèstics o de companyia. Tenint en 

compte els drets dels animals, els beneficis que aporten a les persones, incideix en els aspectes 
relacionats amb la seguretat i la salut pública i regula la convivència entre els animals i les persones 
reduint al màxim les molèsties i perills que puguin ocasionar. 
 

- Regular les mesures i instruments municipals necessaris per prevenir i corregir la contaminació 
acústica.  

 
- Proporcionar un seguit de mesures per a fomentar i reglamentar la incorporació de sistemes que 

serveixin per aprofitar recursos naturals i minimitzen els impactes associats a la artificialització del 
medi ambiental. 

 
- Exercir les competències atribuïdes als municipis en matèria d’ordenació del trànsit de persones i 

vehicles en les vies urbanes per la Llei reguladora de les bases de règim local i per la Llei sobre 
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària. 

 
- Regular els usos de les vies urbanes i travessies d’acord amb les fórmules de cooperació o 

delegació amb altres administracions, fent compatible l’equitativa distribució dels aparcaments entre 
tots els usuaris amb la necessària fluïdesa del trànsit rodat i amb l’ús per als vianants dels carrers. 
Així mateix, té per objecte establir mesures d’estacionament limitat, amb la finalitat de garantir la 
rotació dels estacionaments, posant especial atenció en les necessitats de les persones amb 
discapacitat. 
 
 

Fonament Legal  
 
La present Ordenança és expressió de la potestat reglamentària que atorguen als ens locals i sense 
perjudici de la regulació que es faci en altres normatives autonòmiques i estatals en: 
 

- L’article 4 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 8 de la Llei 
8/87 de 15 d’abril, municipal i de Règim Local de Catalunya. 
 

- Aplicació Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, 
de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten els annexos- (abril 2011)  
 

- Aquesta proposta pretén aportar mesures i criteris que facilitin als tècnics municipals l’aplicació 
reglamentària de las lleis (6/2001) i reglaments en vigor (82/2005), però fonamentalment fa 
referència a les característiques pròpies del municipi, de manera que es respecti la seva autonomia i 
singularitat.  

 
- Les instal·lacions existents en el moment d'aprovació de la present Ordenança hauran d'adaptar-se 

a la mateixa en un termini màxim de 4 anys o el termini màxim que determini el reglament 82/2005 
de 3 de maig que desenvolupa la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de 
l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn.  
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Àmbit d’aplicació 
 
El terme municipal de la Sénia constitueix l’àmbit d’aplicació de la present Ordenança i, per tant, obliga totes 
les persones físiques i jurídiques, amb independència de la seva situació administrativa, que es trobin o no, 
resideixin o no en el municipi. 
 
Resten sotmesos a l’Ordenança qualsevol instal·lació, maquinària, projecte de nova construcció, reforma o 
ampliació de les construccions existents,  memòries tècniques de disseny i obres d'enllumenat exterior, tant 
públics com privats, projectes de noves instal·lacions, relacions de veïnat, comportament ciutadà, o activitat 
de caràcter públic o privat, incloses als annexos, susceptibles de generar contaminació acústica per soroll, 
per vibracions o per soroll i vibracions, enllumenat exterior a tot tipus d'il·luminació a l'aire lliure i espais 
oberts, a zones de domini públic o privat per a la seva utilització nocturna, realitzat a instal·lacions estables 
o esporàdiques, així com aquelles instal·lacions que, tot i estar ubicades en recintes tancats, projectin flux 
lumínic cap a l'exterior. 
 
Obliga també els titulars i els usuaris de les vies i terrenys públics urbans i interurbans, la competència dels 
quals hagi estat cedida a l’ajuntament, que siguin aptes per la circulació, els de les vies i terrenys que, 
sense tenir aquesta aptitud siguin d’ús comú i, a falta d’altres normes, els titulars de les vies i terrenys 
privats que siguin utilitzats per una col·lectivitat indeterminada d’usuaris. Entenent per usuaris de la via: 
vianants, conductors, ciclistes i qualsevol altra persona que realitzi sobre la via o la utilitzi per al 
desenvolupament d’activitats de naturalesa diversa, per a l’exercici de les quals serà necessària autorització 
municipal.
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CAPÍTOL I   DRETS I DEURES DE LA CIUTADANIA 
 
 
Article 1 Drets de la ciutadania davant l’administració municipal 
 
A tots els habitants del terme, sense cap distinció de raça, sexe, idioma, religió, opinió o qualsevol altra 
causa o condició personal o familiar, se’ls reconeix els següents drets: 
 

1. A participar en la gestió municipal d’acord amb el disposat en les lleis.  
 

2. A ser informat, prèvia petició raonada, i dirigir sol·licituds a l’administració municipal, en referència a 
tots els expedients i documentació municipal, d’acord amb allò previst en l’article 105 de la 
Constitució i d’altres disposicions sobre la matèria.  

 
3. Assistir a les sessions del Ple municipal i participar en el torn obert de paraules (adreçades 

prèviament a l’Alcaldia) per que siguin debatudes i contestades. 
 

4. A dirigir instàncies, reclamacions, suggeriments i peticions a l’Autoritat i Corporació Local, en 
assumptes de la seua competència, així com conèixer, en qualsevol moment, l’estat de tramitació 
dels expedients en els quals tinguin la condició de persona interessada i obtenir còpia dels 
documents que continguin, sempre que no es vulneri el dret a la intimitat de les persones, els drets 
dels menors o es refereixin a matèries legalment reservades. 

 
5. Demanar consulta popular en els termes previstos en la Llei.  

 
6. A gaudir dels serveis municipals i, en general, de tots els beneficis que els atribueixin les 

disposicions vigents. Així com l’establiment del corresponent servei públic en el supòsit de constituir 
una competència municipal de caràcter obligatori.  

 
7. A ser auxiliat i protegit per la Corporació Municipal i les seues autoritats, dintre dels límits de la seua 

competència i dels mitjans al seu abast, i amb especial atenció a aquells que habitin permanentment 
en el terme municipal. 

 
8. A la protecció de les seues persones i béns. 

 
9. A la llibertat de reunió, associació, pensament, de consciència i de religió; hom pot manifestar el seu 

pensament individual o col·lectivament, en públic o en privat, per l’ensenyament, la pràctica, el culte 
i l’observança. 

 
10. A no ser objecte per part de l’Ajuntament de la Sénia d’ingerències en la seua vida privada i de llur 

família, el seu domicili o la seua correspondència, ni d’atacs a la seua honra i a la seua reputació, 
així com ser tractats amb respecte i cortesia per les autoritats i pel personal i funcionaris públics. 

 
11. Tots aquells altres drets establerts per les lleis i actuant dins el seu marc, pels reglaments 

municipals. 
 
 
Article 2 Deures de la ciutadania davant l’administració municipal 
 
Totes les persones físiques i jurídiques, amb independència de la seva situació administrativa, que es trobin 
o no, resideixin o no en el municipi, que posseeixin béns en la població, tenen els deures següents: 
 
 

1. A complir les obligacions tributaries i personals que els afectin en els terminis establerts per la 
llei a fi de possibilitar l’exercici de les competències municipals, ja siguin les contingudes en 
aquestes Ordenances o en els diferents Bans que publiqui l’Alcaldia. 
 

2. A facilitar a l’administració informes, estadístiques i altres actes d’investigació en la forma i 
casos previstos per la Llei, o en disposicions dictades en el desenvolupament de la mateixa. 

 
3. A comparèixer davant l’autoritat municipal quan fossin citats en virtut de disposició legal o 

reglamentària que així ho estableixi, indicant-se en la citació l’objecte de la compareixença. 
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4. A satisfer amb puntualitat les exaccions municipals que els afectin, i a complir les altres 
prestacions i càrregues establertes per les Lleis i altres disposicions vigents. 

 
5. Fer un ús responsable i adequat de la via, espais, bens i serveis públics per no perjudicar els 

drets de la resta de ciutadans. 
 

6. En els casos que es produís alguna calamitat, epidèmia, catàstrofe, trastorns d’ordre públic o 
desgràcia pública, l’Alcaldia i els seus agents podran sol·licitar l’ajut i col·laboració dels habitants 
del terme municipal i, de manera especial, la dels qui, pels seus coneixements o aptituds, pugui 
ser de més utilitat per a la comunitat.  

 
En aquests supòsits, l’Alcaldia també podrà disposar, si ho considera oportú, dels mitjans 
públics o privats que puguin ser d’utilitat a l’emergència decretada. 

 
El comportament de la ciutadania en situacions d’emergència, inundacions, incendis, riuades, 
nevades o qualsevol altra situació excepcional que comporti evacuació o confinament, 
s’adequarà en cada moment a les normes de civisme i col·laboració. 
 

7. Col·laborar amb les autoritats municipals i amb les forces de seguretat en l’exercici de les seves 
funcions, especialment davant d’actituds abusives, violentes o discriminatòries vers altres 
persones. 

 
8. Tractar amb respecte a les autoritats, personal, funcionari públic i agents de l’autoritat, i seguir a 

les seves indicacions, ordres i altres que corresponguin a les seves funcions. Així com 
col·laborar davant d’actituds abusives, violentes o discriminatòries vers altres persones. 

 
9. Altres deures que es determinin legalment o que pugui recollir la normativa municipal, en les 

seves ordenances o reglaments.  
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CAPÍTOL II  VIES, ESPAIS, BENS I EDIFICIS PÚBLICS 
 
 
Article 3 Usos i comportaments  
 

1. La ciutadania té dret a usar lliurement la via i els espais públics, a utilitzar els serveis municipals     
d’acord amb la seva naturalesa i a ser respectada en la seva llibertat. Aquests drets s’exerceixen 
sobre la base del respecte a la llibertat, la dignitat i els drets reconeguts a les altres persones, així 
com del manteniment de l’espai públic en condicions adequades per a la pròpia convivència. 
 

2. No es permès manipular o modificar els sistemes de senyalització viària, d’enllumenat públic i de 
subministrament d’aigua i xarxes de reg o qualsevol altre tipus d’instal·lació de qualsevol companyia 
i/o operador de serveis sense autorització municipal. 

 
3. Queda prohibit alterar l’ordre i la tranquil·litat pública amb escàndols, sorolls excessius o baralles. 

 
4. Queda prohibit impedir la celebració de festes, manifestacions i desfilades, degudament 

autoritzades, així com causar molèsties als seus assistents. 
 

5. Queda prohibit llançament de coets i petards a la via pública i als espais públics, especialment en les 
zones arbrades, llevat d’aquells casos que hi hagi una autorització expressa o d’aquelles 
celebracions populars i/o oficials promogudes i, o autoritzades pel propi Ajuntament. 
 

En qualsevol cas, es prohibeix llançar o dirigir petards sobre persones, animals o bens, així com 
col·locar-los sobre la vegetació  i espais verds, el mobiliari urbà i els bens privats perquè hi explotin.  
 

6. Queda prohibit acampar i fer campaments (tendes de campanya, carpes, autocaravanes, cabanyes, 
barraques o refugis) en tot el terme municipal, salvat d’expressa autorització municipal i en llocs 
autoritzats per aquest propòsit. Els càmpings, a més de la corresponent autorització administrativa, 
estaran a les disposicions de la normativa local i general. 

 
7. Queda prohibit en tota l’àrea urbana encendre foc o mantenir-lo encès, amb qualsevol finalitat, als 

espais i vies públiques urbanes, llevat de que es posseeixi una autorització expressa de 
l’Ajuntament.  
 

Constituirà una falta de grau superior a l’establert, fer-ho en zones arbrades.  
 
A les zones rurals i/o forestals s’haurà de procedir, conforme a la normativa vigent, i si s’escau a 
comunicar-ho o sol·licitar-ho, segons escaigui, la corresponent autorització de la Generalitat. 
 
En queden excloses les àrees habilitades per fer-hi barbacoes sempre que compleixin amb la 
normativa vigent i disposin de les mesures adequades per evitar possible incendis. 

 
8. L’alcalde podrà retirar de la vista pública els anuncis, rètols, plaques o emblemes que continguin 

ofenses, insults o descrèdits contra les autoritats o institucions establertes, sense perjudici de les 
accions civils o penals que el Consistori pugui emprendre contra els seus autors, propietaris i 
distribuïdors. 
 
 

Article 4 Via pública 
 

1. No es permès el consum de begudes alcohòliques a la via pública fora dels espais expressament 
reservats o autoritzats.  
 
Es considerarà una falta de grau superior a l’establer quan el consum es realitzi de forma massiva o 
davant de menors o dels centres educatius o esbarjos en horari d’obertura i a una distancia inferior 
a 50 m.  
 

2. Es prohibeix el llançament de puntes de cigar, cigarreta o altre tipus de matèries enceses en els 
contenidors de la recollida de brossa ni en les papereres. Es podran llençar un cop apagades. 

 
3. Està prohibida la venda ambulant i la compra en l’àmbit territorial de la present normativa, llevat que 

tinguin autorització expressa. 
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També queda prohibit col·laborar en la realització o prestació del servei, com facilitar el gènere o 
vigilar i alertar sobre la presencia dels agents de l’autoritat.  
 
Els agents de l’autoritat podran, com a mesura cautelar, procedir a la retirada de les mercaderies. 
En cas de ser productes on siguin susceptibles de caducar, els agents faran retirar dits productes 
pel mateix venedor. 

 
4. Es vetllarà per evitar l’exercici i la propagació de la mendicitat.  
 

En qualsevol cas, es prohibeix la mendicitat exercida amb menors, amb persones discapacitades i la 
que utilitzi com a reclam qualsevol animal.  
 
Queden incloses també aquells conductes que, sota l’aparençà de mendicitat s’exerceixin de forma 
coactiva sobre els vianants. 
 
Els agents de l’autoritat poden sol·licitar, si es procedent, la documentació a les persones que 
exerceixin la mendicitat i adoptar, en cada cas, les mesures procedents en coordinació amb els 
serveis socials municipals o amb altres institucions públiques. 
 

5. Està prohibit apostar amb diners o bens a la via pública, als espais públics, llevat d’aquelles 
pràctiques que estiguin sota l’empara de la legislació vigent en matèria de jocs i apostes o que 
siguin organitzades per entitats inscrites al Registres d’Entitats i ho hagin comunicat prèviament al 
Ajuntament. 
 

6. Oferir, sol·licitar, negociar o acceptar, directament o indirectament, serveis sexuals retribuïts a 
l’espai públic resta prohibit.  
 
Igualment, resta prohibit mantenir relacions sexuals retribuïdes o no a l’espai públic. 
 

7. No es permès la realització, sense llicència, de tot tipus de treballs mecànics a les vies públiques 
(canvis d’oli, reparacions i similars), així com la venda i exposició de vehicles amb fins comercials. 

 
Article 5  Zones verdes  
 

1. Queda prohibit causar perjudicis a l’arborat, parterres, talussos, plantacions, conreus i jardins, tant 
públics com privats. En qualsevol cas, no es podrà lligar objectes als arbres, i si fos així, les 
autoritats podran procedir a retirar aquests objectes. 
 

2. No es permet apoderar-se de flors, plantes i efectes aliens sense llicència dels seus propietaris, 
encara que pel seu compte no constitueixin delicte o falta. 
 

3. Està prohibit trepitjar, trencar parterres, talussos i plantacions, així com malmetre les plantes, flors 
arbres dels espais públics, pujar als arbres o malmetre les seues branques. 
 

4. Queda prohibit regar, podar i talar en parcs, jardins i en zones enjardinades d’ús públic. 
 
Article 6 Aigua 
 

1. No es permès banyar-se o rentar-se en fonts ni safarejos, així com rentar animals en els mateixos. 
 

2. Queda prohibit proveir-se d’una quantitat excessiva d’aigua de les fonts per a ús indegut. 
 
Es considerarà com a una quantitat excessiva, el que superi el necessari per beure i per a ús 
personal per un dia. 

 
Article 7 Mobiliari urbà 
 

1. Queda prohibit causar destrosses o embrutar els edificis tant públics com privats, tanques, closos o 
parets divisòries; els bancs, gronxadors i fonts públiques, fanals de l’enllumenat, pals de línia 
d’electricitat, conduccions d’aigües i en general tots els béns, mobiliari urbà, i serveis, siguin d’interès 
públic o privat.  
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2. No és permès rascar, gravar, escriure o dibuixar en les parets, portes o façanes dels edificis; 
col·locar rètols o anuncis que impedeixin o dificultin la lectura de les plaques de retolació dels 
carrers, numeració dels edificis, senyals de circulació, i cobrir els Bans de les Autoritats col·locats en 
les vies públiques. Sent el responsable la persona o empresa anunciant. 
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CAPÍTOL III  NETEJA DELS ESPAIS I VIES PÚBLIQUES I PRIVADES 
 
Article 8 Obligacions de la ciutadania en general. 
 

1. Tothom estarà obligat, pel que fa a la neteja de la població, a observar una conducta tendent a 
evitar i prevenir el seu embrutiment. 

 
2. Les deixalles sòlides de petit format, com els papers, embolcalls o similars, hauran de dipositar-se 

en les papereres instal·lades per a aquesta finalitat.  
 
 

Article 9 Obligacions del Consistori. 
 

Correspondrà a l’Administració municipal, a través dels serveis de neteja pública, les següents actuacions: 
 

1. Neteja de la via pública, calçades, voreres, passeigs així com els elements del mobiliari urbà de 
responsabilitat municipal, sense perjudici d’aquells elements que corresponguin a determinades 
empreses explotadores de serveis.  
 

2. Buidat i neteja de les papereres situades en la via pública. 

3. Neteja de rètols d’identificació de les vies públiques i resta d’elements de responsabilitat municipal. 
 

4. Regada i neteja de calçades, voreres i places. 
 

5. La neteja de rius, rieres i sèquies correspondrà als organismes competents en la matèria, segons la 
Llei d’aigües vigent, sense perjudici de les actuacions que, amb caràcter subsidiari, pugui 
emprendre aquest Consistori. 

6. Neteges d’emergència en casos extraordinaris. 

 

Article 10 Conductes prohibides. 
 

No és permès efectuar els següents actes en la via pública, ni en cap altre indret fora dels expressament 
autoritzats: 
 

1. En la via pública i voltants (carrers i camins rurals)  abocar aigües residuals, abandonar animals 
morts, plomes o altres despulles, brossa, runes, deixalles, residus o qualsevol altre objecte i, en 
general, llençar, abocar i dipositar o abandonar en la via pública cap mena de productes en estat 
sòlid, líquid o gasós que pertorbi la neteja, causi molèsties als ciutadans, o al trànsit de vehicles, 
medi ambient i altres. 
 
A l’objecte de promocionar el turisme allí on hi hagin instal·lacions privades o públiques, càmpings, 
bars, cases de pagès, restaurants, etc., queda prohibit l’abocament o dipòsit incontrolats i no 
autoritzats de runes, escombraries, fems i d’altres materials que puguin alterar el normal 
funcionament de les activitats. 

 
2. Fer necessitats fisiològiques, fora dels indrets destinats a aquest fi, dins de la via pública i als espais 

públics. 
 

3. Llençar papers, xiclets o deixalles fora de les papereres 
 

4. Llençar a terra qualsevol mena de deixalla des dels vehicles, ja es trobin parats o en marxa. 
 

5. Dipositar en les papereres de la via pública, bosses d’escombraries, caixes o paquets anàlegs. 
 

6. Enganxar, repartir o llençar propaganda o publicitat sense la corresponent autorització municipal, 
que comportarà la liquidació de la corresponent taxa. Així com també al mobiliari urbà (contenidors, 
senyals, papereres, bancs, etc.)  
 

7. Els productes de l’escombrada i neteja de la via pública i altres espais realitzades pels particulars, 
en cap cas podran ser abandonats al carrer, sinó que hauran de recollir-se en bosses, lliurant-se al 



14 
 

servei de recollida d’escombraries en la forma i condicions que prescriuen les disposicions 
d’aquesta Ordenança. 
 

8. Abocar o vessar aigües de qualsevol mena, així com les procedents de la neteja interior dels edificis 
i habitatges, en especial als escossells dels arbres, les quals s’hauran de llençar directament a 
través dels serveis propis de cada habitatge o local. 

 
9. Netejar vehicles, maquinària o altres elements anàlegs amb sabó a la via pública. 

 
10. Utilitzar aixetes, dutxes o qualsevol altre mecanisme de vessament directe d’aigües al carrer, quan 

no estiguin connectats a la claveguera o a la fossa sèptica de l’edifici. 
 

 
Article 11 Neteja de solars, façanes i altres. 
 

1. Correspon als particulars la neteja, salubritat i seguretat dels solars particulars. Queden incloses 
dins d’aquest apartat, totes les finques internes o limítrofs amb la via pública. L’Ajuntament exerceix 
el control i inspecció d’aquesta neteja, i podrà obligar a realitzar-la. 
 

2. La neteja dels edificis, passatges particulars, galeries comercials, patis interiors d’illa, solars 
particulars, zones verdes particulars, façanes d’edificis particulars, instal·lacions i similars, 
correspondrà als seus propietaris. En cas de copropietat dels elements citats, la responsabilitat de la 
neteja correspondrà solidàriament a tots els titulars. Quan es tracti d’edificis deshabitats aquesta 
obligació l’assumirà el propietari.  
 

Article 12 Zones de càrrega i descàrrega 
 
1. Queda prohibit no netejar la via pública durant les operacions de càrrega i descàrrega, sortida o 

entrada a qualsevol obra o magatzem de qualsevol vehicle susceptible de produir brutícia a la via 
pública. Sent el responsable la persona titular de la llicència d’obres.  
 

2. Els titulars d’establiments enfront dels quals es realitzin operacions de càrrega i descàrrega, 
relacionades amb la seua activitat, estan obligats a realitzar, tantes vegades com calgui, la neteja 
complementària de la via pública així com, si cal, utilització de detergents, d’acord amb l’activitat 
desenvolupada, a fi de mantenir la via pública en perfectes condicions, tot procurant que l’ús 
d’aquests detergents no afecti arbres o jardins públics. 

 
Article 13 Establiments comercials 
 

1. Els titulars dels establiments de venda de productes amb embolcall alimentari, quioscs o anàlegs, 
així com els establiments de begudes, gelats, caramels i similars, encara que només disposin 
d’autoritzacions temporals, estan obligats a instal·lar papereres o recipients apropiats en un lloc 
visible i a la sortida de l’establiment o local. 

 
Així mateix, els esmentats titulars i els qui disposin de concessió sobre la via pública, hauran de 
guardar especial cura a mantenir net el tram de via pública que ocupen. 

 
Article 14 Actuacions especials. 

 
1. Els organitzadors d’un acte privat realitzat al carrer o en immobles municipals seran responsables de 

la seguretat del acte, així com la neteja de la via pública i de l’edifici com a conseqüència de la 
celebració.  
 
L’Ajuntament podrà exigir la constitució d’una fiança per tal de garantir que, en acabar l’acte, 
deixaran la via pública o l’edifici en les mateixes condicions de les quals s’ha trobat. 

 
2. 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 de constructors, l’obligació diària de netejar la via pública, en tot l’àmbit material 
afectat per l’obra, correspondrà al contractista. 
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CAPÍTOL IV   RESIDUS URBANS 
 
Article 15 Disposicions generals. 
 

1. L’Ajuntament estarà obligat a prestar el servei de recollida d’escombraries en tot el nucli de la 
població, ja sigui directament o externalitzat. 
 

2. La recollida es realitzarà a través de contenidors de recollida selectiva adequats, i distribuïts 
logísticament en tot el terme municipal. 
 

3. Els contenidors se situaran en la via pública, responent a criteris racionals d’estratègia, amb la 
finalitat de cobrir adequadament tots els sectors de la població i procurant que estiguin a distàncies 
raonables dels usuaris. 
 

4. La Junta de Govern Local podrà modificar la freqüència del servei en les diferents zones, a fi 
d’atendre degudament les necessitats de tot el municipi. 
 

5. És competència de l’Ajuntament determinar el nombre de contenidors necessaris, amb el criteri 
d’absorbir tota la producció de residus domiciliaris del municipi. 
 

6. El servei en cap cas es farà càrrec de terres, runes, restes de materials de construcció, restes de 
podadores d’arbres o altres productes anàlegs fruit de la neteja de jardins, mobles i aparells vells o 
residus industrials no compresos en els articles següents, o realitzada de forma diversa que en ells 
s’indica. 
 

7. El manteniment dels contenidors correspondrà a l’Ajuntament o a l’empresa de servei extern com 
pot ser el Consorci de Residus del Montsià. 
 

8. L’Ajuntament podrà establir tots els serveis especials que consideri necessaris per a la recollida de 
diferents tipus de residus que no siguin idonis de ser recollits en el servei ordinari. 
 
 

Article 16 Actuació de l’usuari. 
 

1. Els usuaris del servei estan obligats a dipositar tots els residus en l’interior dels contenidors, en 
bosses ben lligades. Si aquest estigués ple, ha de procurar fer-ho al contenidor buit més proper.  
 

2. Es prohibeix el lliurament de deixalles que continguin residus en forma líquida o que s’hi puguen 
convertir totalment. 
 

3. Si com a conseqüència d’una deficient presentació o dipòsit dels residus es produeix un 
embrutiment de la via pública, l’usuari causant en serà el responsable. 
 

4. Els residus que estiguin escampats en la via pública o presentats de forma diferent a la prescrita en 
el present article, seran responsabilitat de l’establiment o titular productor. 
 

5. Els contenidors constitueixen un element més del mobiliari urbà al servei dels ciutadans, amb totes 
les conseqüències que això comporta, i per tant resta prohibit usar el contenidor per enganxar 
propaganda o qualsevol altre manifest (incloent-hi campanyes electorals), responsabilitzant-se 
l’empresa anunciant, autora de l’escrit o distribuïdor del mateix.  
 

6. Esta prohibit causar cap destorb a la prestació del servei de retirada de contenidors per a la càrrega 
i descàrrega de residus. 
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CAPÍTOL V  OCUPACIÓ DE LES VIES PÚBLIQUES 
 
 
Article 17 Normativa general. 
 

1. Els titulars dels establiments podran ocupar part de la via pública que expressament es determini 
davant les façanes dels seus establiments, només prèvia llicència municipal que atorgarà l’Alcaldia.  
 

2. En funció de les característiques de la via, amplària 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. 
 

3. Queda expressament prohibit el traspàs del dret d’aquests espais de la via pública. 
 

4. 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 d’higiene de les mercaderies que 
es pretenguin exposar, o altres anàlogues. 
 
L’Alcaldia podrà autoritzar altres formes d’ocupació dels espais públics que no estiguin incloses en 
aquesta normativa sempre que ho aconsellin raons d’interès general. La llicència concretarà els 
termes i condicions de l’ocupació. 
 

5. La conservació i neteja dels espais públics ocupats en virtut de les llicències i autoritzacions 
regulades seran a càrrec dels titulars de les llicències. 
 

 
Article 18 Ocupació de la via pública en bars, restaurants i comerços. 
 

1. Prèvia llicència, es podran ocupar els espais públics contigus a bars, restaurants i anàlegs amb 
taules i cadires, com un annex a l’establiment. 
 

2. La llicència determinarà en cada cas la superfície màxima a ocupar, si aquesta ha de delimitar-se 
amb algun element del mobiliari urbà, així com el temps de durada de la llicència. La delimitació 
d’aquesta superfície ocupada es farà de manera que no hi hagi accés directe a la via pública. 
 

3. L’espai ocupat, i en vies públiques de trànsit, haurà d’estar delimitat amb una plataforma elevada 
fins a l’alçada de la vorera per tal de protegir els usuaris, i aquesta tindrà un sistema de tancat per 
tal de limitar l’accés únic per la banda de la vorera. 
 

4. En tot cas, l’ocupació haurà d’estar il·luminada a la nit.  
 

5. El titular de la llicència serà responsable de mantenir, en tot moment, la neteja i conservació de 
l’espai ocupat. 
 

6. Diàriament, en procedir-se al tancament de l’establiment, s’hauran de retirar les taules, les cadires, 
para-sols i altres elements que inclogui l’ocupació. Tret que es tracti d’un tancament fix. 
 

 
Article 19 Ocupació de la via pública en obres. 
 

1. Les llicències d’obres, llevat que ho especifiquen expressament, no autoritzen a ocupar la via 
pública amb bastides, maquinària, materials de construcció ni cap altre element relacionat amb 
l’obra. 
 
Per ocupar la via pública amb bastides, maquinaria o materials de construcció, caldrà obtenir 
prèviament llicència d’ocupació de via pública, que se l’atorgarà només si és imprescindible per 
poder executar l’obra. 
 
L’incompliment suposarà, a banda de la sanció tipificada, l’obligació de tramitar i obtenir la llicència 
preceptiva. 
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2. 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, contemplant-se una reserva de 
pas per als vianants adequada i protegida, especialment per a persones amb mobilitat reduïda.  
 
Durant la nit les bastides i les tanques estaran degudament tancades i il·luminades en balises. Les 
tanques no podran instal·lar-se foradant la via pública.  
 

3. En els casos que l’obra tingui la necessitat de tallar la circulació i/o del pas de vianants, caldrà 
obtenir la seva autorització per part de l’Ajuntament, i aquesta haurà de ser comprovada pels agents 
de seguretat per tal de buscar una via alternativa si així s’escau.  
 

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 tota la resta de condicions d’ocupació 
que el Consistori consideri necessàries. 
 
 

Article 20 De les inscripcions, anuncis o rètols. 
 

Les inscripcions, anuncis, rètols, mostres, marquesines, fanals i qualsevol altre objecte de propietat privada 
que donin a la via pública, requeriran igualment el permís municipal que es concedirà, si s’escau, sempre 
previ examen de les seues característiques, segons el projecte presentat pel sol·licitant. 



18 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

TÍTOL II  TINENÇA I CIRCULACIÓ D’ANIMALS 
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Article 21 Disposicions de caràcter general. 
 

1. S’autoritza la tinença d’animals domèstics als domicilis particulars sempre que es respectin les 
condicions higièniques i sanitàries i en cap cas produeixi situació de perill o molèstia per als veïns o 
per altres persones el general o per al propi animal, que no siguin les derivades de la seva 
naturalesa. 

 
Es tindrà especial atenció al compliment de les mesures de seguretat i higiene en la tinença 
d’animals salvatges fora dels parcs zoològics o àrees autoritzades. 
 

2. S’entendrà per animals de companyia totes les subespècies i varietats de gats (felis catus), totes les 
subespècies i varietats de gossos (canis familiaris), i totes les subespècies i varietats de fures (furo) 
 
 

Article 22 Responsabilitat dels posseïdors d’animals. 
 

El posseïdor d’un animal, sense perjudici de la responsabilitat subsidiària del seu propietari, és responsable 
dels danys, els perjudicis i 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’article 1905 del Codi Civil. 

 
 

Article 23 Identificació i inscripció  
 

1. Els propietaris o posseïdors d’animals de companyia estan obligats a identificar els seus animals 
amb un dels sistemes establerts en l’article 3 del Decret 328/1998, de 24 de desembre, dins dels 
tres primers mesos següents al naixement de l’animal. 
 

2. Els propietaris o posseïdors de gats, gossos i fures estan obligats a inscriure llurs animals en el 
registre censal del municipi de residència habitual de l’animal, facilitant com a mínim, les dades del 
propietari i/o posseïdor i les de l’animal. 
 

3. La inscripció dels animals de companyia en el registre censal del municipi es realitzarà en un termini 
de tres mesos a comptar a partir de la data de naixement, d’adquisició, o de canvi  de residència de 
l’animal. 
 

4. En la base de dades d’identificació d’animals de companyia del registre censal dels ajuntaments, 
s’haurà d’incloure un apartat específic pels gossos potencialment perillosos. 
 

5. Els propietaris o posseïdors d’animals domèstics de companyia hauran de notificar a l’oficina del 
cens caní, en el termini de deu dies, la defunció o desaparició dels seus animals. 
 
 

Article 24 Protecció de l’animal domèstic. 
 

1. Els propietaris d’animals de companyia estan obligats a proporcionar-los alimentació i les cures 
adients, tant de tractaments preventius de malalties com de guariments i higiene, així com també 
facilitar-los un allotjament d’acord amb les exigències pròpies de la seua espècie.  
 

2. Es prohibeix causar danys o cometre actes de crueltat i maltractaments als animals domèstics i 
salvatges, en règim de convivència o captivitat. 
 

3. Tots els espectacles que utilitzin animals hauran d’evitar ocasionar-los sofriment, burles o 
tractaments antinaturals.  
 
En els espectacles que hagin estat declarats tradicionals, s’estarà al que la normativa estipula en 
cada cas. 
 

4. Queda prohibit també realitzar actes públics o privats de baralles d’animals o paròdies en els quals 
es matin, fereixin u hostilitzin els animals, i també els actes públics no regulats legalment, l’objectiu 
dels quals sigui la mort o el sofriment de l’animal. 
 



20 
 

5. No està autoritzada en tot el terme municipal la caça, excepte als llocs autoritzats, com tampoc la 
captura i l’enverinament d’animals llevat el realitzat pels serveis sanitaris autoritzats en la seva 
funció de protegir la salut pública i en aquells casos expressament autoritzats. 
 
 

Article 25 Normes sanitàries dels animals. 
 

1. Els propietaris d’animals de companyia han de vetllar pel bon estat de salut dels seus animals 
proporcionant-los tot el convenient d’acord amb la legislació vigent i dotant-los d’una targeta 
sanitària. 

 
2. Els animals que hagin causat lesions a les persones o a altres animals, a més de tots aquells que 

siguin sospitosos de patir ràbia, hauran de ser sotmesos immediatament a reconeixement sanitari 
pels serveis veterinaris competents als efectes que dictaminen els procediments d’observació i 
actuació a seguir, tant per part de l’animal com del seu propietari.  
 
Si les autoritats sanitàries municipals ho creuen oportú, podran obligar a recloure l’animal agressor 
on estimin convenient perquè hi estigui durant un període d’observació veterinària. 
 

3. Els animals afectats per malalties sospitoses de perill per a les persones i els que pateixin afeccions 
cròniques d’aquesta mena que siguin inguaribles, hauran de ser sacrificats pel propietari o al seu 
càrrec, en cas d’incompliment de l’ordre municipal.  
 

4. Si cal sacrificar un animal, s’ha de fer sota el control i la responsabilitat d’un veterinari, utilitzant 
mètodes que impliquin el mínim sofriment. 

 
 
Article 26 Obligacions i deures de la ciutadania en la tinença d’animals 
 

1. En les vies públiques, els gossos aniran proveïts de corretja o cadena i collar, i agafat del seu 
propietari i, d’acord amb la normativa aplicable.  
 
Així com hauran de circular amb morrió tots aquells gossos, la perillositat dels quals sigui 
raonablement previsible, tenint en compte la seua natura i característiques. L’ús del morrió a altres 
no considerats perillosos serà ordenat per l’autoritat municipal quan les circumstàncies així ho 
aconsellin i segons l’article 1  de la llei 10/99, de 30 de juliol. 

 
2. Es prohibeix rentar els animals a la via pública, fonts, estanys i a les lleres de les rieres. 

 
3. Es prohibeix l’abandonament d’animals. 

 
Les persones que no desitgin continuar tenint un animal hauran de comunicar-ho a l’Ajuntament per 
tal que els serveis concertats o delegats passin a recollir-lo, facilitant la targeta sanitària de l’animal, 
sent tot a càrrec del propietari i sobre els preus públics establerts en les ordenances municipals. 
 
En el cas d’abandonament d’un animal, i aquest tingui propietari, les despeses d’estada de l’animal 
a la canera, així com les derivades en la seva recollida, aniran a càrrec seu. 

 
4. Queda prohibit llençar animals morts en qualsevol punt del terme municipal. 

 
5. Els propietaris d’animals que hagin mossegat o causat lesions a persones o a altres animals estan 

obligats a facilitar les dades de l’animal agressor. 
 

6. Les persones que utilitzin gossos per a la vigilància, els hauran de procurar aliments, allotjament i 
cures adequades, els hauran de tenir inscrits en el cens de gossos i hauran d’advertir,  mitjançant un 
rètol,  la seva presència. 
 

Article 27 Establiments comercials, activitats i cria domèstica. 
 
1. La cria domèstica d’aus de corral, conills, coloms i altres animals anàlegs en domicilis particulars 

queda prohibida, sempre que no es disposi de llicència municipal d’activitat, i en casos molt 
especials quedarà condicionada al fet que les circumstàncies del seu allotjament, l’adequació de les 
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instal·lacions i el nombre d’animals ho permetin, tant en l’aspecte higiènico-sanitari com per la no 
existència d’incomoditats, perills i/o molèsties per als veïns o per a d’altres persones. 

 
2. Durant el període d’estada en la població, els titulars de les activitats o espectacles en què s’utilitzin 

animals hauran de mantenir-los en bones condicions higièniques i sanitàries, facilitar-los 
l’alimentació adequada i assegurar la seua protecció i la seguretat dels ciutadans. 

 
3. Estaran subjectes a l’obtenció prèvia de llicència municipal d’obertura totes les activitats basades en 

la utilització d’animals. 
 

4. No es permet la venda d’animals a menors de 14 anys i a persones incapacitades jurídicament 
sense l’autorització dels qui en tenen la pàtria potestat o la tutela. 
 

5. Es prohibit el comerç d’animals fora dels establiments autoritzats.  
 
Aquesta prohibició és extensiva als mercats ambulants en què només es permet el comerç de petits 
animals de producció i consum. 

 
 
Article 28 Entrada d’animals a determinats espais. 

 
1. Queda prohibida l’entrada d’animals de qualsevol espècie a tota mena de locals destinats a la 

venda, fabricació, emmagatzematge, transport o manipulació d’aliments. 
 

2. Els propietaris d’hotels, pensions o similars, segons el seu criteri, podran prohibir l’entrada i 
permanència d’animals en el seu establiment.  
 
Tot i comptant amb l’autorització del propietari de l’establiment, s’exigirà per a la seua entrada i 
permanència que vagin subjectes de corretja i cadena, i amb morrió quan sigui necessari. 

 
3. També està prohibida la circulació o permanència de gossos o altres animals en les piscines 

públiques, així com en edificis públics, teatres, sales de cinema, clíniques, instal·lacions esportives, 
en els espais enjardinats i zones de jocs o parcs infantils. 
 

4. Queda prohibida igualment la circulació i permanència d’animals als tolls del riu, durant la 
temporada turística o de banys; així com als llocs públics i privats on es desenvolupin activitats 
turístiques, recreatives i/o lúdiques al llarg de tot l’any. 
 
 

Article 29 Dejeccions dels gossos. 
 
1. Queda prohibit que els gossos dipositin les seues dejeccions en les vies públiques, parcs públics, 

parcs infantils o jardins, i estan obligats com a responsables dels animals, l’eliminació i recollida 
d’aquestes dejeccions.  
 
Els agents de l’autoritat municipal podran requerir el propietari o la persona que condueixi el gos, 
perquè procedeixi a retirar les dejeccions de l’animal, denunciant-los en cas de resistència. 
 

2. Les dejeccions recollides es col·locaran de manera higiènicament acceptable en les bosses 
d’escombraries domiciliàries i mai directament als contenidors o llocs expressament autoritzats, 
quedant prohibit depositar-les en les papereres, ni claveguerons de la xarxa de clavegueres. 
 

3. Així mateix, s’evitarà que els animals orinin sobre façanes, arbres, mobiliari urbà o elements 
ornamentals de la via pública. En cas de no poder-ho evitar, hauran de netejar la zona amb aigua. 

 
 
Article 30 Excepcions. 

 
Resten fora de les prohibicions establertes en aquesta ordenança en respecte a l’entrada i permanència 
d’animals en establiments i espais determinats o altres que se’n puguin derivar, els gossos d’assistència / 
guies de persones invidents. 
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Article 31 Definició de gossos potencialment perillosos 
 

1. S’entendrà per gossos potencialment perillosos, els que presentin una o més d’una de les 
circumstàncies següents: 
 

a) Gossos que han tingut episodis d’agressions a persones o a altres gossos. 
 

b) Gossos que han estat ensinistrats per a l’atac i la defensa. 
 

c) Gossos que pertanyen a una de les races següents o a llurs encreuaments:  
 

• Pit Bull Terrier 
• Staffordshire Bull Terrier 
• American Staffodshire Terrier 
• Rottweiler 
• Dogo Argentí 
• Fila Brasileiro 
• Tosa Inu. 
• Akita Inu. 

 
Article 32 Llicència administrativa obligatòria en gossos potencialment perillosos, d’acord amb 

la normativa vigent 
 

1. Les persones que vulguin tenir un gos potencialment perillós hauran de sol·licitar una llicència a 
l’Ajuntament.  
 

2. Per a l’obtenció i renovació de la llicència administrativa per a la tinença d’animals potencialment 
perillosos es requeriran els següents requisits: 

 
a) Ser major d’edat. 

 
b) La inscripció dels gossos al registre censal del municipi. 

 
c) Dur el xip d’identificació. 

 
d) Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per un import no inferior al que disposi les 

lleis vigents.  
 

e) Una descripció del lloc on habitarà l’animal. 
 

f) Certificació de capacitat física i aptitud psicològica d’acord amb el que disposa l’article 3 
del Reial Decret 287/2002, de 22 de març. 

 
g) Certificat negatiu d’antecedents penals d’acord amb l’article 3 del Reial Decret 

287/2002, de 22 de març. 
 

Aquesta llicència tindrà un període de validesa de cinc anys podent ser renovada per períodes 
successius de la mateixa duració.  
 
No obstant, la llicència perdrà la seva vigència en el moment en que el seu titular deixi de complir 
qualsevol dels requisits exigits. 

 
Article 33 Mesures de seguretat en gossos potencialment perillosos 
 

1. La presència d’animals potencialment perillosos en llocs o espais públics exigirà que la persona que 
els condueixi i controli porti amb ell la llicència administrativa a que es refereix l’article 3 del Reial 
Decret 278/2002, de 22 de març, així com el certificat acreditatiu de la inscripció de l’animal al 
Registre Municipal d’animals potencialment perillosos. 
 

2. A les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports públics i als llocs i 
als espais d’ús públic en general, els gossos potencialment perillosos han d’anar obligatòriament 
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lligats amb una cadena o corretja no extensible de menys de 2 metres i proveïts del corresponent 
morrió, i en cap cas es permet portar més d’un d’aquests gossos per persona. 

 
3. Les instal·lacions que alberguin els gossos potencialment perillosos han de tenir les característiques 

següents, a fi d’evitar que els animals  en surtin i cometin danys a tercers: 
 

a. Les parets i les tanques han d’ésser suficientment altes i consistents i han d’estar ben 
fixades per tal de suportar el pes i la pressió de l’animal. 
 

b. Les portes de les instal·lacions han d’ésser tan resistents i efectives com la resta del 
contorn i s’han de dissenyar per a evitar que els animals puguin desencaixar o obrir ells 
mateixos els mecanismes de seguretat. 

 
c. El recinte ha d’estar convenientment senyalat amb l’advertiment que hi ha un gos d’aquest 

tipus. 
 

d. La sostracció o pèrdua de l’animal haurà de ser comunicada pel seu titular al responsable 
del Registre Municipal d’animals potencialment perillosos en un termini màxim de 48 hores.  
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TÍTOL III  CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 
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Article 34  Valors límit  
 
Tota instal·lació, maquinària, activitat, incloses les derivades de les relacions de veïnat, o comportament 
sotmès a l’Ordenança ha de respectar els valors límit d’immissió acústica establerts en els annexos 
d’aquesta ordenança.  
 
Article 35 Suspensió dels objectius de qualitat acústica  
 

1. L’Ajuntament, per causes degudament justificades, pot autoritzar la suspensió provisional dels 
objectius de qualitat acústica aplicables a la totalitat o part d’una zona acústica, d’acord amb els 
annexos 1 i 2.  
 

2. Els titulars d’emissors acústics poden sol·licitar a l’ajuntament, per raons degudament  justificades, 
que han d’acreditar-se en el corresponent estudi acústic, la suspensió provisional dels objectius de 
qualitat acústica aplicables a la totalitat o part d’una zona o àrea acústica.  

 
3. Després de la valoració d’alguna incidència acústica, l’Ajuntament podrà acordar la suspensió 

provisional dels objectius de qualitat acústica si s’acredita suficientment que les millores tècniques 
disponibles no permeten el compliment d’aquests.  
 

4. En el cas d’obres públiques d’infraestructures de titularitat de la Generalitat de Catalunya, l’ens 
competent per a la suspensió dels objectius de qualitat acústica és el Departament de Medi Ambient 
i Habitatge, i de les obres de l’Administració general de l’Estat, el Ministeri de Foment.  
 

Article 36 Integració de la intervenció acústica en les actuacions ambientals  
 

1. Les activitats sotmeses a intervenció ambiental susceptibles de generar sorolls, vibracions o sorolls i 
vibracions han d’incloure en el projecte bàsic que ha d’acompanyar la sol·licitud d’autorització 
ambiental o de llicència ambiental, o en la documentació que ha d’acompanyar la comunicació a 
l’ajuntament o la sol·licitud de llicència d’obertura d’establiments, un estudi d’impacte acústic amb el 
contingut mínim que determina  l’annex 10 de la Llei 16/2002, de 28 de juny.  

 
2. L’ajuntament, de manera motivada, pot determinar que les activitats i instal·lacions sotmeses a 

llicència d’obres o altres actes d’intervenció municipal que no requereixin d’autorització, llicència o 
comunicació prèvia i susceptibles de generar sorolls i/o vibracions hagin de presentar també un 
estudi d’impacte acústic amb el contingut mínim que determina l’annex 10 de la Llei 16/2002, de 28 
de juny.  

 
Article 37 Activitats de càrrega i descàrrega de mercaderies  
 

1. L’horari de les activitats de càrrega i descàrrega de mercaderies, manipulació de productes, 
contenidors, materials de construcció o similars comprèn de les 7 h a les 21 h, excepte en els 
polígons industrials, la recollida d’escombraries i sempre que no s’afecti habitatges.  
 

2. Els contenidors i carros de càrrega, descàrrega i distribució de mercaderies s’han de condicionar per 
evitar la transmissió de soroll.  
 

3. L’ajuntament pot autoritzar, de manera excepcional, la càrrega o descàrrega de materials a les 
empreses o comerços que justifiquin tècnicament la impossibilitat d’adaptar-se als horaris establerts 
en l’apartat anterior, sempre que es garanteixi el compliment dels valors límit d’immissió acústica. 
 

4. Els titulars de les activitats de càrrega i descàrrega són responsables del personal que realitza 
aquestes tasques, que les han de dur a terme fent el menor impacte sonor possible.  
 
 

Article 38 Activitats a l’aire lliure  
 

1. Les terrasses, fires d’atraccions, mercats, parades de venda ambulant, espantalls acústics i totes les 
altres activitats a l’aire lliure que tinguin una incidència acústica significativa han de disposar 
d’autorització municipal expressa, la qual ha d’assenyalar les condicions a complir per minimitzar la 
seva possible incidència a la via pública segons la zona on tinguin lloc.  
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2. A les terrasses d’ús privat, la instal·lació de qualsevol mena d’element acústic extern o de 
megafonia, així com la realització d’actuacions en viu, han de disposar d’autorització expressa.  
 
Aquests tipus d’actuacions autoritzades, en cap cas podran superar les 23:30 h l’emissió acústica.  
 
En festes majors o alguna festa popular aquest horari es podrà allargar fins 1 hora més del previst. 
 

3. Els envelats i les discoteques a l’aire lliure han de disposar d’un limitador enregistrador, per tal 
d’assegurar que no se superin els valors límit establerts.  

 
Article 39 Activitats festives i altres actes a la via pública  
 

1. Les revetlles, festes tradicionals, fires, cercaviles, espectacles musicals o d’altres manifestacions 
populars a la via pública o en altres àmbits d’ús públic o privat a l’aire lliure, així com els actes cívics, 
culturals, reivindicatius, esportius, recreatius excepcionals, fires d’atraccions, mítings i tots els altres 
que tinguin un caràcter semblant, han de disposar d’autorització municipal expressa, la qual ha 
d’assenyalar les condicions a complir per minimitzar la possible incidència dels sorolls a la via 
pública segons la zona on tinguin lloc.  
 

2. Les activitats públiques que utilitzin sistemes electro-amplificats de so han d’assegurar que el nivell 
sonor màxim no superi els 100 dB(A) (LAeq,60s) als indrets d’accés públic i el nivell màxim de 80 
dB(A) (LAeq, 30 minuts) a la façana més exposada.  
 

3. En els casos que es consideri oportú, l’ajuntament pot exigir la instal·lació d’un limitador-
enregistrador o altres mecanismes similars, per garantir que no se superin els nivells d’immissió.  
 

4. En cas d’incompliment de les condicions i mesures establertes als apartats anteriors, i sens perjudici 
de les responsabilitats que es derivin de la infracció, l’ajuntament pot adoptar les mesures 
necessàries, inclosa la suspensió de l’activitat.  

 
Article 40 Comportament de la ciutadania 
 

1. Els veïns han d’evitar molestar als altres veïns amb sorolls innecessaris, com ara amb tancaments 
de porta bruscs, crits, música molt alta, celebració de festes, funcionament d’electrodomèstics 
sorollosos o altres comportaments similars.  
 

2. Entre les 21 hores de la nit i les 8 hores de l’endemà no és permès l’ús d’aparells domèstics 
sorollosos, instruments musicals, cants, reparacions, manipulació de materials o canvi de mobles o 
qualsevol altra activitat que pugui pertorbar el descans aliè. 
 

3. L’avaluació dels emissors acústics que puguin ser manipulats en volum o intensitat pel causant del 
soroll (veus, cops, arrossegar mobles, televisors, equips de so...) i no sigui possible el seu 
mesurament amb sonòmetre, l’ha de realitzar l’inspector municipal o agent de la Policia Local amb 
criteris d’intencionalitat i desproporció per volum alt, de tal manera que aquests es puguin considerar 
com a excessius.  
 

4. En els espais públics, com ara els parcs, no s’han de posar en funcionament equips de so o similars 
que puguin generar un impacte acústic significatiu en els voltants, a excepció de les activitats a l’aire 
lliure regulades als articles 39 i 40.  
 

5. El comportament dels ciutadans a la via pública i a les zones de pública concurrència i a l’interior 
dels vehicles de servei públic s’ha de mantenir dins dels límits de la pacífica convivència en el 
respecte als drets de les altres persones.  

 
Article 41 Animals de companyia  
 
Els propietaris o posseïdors dels animals domèstics com a responsables d’aquests, han d’evitar que 
pertorbin el descans dels veïns, en especial atenció en les hores compreses entre les 22:00h i les 8:00h de 
l’endemà. 
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Article 42 Sistemes d’avís acústic  
 

1. Qualsevol sistema d’alarma, sirenes o qualsevol altre sistema d’avís acústic que emeti a l’exterior o 
a l’interior de zones comunes, d’equipaments o de vehicles, s’ha de mantenir en perfecte estat de 
funcionament per evitar que s’activin per causes injustificades.  
 

2. Llevat circumstàncies excepcionals no és permès fer sonar durant el període nocturn elements 
d’avís, com ara sirenes o alarmes.  
 

3. Quan l’anormal funcionament d’un sistema d’avís acústic produeixi molèsties al veïnat i no sigui 
possible localitzar al titular de la instal·lació, l’Administració municipal pot desmuntar i retirar el 
sistema. Els costos originats per aquesta operació són a càrrec del titular de la instal·lació.  

 
Article 43 Aïllament acústic a les façanes  
 

1. Per a l’execució de projectes de noves construccions, reconversió d’antiga edificació i obres de gran 
rehabilitació destinades a habitatges, usos hospitalaris, educatius o culturals, l’Ajuntament ha de 
facilitar el nivell d’avaluació Ld, o establir la manera d’obtenir-lo.  
 

2. El projecte bàsic i la seva execució han de garantir que l’aïllament acústic de la façana asseguri el 
compliment dels objectius de qualitat acústica d’aplicació.  

 
Article 44 Treballs a la construcció  
 

1. Els responsables de les obres han d’adoptar les mesures oportunes per evitar que els nivells sonors 
produïts per aquestes, així com els generats per la maquinària auxiliar utilitzada, superin els 
objectius de qualitat acústica de la zona on es realitzen, fins i tot, si fos necessari, mitjançant la 
instal·lació de silenciadors acústics, el tancament de la font sonora o la seva ubicació a l’interior de 
l’estructura en construcció un cop que l’estat de l’obra ho permeti.  
 

2. L’horari de treball ha d’estar comprès entre les 8 i les 21 hores els dies laborables, de dilluns a 
divendres, i entre les 9 h i les 21 h els dissabtes i festius.  
 

3. L’horari de funcionament de la maquinària és entre les 8 i les 20 hores els dies laborables, de dilluns 
a divendres, i entre les 9 i les 20 h els dissabtes i festius.  
 

4. S’exceptuen del compliment de les franges horàries que estableix el paràgraf anterior les obres que 
s’hagin d’executar, amb caràcter d’urgència, per al restabliment de serveis essencials, com ara el 
subministrament d’electricitat, aigua, gas o telèfon, i els serveis relacionats amb les noves 
tecnologies de la informació, així com les obres destinades a evitar una situació de risc o perill 
imminent per a les persones o els béns, i les que, per les característiques que els són pròpies, no 
poden executar durant el dia. 
 

5. La maquinària i els equips que s’utilitzen en les obres públiques i en la construcció han de ser 
tècnicament els menys sorollosos i l‘ús ha de ser el més adequat per reduir la contaminació acústica 
generada.  
 

Article 45 Instal·lacions de climatització, condicionament d’aire ventilació  
 

1. Els equips d’aire condicionat, refrigeració o aireig o similars, s’han d’instal·lar d’acord amb el que 
estableixi la normativa vigent, i no han de superar el valors límit establerts.  
 

2. Si aquests tipus d’instal·lacions són susceptibles d’ocasionar impacte acústic significatiu al seu 
entorn, s’han de projectar i instal·lar sistemes correctors acústics que assegurin el compliment dels 
valors límit establerts.  
 

3. Els instal·ladors i els propietaris són els responsables de la col·locació correcta de les instal·lacions 
de climatització, condicionament d’aire i ventilació, tant pel que fa a la ubicació, com al 
funcionament, i el compliment dels valors límit establerts.  
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Article 46 Ús i funcionament de les instal·lacions comunitàries, auxiliars i/o complementàries de 
l’edificació  

 
La comunitat de propietaris, i, si s’escau, els usuaris de les instal·lacions comunitàries, com ara ascensors, 
portes metàl·liques, maquinària, i d’altres similars, han d’assegurar-ne el manteniment i bon funcionament, 
per tal que aquestes no superin els valors límit d’immissió de soroll i/o vibracions indicats als annexos 3, 4 i 
5.  
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TÍTOL IV  CONTAMINACIÓ VISUAL 
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Article 47 Informació i propaganda incontrolada 
 

1. Sens perjudici d’allò que disposa la regulació sectorial específica sobre publicitat, és totalment 
prohibit col·locar sense autorització municipals cartells, adhesius, banderoles, pancartes, rètols i 
altres objectes de suport destinats a la publicitat o a activitats de caràcter comercial sobre qualsevol 
element del mobiliari urbà.  
 
Tampoc serà permès fer-ho sobre béns privats instal·lats de forma permanent en la via pública i no 
destinats a questes finalitats.  
 
En cap cas es podran instal·lar suports d’informació o de propaganda de qualsevol tipus a l’arbrat, 
elements del medi natural, monuments, edificis catalogats, senyalitzacions de transit i ponts, llevat 
de la senyalització excepcional que, amb motiu d’una determinada actuació municipal, instal·li 
l’Ajuntament. 
 

2. Totes les pancartes i els cartells s’hauran de col·locar de manera que no facin malbé ni embrutin la 
superfície de suport i que siguin fàcil extracció. Les associacions o entitats que realitzin o promoguin 
l’acció hauran de retirar el material emprat que amb que s’hagi celebrat l’activitat prevista, quan 
s’hagi assolit el motiu de la reivindicació o bé quan s’hagi deteriorat amb el pas del temps. 
 

 
Article 48 Grafits i altres pintades 

 
1. És totalment prohibit realitzar qualsevol pintada, grafit, rascada o expressió gràfica en façanes o 

vidres d’immobles, parets, instal·lacions, monuments, edificis, elements del paisatge urbà i natural i 
de les vies públiques en general sense autorització expressa de l’Ajuntament. 
 

2. A tal efecte, caldrà que la persona o persones interessades presentin una sol·licitud davant 
l’organisme corresponent, la qual anirà acompanyada d’una descripció on s’indiqui les mides, la 
data, el lloc i un esborrany on es pretengui portar a terme l’acció i si les entitats de l’entorn jan estat 
prèviament informades.  
 

3. Es considerarà una falta de grau superior a la establerta si es realitzen sobre edificis o elements 
declarats patrimoni cultural i artístic.  
 

 
Article 49 Continguts 

 
1. L’Ajuntament garantirà que el contingut de qualsevol forma publicitària instal·lada a la via pública o 

pintades, no expressi missatges racistes, sexistes, homòfons o xenòfobs que indueixin a la violència 
o que siguin lesius o vexatoris per qualsevol col·lectiu. 
 

2. Els agents de l’autoritat podran retirar o intervenir els materials o mitjans emprats, així com ordenar 
la reposició immediata al estat inicial. 
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TÍTOL V  ACTIVITATS, ESPECTACLES I ATRACCIONS 
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Article 50 Establiments de pública concurrència 
 
1. Sens perjudici del que disposa la regulació sectorial específica sobre establiments de pública 

concurrència, les persones responsables dels establiments estan obligats a vetllar per l’ordre i el 
descans veïnal. 
 

2. Les persones titulars són responsables d’adoptar les mesures adequades i, almenys, d’informar, per 
evitar actes no cívics o molestos de la seva clientela a l’entrada o a la sortida del local. 

 
Quan, per ells mateixos, no puguin evitar aquestes conductes, hauran d’avisar els cossos de 
seguretat i col·laborar-hi en tot moment.  

 
3. Els establiments que contractin serveis de vigilància seran responsables de les actuacions d’aquest 

servei i col·laboraran amb els cossos de seguretat. 
 
 

Article 51 Instal·lacions d’atraccions 
 

1. Per  poder ubicar una atracció, circ o qualsevol altra activitat relacionada amb una fira ambulant al 
casc urbà de La Sénia és precisa del permís de parada corresponent. 
 

2. Tota instal·lació haurà de tenir assegurança de responsabilitat civil, així com la certificació de 
seguretat i solidesa corresponent. 
 

3. Quan la llei corresponent ho estableixi, les atraccions hauran de passar les revisions pertinents i 
hauran d’acreditar-les. 
 

4. La ubicació de l’atracció, circ o altra activitat de fira ambulant serà indicada per l’Ajuntament, així 
com també la ubicació dels vehicles, autocaravanes i altres que se’n derivin de l’activitat.  
 

5. Quan l’ajuntament així ho determini oportú s’ubicaran totes les atraccions i parades al mateix lloc i 
amb la màxima concentració possible. 
 
Quan la sol·licitud sigui per la concessió de permís per ubicar l’atracció o parada a un solar 
particular, s’haurà d’aportar el permís corresponent del propietari.  
 

6. L’Ajuntament podrà alterar o modificar l’autorització, o si s’escau ordenar la fi de l’activitat o del 
soroll derivat de la mateixa atracció, si així ho considera oportú, per causes de molèsties als veïns o 
per activitats pròpies de l’Ajuntament que així ho aconselli. 

 
7. S’haurà de deixar el terreny ocupat completament net una vegada finalitzada l’activitat, sense cap 

producte o  deixalla per terra. 
 
En aquest cas, l’Ajuntament podrà determinar una fiança en concepte del compliment d’aquesta 
ordenança. 

 
 
Article 52 Mercats 
 

1. L’espai a ocupar per la parada no obstaculitzarà les entrades als portals de les cases dels veïns, ni 
tampoc la porta i l’aparador de qualsevol establiment comercial.  
 

2. Està prohibit col·locar penjolls a les parades que surtin fora dels metres lineals autoritzats o estiguin 
a una alçada que impliqui una dificultat de circulació dels vianants.  
 

3. Els productes de venda, no podran ser exhibits en cap cas directament sobre el terra o paviment.  
 

4. Si el lloc adjudicat deixa d’ocupar-se durant tres mesos seguits sense causa justificada i no 
comunicada a l’Ajuntament, aquest en podrà disposar i anul·lar la seva reserva.  
 

5. Els venedors estan obligats a ocupar única i exclusivament l’espai reservat i col·locar en un lloc 
visible el Carnet de Venedor expedit per l’Ajuntament.  
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6. Pel que fa a les parades de productes alimentaris, a mes d’acomplir les condicions que fixin les 

corresponents Reglamentacions Tècnic - Sanitàries del producte objecte de venda, hauran de 
acomplir les establertes per les normatives municipals. 
 

7. S’haurà de deixar el terreny ocupat completament net una vegada finalitzada la venda sense cap 
producte o  deixalla per terra. 
 
En aquest cas, l’Ajuntament podrà determinar una fiança en concepte del compliment d’aquesta 
ordenança. 
 

8. Queda prohibit de promoure escàndols, altercats o discussions de cap classe, amb d’altres 
venedors o amb el públic, al que hauran de tractar amb respecte i consideració. 
 

9. Queda també prohibit encendre foc de cap mena al recinte del mercat, fer crides en veu alta dels 
articles, l’ús d’altaveus, així com qualsevol tipus de publicitat acústica emesa per aparell 
amplificador o similar.  
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TÍTOL VI  CIRCULACIÓ, GUALS I VEHICLES 
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CAPÍTOL I    NORMES GENERALS DE CIRCULACIO URBANA 
 
Article 53 Vianants 
 

1. Els usuaris de les vies estan obligats a comportar-se de manera que no dificultin indegudament la 
circulació ni causin perill, perjudicis o molèsties innecessàries a les persones. 
 

2. Els vianants han de circular per les voreres de forma que no obstrueixin o dificultin la circulació 
d’altres vianants.  
 

3. Per travessar les calçades s’han d’utilitzar els passos senyalitzats. 
 
En els llocs que no n’hi hagi, cal fer-ho pel punt mig de les illes de cases, perpendicularment a la 
calçada, havent-se assegurat prèviament de la no proximitat d’algun vehicle.  
 

Article 54 Bicicletes, patins i monopatins 
 
1. Les bicicletes han d’estar dotades dels elements reflectors degudament homologats que 

reglamentàriament es determinin i que han de posseir aquests vehicles d’acord amb la esmentada 
normativa.  
 

2. Es obligatori l’ús de l’enllumenat en hores de poca llum solar, a més, els conductors de bicicletes 
han de portar posada alguna peça de roba reflectora si circulen per via interurbana.  
 

3. Es obligatori l’ús de casc de protecció.  
 

4. Es prohibeix expressament als conductors de bicicletes arrencar o circular amb el vehicle recolzant 
una sola roda a la calçada.  
 
Així mateix, es prohibeix als usuaris de bicicletes agafar-se a vehicles en marxa. 
 

5. Les bicicletes han de circular pels carrils especialment reservats i respectar la preferència de pas 
dels vianants que els travessin.  
 
Si han de circular per la calçada perquè no hi ha vial reservat, ho han de fer preferiblement pel carril 
de la dreta, llevat que hagin de realitzar un gir pròxim a l’esquerra. 
 

6. Quan els ciclistes circulin en grup per les vies urbanes han de respectar individualment la 
senyalització per mitjà de semàfors que els afecti. 
 

7. Les bicicletes no poden circular per les vies urbanes que no tinguin voral i en les quals es permeti 
una velocitat superior als 50 km per hora. 
 

Article 55 Ciclomotors i motocicletes 
 

1. Es prohibeix expressament als conductors de motocicletes o ciclomotors arrencar o circular amb el 
vehicle recolzant una sola roda a la calçada.  

 
2. Es obligatori l’ús de casc de protecció.  

 
3. Es prohibeix als usuaris agafar-se a vehicles en marxa. 

 
Article 56 Automòbils  
 
Es prohibeix portar obertes les portes del vehicle, així com obrir-les abans de la seva completa 
immobilització.  
 
Article 57 Velocitat 
 

1. El límit màxim de velocitat de marxa autoritzat en les vies del nucli urbà regulades per aquesta 
Ordenança és de 40 km/h, sense perjudici que l’autoritat municipal, vistes les característiques 
peculiars, pugui establir en certes vies límits inferiors o superiors. 
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2. Els conductors estan obligats a respectar els límits de velocitat establerts i a tenir en compte, a més, 

les seves pròpies condicions físiques i psíquiques, les característiques i l’estat de la via, així com les 
del vehicle i les de la seva càrrega, les condicions meteorològiques, ambientals i de circulació i, en 
general, totes aquelles circumstàncies en cada moment concurrents, a fi d’adequar la velocitat del 
vehicle de manera que sempre pugui detenir la marxa dintre dels límits del seu camp de visió i 
davant de qualsevol obstacle. 
 

3. Es pot circular per sota dels límits mínims de velocitat en els casos de transports i vehicles 
especials, o quan les circumstàncies del trànsit impedeixin el manteniment d’una velocitat superior a 
la mínima sense risc per a la circulació, així com en els supòsits de protecció o acompanyament a 
altres vehicles, en les condicions que reglamentàriament s’estableixin. 
 

Article 58 Altres normes generals 
 

1. No poden circular per les vies els vehicles amb nivells d’emissió de soroll superiors als 
reglamentàriament establerts, així com tampoc els emissors de gasos o fums en valors superiors als 
límits establerts i en els supòsits d’haver estat objecte d’una reforma d’importància no autoritzada.  
 

2. Tots els conductors de vehicles estan obligats a col·laborar en les proves reglamentàries de 
detecció que permetin comprovar les possibles deficiències indicades en el art. 78.1. 

 
3. Es prohibeix llançar, dipositar o abandonar sobre la via objectes que puguin entorpir la lliure 

circulació, parada o estacionament, fer que sigui perillós o deteriori les instal·lacions, o produir a la 
mateixa via o pels voltants efectes que modifiquin les condicions apropiades per circular, parar o 
estacionar. 
 

4. Els conductors de vehicles han d’ajustar-se en el desenvolupament de la conducció a les normes 
establertes en la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària i els seus 
Reglaments de desenvolupament. 
 

5. Queda prohibit conduir tot tipus de vehicles utilitzant cascs o auriculars connectats a aparells 
receptors o reproductors de so, llevat que es tracti de la realització de proves d’aptitud en circuit 
obert per a l’obtenció de permís de conducció en les condicions que es determinen 
reglamentàriament. 
 

6. Es prohibeix la utilització durant la conducció de dispositius de telefonia mòbil i qualsevol altre mitjà 
o sistema de comunicació, llevat quan el desenvolupament de comunicació tingui lloc sense utilitzar 
les mans ni els cascos, auriculars o instruments similars. 

 
Queden exempts de la esmentada prohibició els agents de l’autoritat en l’exercici de les funcions 
que tinguin encomanades. 
 

7. Queda prohibit circular amb menors de dotze anys situats en els seients davanters del vehicle, llevat 
que utilitzin dispositius homologats a l’efecte. 
 

8. Queda prohibit circular amb menors de dotze anys com a passatgers de ciclomotors o motocicletes 
amb o sense sidecar, per qualsevol classe de via. 

 
Excepcionalment, es permet aquesta circulació a partir dels set anys, sempre que els conductors 
siguin els pares o les mares, tutors o persona major d’edat autoritzada per ells, utilitzin casc 
homologat i es compleixin les condicions específiques de seguretat establertes reglamentàriament. 

 
9. Es prohibeix que s’instal·lin mecanismes o sistemes, es duguin instruments o es condicionin els 

vehicles de forma encaminada a eludir la vigilància dels agents de trànsit, així com que s’emetin o 
es facin senyals amb aquesta finalitat. 
 

10. Qualsevol activitat, acte o altres que comportin tallar la circulació dels carrers a vehicles, és 
necessària la corresponent autorització de l’Ajuntament. Els agents de l’autoritat faran la previsió i 
indicació d’un itinerari alternatiu. 
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CAPÍTOL II   SENYALITZACIÓ 
 
Article 59 Normes generals 

 
1. La senyalització de les vies urbanes correspon a l’autoritat municipal.  

 
L’alcalde, o el regidor delegat, és l’encarregat d’ordenar, a través dels serveis corresponents, la 
col·locació, la retirada, la modificació i el manteniment dels senyals de trànsit de les vies urbanes. 
 

2. Tots els usuaris de les vies objecte d’aquesta Ordenança estan obligats a obeir els senyals de 
circulació que estableixin una obligació o una prohibició, i a adaptar el seu comportament al 
missatge de la resta de senyals reglamentaris que es trobin a les vies per les quals circulen. 
 
A aquest efecte, quan el senyal imposi una obligació de detenció el conductor del vehicle no pot 
reprendre la marxa fins a haver complert la finalitat que el senyal estableix. 
 

3. La instal·lació, retirada, trasllat o modificació de la senyalització requereix la prèvia autorització 
municipal.  
 
L’autorització ha de determinar la ubicació, el model i les dimensions dels senyals a col·locar. 
 

4. L’Ajuntament procedirà a la retirada immediata de tots els senyals que no estiguin degudament 
autoritzats o que no compleixin les normes en vigor, tant si es tracta de senyals no reglamentaris 
com si és incorrecta la forma, la col·locació o el disseny del senyal. 

 
5. Es prohibeix modificar el contingut dels senyals o col·locar-hi a sobre o al costat plaques, cartells, 

marquesines, anuncis, marques o altres objectes que puguin induir a confusió, reduir la visibilitat o 
eficàcia, enlluernar els usuaris de la via o distraure l’atenció. 
 

6. Els senyals de trànsit preceptius instal·lats en les entrades dels nuclis de població tenen validesa 
per a tot el nucli, llevat que hi hagi senyals específics per a un tram de carrer. 
 

7. Els senyals instal·lats a les entrades de les zones de vianants i altres àrees de circulació restringida 
o d’estacionament limitat, regeixen en general per a la totalitat de les vies incloses en l’interior del 
perímetre. 
 

8. L’autoritat municipal, en casos d’emergència o bé per la celebració d’actes esportius, culturals o de 
qualsevol altra naturalesa susceptibles de produir grans concentracions de persones o vehicles, pot 
modificar temporalment l’ordenació del trànsit existent i adoptar, si escau, totes les mesures 
preventives necessàries per garantir la seguretat de les persones i vehicles i una major fluïdesa en 
la circulació.  
 
Aquestes mesures es prendran per decret o ban de l’alcaldia. En casos d’emergència que comportin 
perill, l’agent de l’autoritat podrà adoptar les mesures pertinents. 

 
 
Article 60 Ordre de prioritat entre els diferents tipus de senyals  
 
En cas d’una possible contradicció entre diferents senyalitzacions, l’ordre de prioritat serà el següent: 
 

1. Senyals i ordres dels agents encarregats de la vigilància del trànsit. 
 

2. Senyalització circumstancial que modifiqui el règim d’utilització normal de la via pública 
(abalisament).  

 
3. Semàfors. 

 
4. Senyals verticals de circulació. 

 
5. Senyals horitzontals o marques viàries. 
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En el supòsit que les prescripcions indicades per diferents senyals estiguin en contradicció  i es tracti d’un 
mateix tipus, prevaldrà la més restrictiva. 
 
 
CAPÍTOL III   PARADA I ESTACIONAMENT 
 
Article 61 Parada 

 
1. S’entén per parada tota immobilització d’un vehicle durant un temps inferior a dos minuts, sense que 

el conductor pugui abandonar-lo.  
 

2. No es considera parada la detenció accidental o momentània per necessitat de la circulació. 
 

3. La parada s’ha d’efectuar de tal manera que el vehicle no obstaculitzi ni dificulti la circulació, ni 
constitueixi un risc per a la resta dels usuaris de la via, posant especial atenció en la col·locació del 
vehicle.  
 
En tot cas, la parada s’ha de fer apropant el cotxe a la vorera de la dreta segons el sentit de la 
marxa, encara que en vies d’un sol sentit de circulació també es pot fer a l’esquerra.  
 
S’exceptuen els casos en què els passatgers siguin persones malaltes o impedides, o es tracti de 
serveis públics d’urgència o de camions del servei de neteja o recollida d’escombraries. 
 

4. Els passatgers han de baixar pel costat corresponent a la vorera. El conductor/a, si ha de baixar, ho 
pot fer per l’altra banda, sempre que prèviament s’hagi assegurat que pot efectuar-ho sense cap 
tipus de perill i amb el motor parat. 
 

5. En els carrers urbanitzats sense vorera, cal deixar una distància mínima d’un metre des de la façana 
més pròxima.  
 

6. Els autobusos, tant de línies urbanes com interurbanes, únicament poden deixar i prendre viatgers 
en les parades expressament determinades o senyalitzades per l’autoritat municipal. 
 

7. L’autoritat municipal pot requerir els titulars de centres docents que tinguin servei de transport 
escolar per tal que proposin itineraris per a la recollida d’alumnes.  
 
Un cop aprovats aquests itineraris, l’autoritat esmentada pot fixar parades dintre de cada ruta, 
quedant prohibida la recollida d’alumnes fora de les esmentades parades. 

 
8. Es prohibeixen les parades en els casos i en els llocs següents: 

 
a. En els llocs prohibits reglamentàriament o senyalitzats mitjançant senyalització verticals o 

marques vials. 
 

b. Quan es produeixi obstrucció o pertorbació en la circulació de vianants o vehicles. 
 

c. En doble filera, llevat que encara quedi lliure un carril en carrers de sentit únic de circulació i 
dos en carrers en dos sentits. 

 
d. Sobre els refugis, illots, mitjanes, zones de protecció i altres elements canalitzadors del 

trànsit. 
 

e. Quan s’obstaculitzi la utilització normal del pas d’entrada o sortida de vehicles i persones, 
així com quan es trobi senyalitzat l’accés de vehicles amb el gual corresponent. 
 

f. Zones senyalitzades per a ús exclusiu de disminuïts físics. 
 

g. Sobre les voreres, passeigs i altres zones destinades al pas de vianants.  
 

h. Sempre que es dificulti la visibilitat en una cantonada, cruïlla o bifurcació. 
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i. En els ponts, passos a nivell, túnels i sota els passos elevats, llevat que hi hagi senyalització 
que indiqui el contrari. 
 

j. En indrets on la detenció impedeixi la visió de senyals de trànsit als conductors a qui 
s’adrecin. 
 

k. En la proximitat de revolts o canvis de rasant quan la visibilitat sigui insuficient per tal que 
els altres vehicles els puguin ultrapassar sense perill al que estigui detingut.  
 

l. En les parades degudament senyalitzades per a vehicles de servei públic, organismes 
oficials i serveis d’urgència. 
 

m. En els casos que hi hagi el paviment de la vorera rebaixat per al pas de persones amb 
mobilitat reduïda. 
 

n. En els passos o carrils reservats exclusivament per a l’ús de ciclistes. 
 

o. Quan s’obstaculitzin els accessos i sortides d’emergència degudament senyalitzats que 
pertanyen a col·legis, edificis, locals o recintes destinats a espectacles o actes públics. 
 

p. Al mig de la calçada, fins i tot en el supòsit que l’amplada ho permeti, llevat que estigui 
expressament autoritzat. 
 

q. Quan s’impedeixi a altres vehicles un gir autoritzat. 
 
 
Article 62 Estacionament 
 

1. S’entén per estacionament tota immobilització d’un vehicle, la durada de la qual excedeixi de dos 
minuts, sempre que no estigui motivada per imperatiu de la circulació o pel incompliment de 
qualsevol requisit reglamentari. 
 

2. L’estacionament ha d’efectuar-se de tal manera que el vehicle no obstaculitzi la circulació ni 
constitueixi un risc per a la resta dels usuaris de la via, posant especial atenció a la col·locació del 
vehicle, situant-lo al més a prop possible de la vora de la calçada segons el sentit de la marxa i 
evitant que es pugui posar en moviment en absència del conductor.  
 
Amb aquesta finalitat, els conductors han de prendre les precaucions adequades i suficients, i seran 
responsables de les infraccions que es puguin produir com a conseqüència d’un canvi de situació 
del vehicle en posar-se en marxa espontàniament o per l’acció de tercers, llevat que en aquest últim 
cas hi hagi hagut violència manifesta. 
 

3. L’estacionament s’ha d’efectuar de forma que permeti a la resta d’usuaris la millor utilització de 
l’espai lliure disponible. 
 

4. Els vehicles es podran estacionar en filera, en bateria i en semi-bateria. 
 

Com a norma general, l’estacionament s’ha de fer sempre en filera. L’excepció a aquesta norma 
s’ha de senyalitzar expressament. 
 

5. En els estacionaments amb senyalització al paviment, els vehicles s’han de col·locar dins del 
perímetre marcat. 
 

6. En les vies de doble sentit de circulació, l’estacionament s’ha d’efectuar sempre que no estigui 
prohibit al costat dret del sentit de la marxa. 
 

7. En les vies d’un sol sentit de circulació, i sempre que no existeixi senyal en contra, l’estacionament 
es pot efectuar a la part dreta de la calçada i del sentit de la marxa, sempre que es deixi una 
amplada per a la circulació no inferior a tres metres.  
 

8. Els conductors han d’estacionar els vehicles tan a prop de la vorada com sigui possible, deixant un 
espai no superior a 20 centímetres entre la vorada de la vorera i la superfície exterior de les rodes 
del vehicle per poder permetre la neteja d’aquesta part de la calçada. 
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9. L’autoritat municipal pot fixar zones a la via pública per a estacionament o per a utilització com 

terminals de línia d’autobusos, tant de servei urbà com interurbà, en cas que no existís estació 
d’autobusos per a aquests últims. 
 

10. Els vehicles destinats al transport de viatgers o de mercaderies de qualsevol naturalesa no poden 
estacionar en les vies públiques a partir de l’hora que l’autoritat municipal determini mitjançant la 
corresponent Resolució municipal. 
 

11. Els vehicles destinats al transport de viatgers o de mercaderies amb massa màxima autoritzada 
(MMA) superior a 3.500 kg no poden estacionar a les vies públiques urbanes, llevat dels llocs 
expressament autoritzats per l’Administració municipal.  
 

12. L’Ajuntament pot establir mesures d’estacionament limitat, amb la finalitat de garantir la rotació dels 
aparcaments. 
 

13. Queda prohibit l’estacionament en els casos i llocs següents: 
 

a. En llocs on estigui prohibit pels senyals corresponents. 
 

b. En un mateix lloc de la via pública durant més de 21 DIES consecutius a partir dels quals es 
considerarà abandonat.  
 

c. En doble filera en qualsevol supòsit. 
 

d. En les zones reservades per a l’estacionament de vehicles de servei públic, organismes 
oficials, delegacions diplomàtiques i serveis d’urgència o policia. 
 

e. Davant dels accessos d’edificis destinats a espectacles o actes públics, en les hores en què 
hi hagi celebracions, ja que amb aquesta actuació es facilita la sortida massiva de persones 
en cas d’emergència. 
 

f. Quan el vehicle estacionat deixi per a la circulació rodada una amplada lliure inferior a la 
d’un carril de 3 metres. 
 

g. En els carrers amb doble sentit de circulació, en els quals l’amplada de la calçada només 
permeti el pas de dues columnes de vehicles. 
 

h. Quan s’obstaculitzi la utilització normal del pas de vehicles o persones a immobles.  
 

i. Quan s’obstaculitzi la utilització normal dels passos amb relleu per a persones amb mobilitat 
reduïda. 

 
j. En condicions que dificultin la sortida d’altres vehicles estacionats reglamentàriament. 

 
k. En els guals, totalment o parcialment. 

 
l. En els carrils reservats a la circulació de determinades categories de vehicles. 

 
m. En els llocs reservats exclusivament per parada de determinades categories de vehicles. 

 
n. En els llocs senyalitzats temporalment per obres, actes públics o manifestacions esportives. 

 
o. En els llocs habilitats per l’autoritat municipal com d’estacionament amb limitació horària, 

sense col·locar el distintiu que ho autoritzi. 
 

p. En els llocs habilitats per l’autoritat municipal com d’estacionament amb limitació horària, 
quan col·locant el distintiu que ho autoritzi es mantingui el vehicle estacionat en excés sobre 
el temps màxim permès per l’Ordenança reguladora per a aquesta classe d’estacionament. 

 
q. Davant dels llocs reservats per a contenidors del Servei Municipal de Neteja. 

 
r. Sobre voreres, passeigs i altres zones destinades al pas de vianants. 
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s. En zones senyalitzades per a ús exclusiu de persones amb mobilitat reduïda.  

 
t. Fora dels límits del perímetre marcat en els estacionaments autoritzats. 

 
 
CAPÍTOL IV  CÀRREGA I DESCÀRREGA 
 
Article 63 Zones de càrrega i descàrrega municipals 

 
1. L’autoritat municipal pot establir i senyalitzar zones per la realització de les operacions de càrrega i 

descàrrega.  
 
En aquest supòsit, queda prohibit efectuar les esmentades operacions dintre d’un radi d’acció de 50 
metres a partir de la zona reservada. 
 

2. Les zones autoritzades per operacions de càrrega i descàrrega, seran senyalitzades i només es 
podrà fer ús exclusiu en les dates i horaris que així s’indiqui en la senyalització corresponent. 
 
En cas de no haver-hi cap senyalització restrictiva, s’entén que aquesta és d’ús exclusiu tot l’any i 
sense limitacions horàries. 

 
3. Pot fer ús de les reserves d’estacionament per a càrrega i descàrrega qualsevol vehicle autoritzat, i 

durant 20 minuts, excepte casos justificats en què s’ajustarà al temps estrictament necessari.  
 

4. No poden romandre estacionats, en les zones habilitades per a càrrega o descàrrega, vehicles que 
no estiguin realitzant l’activitat esmentada. 
 

5. L’Ajuntament, atenent circumstàncies de situació, proximitat a zones d’estacionament regulat i amb 
limitació horària, o freqüència d’ús, pot establir regulacions específiques per la realització 
d’operacions de càrrega i descàrrega. 
 

6. Durant la construcció d’edificacions de nova planta, els sol·licitants de les llicències d’obres han 
d’acreditar que disposen d’un espai a l’interior de les obres destinat a l’estacionament de càrrega i 
descàrrega. 
 
Quan això no sigui possible, les zones de reserva d’estacionament per obra es concediran a 
instància motivada del peticionari, el qual haurà d’acreditar, mitjançant l’informe tècnic oportú, la 
impossibilitat de reservar l’espai esmentat en l’apartat anterior. 

 
7. La càrrega i descàrrega en situacions o per serveis especials (combustible, mudances esporàdiques 

i excepcionals) i que siguin fora dels espais autoritzat, és obligatori la seva comunicació i 
autorització per part de l’Ajuntament. 
 
En les autoritzacions que es concedeixin s’hi ha de fer constar la finalitat, situació, extensió, dates i 
horaris així com la massa màxima autoritzada (MMA) dels vehicles. 

 
Article 64 Reserves de zones especials de càrrega i descàrrega 

 
1. Els establiments que per les seves característiques no puguin realitzar adequadament les 

operacions de càrrega i descàrrega des de les zones que, en caràcter general, s’hagin establert per 
aquesta activitat, podran sol·licitar la reserva especial d’un espai adequat i proper a l’establiment per 
a realitzar-les. 
 

2. L’atorgament d’aquestes reserves especial  serà discrecional per part de l’Ajuntament 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 les hores durant els que 
serà efectiva la reserva i qualssevol altra condició que s’estimi necessària.  
 

3. En casos on, per motius d’espai en la voravia, els comerços no puguin tenir un accés adequat en la  
càrrega i descàrrega de les seves mercaderies, podran sol·licitar un espai enfront de la porta 
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d’accés (comerç o magatzem) per tal de que quedi un espai lliure. En aquests casos la senyalització 
serà considerada com un gual. 
 

4. Els titulars de reserves d’espais per a operacions de càrrega o descàrrega hauran de senyalitzar 
l’espai afectat mitjançant la placa corresponent on constaran els dies i hores reservats durant el que 
estarà prohibit l’estacionament. 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 a aparcament durant l’horari de vigència de la reserva.  

 
 

 
Article 65 Vehicles autoritzats 
 

1. Les tasques de càrrega i descàrrega s’han de realitzar en vehicles dedicats al transport de 
mercaderies, o en aquells que estiguin degudament autoritzats, dins de les zones reservades a 
l’efecte, i durant l’horari establert i reflectit en els senyals corresponents.  

 
2. Els camions de transport superior a 12,5 tones o més poden descarregar exclusivament en: 

 
a) Intercanviadors de mercaderies o lloc que destini l’Ajuntament per a aquest fi. 

 
b) A l’interior de locals comercials i industrials, sempre que reuneixin les condicions adequades i 

s’utilitzin trajectes prèviament autoritzats per l’autoritat municipal. 
 

c) Autorització especial per a aquells casos específics en què no puguin acollir-se els casos 
precedents. 

 
Article 66 Pes i mesures dels vehicles autoritzats 

 
Tot i que el pes i la mesura dels vehicles de transport que realitzin operacions de càrrega i 
descàrrega s’han d’ajustar al que disposa la vigent Ordenança, l’alcaldia pot limitar-los en funció de 
la capacitat de determinades vies de la ciutat. 

 
Article 67 Mesures de seguretat 

 
1. Les mercaderies, els materials o les coses que siguin objecte de la càrrega i descàrrega no s’han de 

deixar a la via pública, sinó que s’han de traslladar directament de l’immoble al vehicle o viceversa, 
llevat en casos excepcionals que hauran de ser expressament autoritzats i disposar de la preceptiva 
llicència per a l’ocupació de la via pública, atenent en tot cas les condicions que determini aquesta 
Ordenança sobre realització i abalisament d’obres a la via pública. 
 

2. Les operacions de càrrega i descàrrega han de realitzar-se amb les degudes precaucions per evitar 
sorolls innecessaris, i amb l’obligació de deixar neta la via pública. 
 

3. Les mercaderies s’han de carregar i descarregar pel costat del vehicle més proper a la vorera, 
utilitzant els mitjans necessaris i personal suficient per agilitar l’operació, procurant no dificultar la 
circulació, tant de vianants com de vehicles. 

 
En cas que hi hagués perill per als vianants o vehicles mentre es realitza la càrrega o descàrrega, 
s’hauria de senyalitzar degudament. 
 

 
CAPÍTOL V   ENTRADA I SORTIDA DE VEHICLES (GUALS PERMANENTS) 
 
Article 68 Autoritzacions de guals 
 

1. L’accés de vehicles a l’interior d’immobles està subjecte a autorització municipal quan sigui 
necessari creuar voreres o altres béns de domini i ús públic, i també quan suposi un ús privatiu o 
una especial restricció de l’ús que correspongui a tots els ciutadans respecte a tots els béns o 
impedeixin l’estacionament o parada d’altres vehicles en el lloc pel qual es realitza l’accés.  
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2. 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.  
 
En cas que el gual no pugui ser autoritzat per les condicions de la via pública, per impedir-ho les 
ordenances urbanístiques o per altres circumstàncies, s’obligarà a la seua supressió, sense 
perjudici de la sanció que correspongui. 
 

3. La sol·licitud d’autorització d’entrada de vehicles pot ser sol·licitada pels propietaris, arrendataris o 
els posseïdors legítims dels immobles, ja siguin entitats, particulars, organismes públics o 
comunitats de veïns, als quals s’hagi de permetre l’accés, així com pels promotors o contractistes en 
el supòsit d’obres. 
 

4. L’autorització d’entrada de vehicles l’ha de concedir l’alcalde o regidor delegat corresponent o 
proposta dels serveis corresponents. No obstant, l’Ajuntament podrà, d’acord amb l’informe tècnic o 
de la Policia Local, determinar si procedeix dita autorització. 
 

5. L’autorització s’atorgarà en l’extensió suficient per permetre el pas dels vehicles de què es tracti. 
 

6. En les vies amb amplària inferior a 6 metres, els propietaris podran sol·licitar la prohibició 
d’estacionament en la zona anàloga compresa davant l’aprofitament, per permetre així l’efectiu ús 
del gual (contra-gual).  
 

7. L’Ajuntament podrà expedir una targeta normalitzada amb el nº del gual i el de la matricula del 
vehicle autoritzat, per tal de poder estacionar-lo davant del gual, sempre i quan en aquest així ho 
permetin les normes de circulació i no es tracti d’un aparcament col·lectiu. 
 
Aquesta targeta haurà d’estar visible des de l’exterior del vehicle quan estigui estacionat. 
 

8. En qualsevol del casos, els locals hauran de complir els requisits que exigeix la normativa 
urbanística i d’edificació i la normativa tècnica i de seguretat en tot allò que afecti a la protecció 
contra incendis, la ventilació, les instal·lacions elèctriques, així com llicència d’activitat en cas de 
locals de negocis.  
 

9. Els canvis de titularitat no comportaran una nova llicència però requeriran autorització. 
 

 
Article 69 Tipus d’entrades autoritzades 

 
1. Garatges privats o de comunitats de propietaris amb més de tres vehicles o una superfície mínima 

de 36 metres quadrats. 
 

2. Garatge públic amb capacitat superior a 10 places i tallers amb cabuda superior a 10 vehicles, 
sempre i quan acreditin que presten serveis permanents d’urgència. 
 

3. Garatges destinats a habitatge unifamiliar. 
 

4. Edificis o instal·lacions d’equipaments comunitaris de caràcter sanitari, hospitals i ambulatoris. 
 

5. Gasolineres, estacions de servei, venda de carburants. 
 

6. Aparcaments de promoció pública. 
 

7. Edificis destinats a organismes oficials, quan la seva naturalesa ho exigeixi. 
 

8. Solars dels quals es derivin per aparcaments de vehicles. 
 

9. Accessos a habitatges que per les dimensions de la voravia sigui impossible l’accés, i en casos on 
sigui justificada, com potser accés de motocicletes o bicicletes. 
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Article 70 Baixes de les autoritzacions 

 
1. L’Ajuntament pot suspendre, per raons del trànsit, obres en via pública o altres circumstàncies 

extraordinàries, els efectes de l’autorització amb caràcter temporal.  
 

2. Les autoritzacions poden ser revocades, resoltes i sense efecte, i sense dret a indemnització per 
l’òrgan que les va dictar en els següents casos: 

 
a) Per ser destinades a finalitats diferents per a les quals foren atorgades. 

 
b) Per haver desaparegut les causes o circumstàncies que van donar lloc al seu atorgament. 

 
c) Pel no ús o ús indegut de l’accés. 

 
d) Per no abonar el preu públic anual corresponent. 

 
e) Per canviar de titular i no haver-se legalitzat la transmissió. 

 
f) Per incomplir les condicions relatives als horaris o per manca de senyalització adequada. 

 
g) Per causes motivades relatives al trànsit o circumstàncies de la via publica. 

 
h) Per no conservar en perfecte estat els seu paviment o pintura. 

 
3. La revocació donarà lloc a l’obligació del titular de retirar la senyalització, reparar la vorada de la 

vorera al seu estat inicial i lliurar la placa d’identificació a l’Ajuntament.  
 

4. Quan se sol·liciti la baixa o anul·lació de l’autorització d’entrada de vehicles de què es gaudia pel fet 
de deixar d’utilitzar el local com a aparcament, s’ha de suprimir per part del titular, tota senyalització 
indicativa de l’existència de l’entrada (pintat), reparar de la vorada de la vorera a l’estat inicial i lliurar 
la placa en els Serveis Municipals corresponents. 
 

5. Prèvia comprovació del compliment d’aquests requisits pels Serveis Municipals corresponents, es 
procedirà a la concessió de la baixa sol·licitada. 

 

Article 71 Obligacions dels titulars 
 

El titular del gual, o a la comunitat de propietaris corresponent, els són les següents obligacions: 
 

1. Netejar els accessos a l’immoble de greix, olis o altres elements produïts com a conseqüència de 
l’entrada o sortida de vehicles. 
 

2. Col·locar el senyal de gual permanent en zona visible de la porta d’entrada o sortida de l’immoble, 
preferentment en el lateral dret o, si no pogués ser, en la zona central superior de la façana de la 
porta.  
 
Excepcionalment, en aquells immobles amb accés de llarg recorregut, es permet que es col·loqui en 
barra vertical. 
 

3. Adquirir el senyal de gual aprovat per l’Ajuntament. 
 

4. La reparació dels desperfectes ocasionats en voreres amb motiu de l’ús especial que comporta 
l’entrada i sortida de vehicles amb ocasió del gual concedit, és responsabilitat dels titulars o 
subsidiàriament dels propietaris del local, la seva reparació a requeriment de l’autoritat competent i 
dintre del termini que a l’efecte s’atorgui. 
 
El incompliment d’aquest termini donarà lloc a l’execució forçosa en els termes regulats en la Llei de 
règim jurídic de les Administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
 

5. No es permet en cap cas col·locar o instal·lar rampes que ocupin la calçada, excepte autorització 
excepcional per part de l’Ajuntament. 
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6. En el supòsit que la persona interessada necessiti dur a terme alguna obra d’adaptació del gual i 
que se n’ocasionés el trencament o el deteriorament de la vorera, haurà de demanar el 
corresponent permís d’obra i realitzar-ho segons les indicacions dels Serveis Tècnics Municipals. 

 
7. Les despeses que ocasioni la senyalització descrita, així com les obres necessàries van a compte 

del sol·licitant, que està obligat a mantenir la senyalització tant vertical com horitzontal en les 
degudes condicions. 
 

8. Les obres de construcció, reparació, pintura, reforma, supressió i d’altres que comportin la llicència 
les farà directament el titular de la llicència, sota la inspecció tècnica de l’Ajuntament o bé, si 
s’escau, pel contractista municipal que tingui adjudicats aquesta classe de treballs. En tot cas les 
obres seran a càrrec del titular de la llicència. 

 
Article 72 Senyalització 

 
1. Es obligatori la instal·lació a la porta, façana o construcció d’un disc de prohibició d’estacionament 

ajustat al model oficial, que pot ser facilitat per l’Ajuntament previ abonament de les taxes 
corresponents en què haurà de constar el número d’identificació atorgat per l’Ajuntament i la 
vigència del gual, en el qual ha de constar la data de la finalització de la llicència. 

 
2. S’ha de senyalitzar amb una franja groga de longitud corresponent a la de l’amplada de l’entrada 

pintada a la vorada o a la calçada, al costat de la vorada. 
 

Article 73 Dimensions i disseny autoritzades 
 
1. La longitud mínima serà de 3 metres. Aquestes dimensions només podran ser inferiors, mínim de 

1,50 metres, en els casos establerts a l’article 64. 
 

2. La longitud autoritzada a la llicència serà igual a l’amplada que quedi lliure per al pas exclusiu dels 
vehicles en la línia de façana, augmentada, com a màxim, en un metre per banda.  
 

3. Les característiques, disseny i materials seran segons l’annex 7 
 
 

CAPÍTOL VI IMMOBILITZACIÓ DE VEHICLES 
 

Article 74 Supòsits de la immobilització 
 

1. La Policia Local pot immobilitzar els vehicles que es trobin en els supòsits següents: 
 

a) Quan el conductor es negui a sotmetre’s a les proves per a l’obtenció de la taxa 
d’alcoholèmia, del consum de psicòtrops, estupefaents, estimulants o substàncies anàlogues, 
o quan el resultat de la prova hagi estat positiu. 
 

b) Quan el vehicle superi els nivells de soroll, gasos i fums permesos reglamentàriament. 
 

c) Quan el vehicle vagi desproveït de cinturons i altres elements de seguretat obligatoris. 
 

d) Quan els conductors de ciclomotors i motocicletes circulin sense el casc obligatori homologat. 
 

e) Quan al vehicle se li hagi efectuat una reforma d’importància no autoritzada. 
 

f) Quan el vehicle no estigui autoritzat a circular. 
 

g) Quan la circulació del vehicle no estigui emparada per la corresponent assegurança 
obligatòria. 

 
h) Quan un vehicle estigue estacionat en llocs habilitats per l’autoritat municipal com 

d’estacionament amb limitació horària sense col·locar el distintiu que ho autoritzi, o quan 
s’ultrapassi el doble del temps abonat, d’acord amb el que estableix l’Ordenança municipal. 
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Article 75 Despeses de la immobilització 
 

1. Les despeses que s’originin com a conseqüència de la immobilització del vehicle aniran a compte 
del titular, que haurà abonar-les o garantir el seu pagament com a requisit previ per aixecar tal 
mesura, sens perjudici del dret de defensa que l’assisteix i de la possibilitat de repercutir-les sobre la 
persona responsable que hagi donat lloc al fet que l’administració adopti la mesura esmentada. 
 

2. Quan, amb motiu d’una infracció l’infractor no acrediti la seva residència habitual en territori 
espanyol, l’agent denunciant cobrarà directament la quantia de la multa i, en el cas que l’infractor no 
dipositi l’import o en garanteixi el pagament per qualsevol mitjà admès en dret, haurà de procedir a 
la immobilització del vehicle. 

 
CAPÍTOL VII  RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA 
 
Article 76 Supòsits de retirada de vehicles 
 
La Policia Municipal pot ordenar la retirada d’un vehicle de la via pública i el seu trasllat al dipòsit municipal 
de vehicles quan es trobi estacionat en algunes de les circumstàncies següents: 
 

1. En llocs que constitueixi un perill. 
 

2. Si pertorba greument la circulació de vianants o vehicles. 
 

3. Si obstaculitza o dificulta el funcionament d’algun servei públic. 
 

4. Si ocasiona pèrdues o deteriorament en el patrimoni públic. 
 

5. Si es troba en situació d’abandonament. 
 

6. Quan un vehicle romangui estacionat en llocs habilitats per l’autoritat municipal com 
d’estacionament amb limitació horària sense col·locar el distintiu que ho autoritza, o quan ultrapassi 
el doble del temps abonat, d’acord amb el que estableix l’Ordenança municipal. 
 

7. En els carrils o parts de les vies reservades exclusivament per a la circulació o per al servei de 
determinats usuaris (carril bus, carril taxi, parades, disminuïts físics, etc.). 
 

8. En cas d’accidents que impedeixin continuar la marxa. 
 

9. En un estat de deteriorament tal que hagi obligat a la seva immobilització. 
 

10.  Quan procedint legalment a la immobilització del vehicle no hagués lloc adequat per practicar la 
mateixa sense obstaculitzar la circulació de vehicles o persones. 
 

11.  En espais reservats a serveis de seguretat o urgències. 
 

12.  En vies catalogades com d’atenció preferent (VAP). 
 

13.  En qualsevol altre supòsit previst en la Llei o en aquesta Ordenança. 
 

Article 77 Consideracions de situació de perill en estacionament 
 
 Es considera que un vehicle es troba estacionat originant una situació de perill per a la resta de vianants i 
conductors quan s’efectuï:  
 

1. En els revolts o canvis de rasants. 
 

2. En les interseccions dels carrers i les proximitats, produint una disminució de la visibilitat. 
 

3. En els llocs en què s’impedeixi la visibilitat dels senyals de circulació. 
 

4. De manera que sobresurti del vèrtex de la cantonada de la vorera i obligui la resta de conductors a 
variar la seva trajectòria o dificulti el gir dels vehicles. 
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5. Quan s’obstaculitzi la sortida d’emergència dels locals destinats a espectacles públics i 

entreteniment durant les hores d’obertura. 
 

6. En la calçada, fora dels llocs permesos. 
 

7. En les mitjanes, separadors, illots o altres elements de canalització del trànsit. 
 

8. En zones del paviment senyalitzades amb franges blanques. 
 

Article 78 Consideracions de pertorbació en el trànsit 
 

S’entén que el vehicle es troba estacionat en lloc que pertorba la circulació de vianants i vehicles en els 
següents casos: 
 

1. Quan estigui prohibida la parada. 
 

2. Quan no permeti el pas d’altres vehicles. 
 

3. Quan obstaculitzi la sortida o accés a un immoble a través del gual. 
 

4. Quan s’impedeixi la incorporació a la circulació d’un altre vehicle correctament estacionat. 
 

5. Quan es trobi estacionat en doble filera sense conductor. 
 

6. Quan envaeixi carrils o part de les vies reservades exclusivament per a la circulació o per al servei 
de la resta d’usuaris. 
 

7. Quan es trobi estacionat en els passos de vianants i de disminuïts físics i en els passos de ciclistes 
o en les seves proximitats. 
 

8. Quan es trobi estacionat a la vorera, en zones de vianants i altres zones reservades als vianants. 
 

9. En vies d’atenció preferent. 
 

10. En zones reservades a disminuïts físics. 
 

Article 79 Consideracions d’obstaculització de serveis públics 
 

Es considera que l’estacionament obstaculitza el funcionament d’un servei públic quan té lloc: 
 

1. En les parades reservades als vehicles de transport públic. 
 

2. En els carrils reservats a la circulació de vehicles de transport públic. 
 

3. En les zones reservades per a la recollida de residus sòlids urbans o altres tipus de mobiliari urbà. 
 

4. En les sortides reservades a serveis d’urgència i seguretat. 
 

5. En les zones de càrrega i descàrrega, sense autorització. 
 

Article 80 Situació d’abandonament de vehicles 
 

L’autoritat municipal pot suposar raonablement que un vehicle es troba en situació d’abandonament en els 
següents casos: 
 

1. Quan transcorrin més de dos mesos des que el vehicle hagi estat dipositat, després de la seva 
retirada de la via pública per l’autoritat competent. 
 

2. Quan romangui estacionat per un període superior a un mes en el mateix lloc i presenti desperfectes 
que facin impossible el seu desplaçament pels seus propis mitjans o li faltin les plaques de 
matriculació.  
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En aquest cas, tindrà el tractament de residu sòlid urbà, d’acord amb la normativa ambiental 
corresponent. 
 

3. En aquells vehicles que, encara que tinguin signes d’abandonament, mantinguin la placa de 
matriculació o disposin de qualsevol signe o marca visible que permeti la identificació del seu titular, 
se li requerirà, un cop transcorreguts els corresponents terminis, que en el termini de quinze dies 
retiri el vehicle del dipòsit, amb l’advertiment que, si no ho fa, es procedirà al seu tractament com a 
residu sòlid urbà.  

 
Article 81 Retirades de vehicles en situacions especials 

 
1. Encara que es trobin correctament estacionats, l’autoritat municipal pot retirar els vehicles de la via 

pública en les situacions següents: 
 

a. Quan estiguin aparcats en llocs que estigui prevista la realització d’acte públic degudament 
autoritzat, 

 
b. Quan estiguin estacionats en zones on es prevegi la realització de tasques de neteja, 

reparació o senyalització de la via pública. 
 

c. En casos d’emergència. 
 

d. L’Ajuntament ha d’advertir amb antelació suficient les referides circumstàncies mitjançant la 
col·locació dels avisos necessaris. 

 
e. Una vegada retirats, els vehicles es conduiran al lloc de dipòsit autoritzat més proper, el qual 

es posarà en coneixement dels seus titulars.  
 

2. Llevat de les excepcions legalment previstes, les despeses que s’originin com a conseqüència de la 
retirada del vehicle i el seu estacionament en el Dipòsit Municipal seran per compte del titular, que 
haurà de pagar-los o garantir el pagament com a requisit previ a la devolució del vehicle, sense 
perjudici del dret d’interposició de recurs que l’assisteix. Per l’altra banda, la retirada del vehicle 
només podrà fer-la el titular o persona autoritzada. 

 
3. La retirada del vehicle se suspendrà immediatament si el conductor compareix abans que la grua 

hagi iniciat la seva marxa amb el vehicle enganxat, i pren les mesures necessàries per fer cessar la 
situació irregular en la qual es trobava.  

 
 
CAPÍTOL VIII  RESPONSABILITAT 
 
Article 82 Responsabilitats  
 

1.  La responsabilitat de les infraccions, d’acord amb el que disposa la Llei sobre trànsit, circulació de 
vehicles de motor i seguretat viària, recau directament en l’autor del fet en què consisteix la 
infracció.  
 

2. Quan es declari la responsabilitat pels fets comesos per un menor de 18 anys, hauran de respondre 
subsidiàriament per ell els seu pares, tutors, acollidors i guardadors legals o de fet, per aquest ordre, 
amb motiu de l’incompliment de l’obligació imposada als esmentats responsables, que comporta un 
deure de prevenir la infracció administrativa que s’imputi als menors. 
 

3. La responsabilitat subsidiària queda referida estrictament a la pecuniària, derivada de la multa 
imposada, que pot ser moderada per l’autoritat sancionadora.  
 
Quan es tracti d’infraccions lleus, previ el consentiment de les persones referides en el paràgraf 
anterior, es pot substituir la sanció econòmica de la multa per altres mesures també reeducadores, 
establertes per l’autoritat sancionadora. 
 



49 
 

4. El titular que figuri en el registre de vehicles és, en tot cas, responsable per les infraccions relatives 
a la documentació del vehicle, les relatives a l’estat de conservació, quan les deficiències afectin les 
condicions de seguretat del vehicle, i per les derivades de l’incompliment de les normes relatives a 
reconeixements periòdics. 
 

5. El titular del vehicle, un cop se l’hagi requerit, té el deure d’identificar el conductor responsable de la 
infracció i, si incompleix aquesta obligació en el tràmit procedimental oportú sense causa justificada, 
serà sancionat pecuniàriament com a autor de falta greu, sanció que s’imposarà en la seva màxima 
quantia. 
 
En els mateixos termes ha de respondre el titular del vehicle quan no sigui possible notificar la 
denúncia al conductor, que aquell identifiqui per causa imputable a l’esmentat titular. 
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TÍTOL VII   ANNEXOS 



51 
 

ANNEX 1.  QUALITAT ACÚSTICA DEL TERRITORI. MAPES DE CAPACITAT  
 
1. Àmbit d’aplicació  

 
Aquest annex s’aplica al conjunt d’emissors que incideixen a les zones de sensibilitat acústica delimitades 
segons la capacitat acústica del territori i establertes en els mapes de capacitat acústica.  
 
2. Objectius de qualitat  

 
El mapa de capacitat acústica estableix la zonificació acústica del territori i els valors límit d’immissió d’acord 
amb les zones de sensibilitat acústica:  
 

Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl Valors límit d’immissió en dB(A) 
 Ld(7 h – 21 h) Le(21 h – 23 h) Ln(23 h – 7 h) 
ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA ALTA (A)     
(A1) Espais d’interès natural i altres - - - 
(A2) Predomini del sòl d’ús sanitari, docent i cultural 55 55 45 
(A3) Habitatges situats al medi rural 57 57 47 
(A4) Predomini del sòl d’ús residencial 60 60 50 
ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B)     
(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats 
i/o  
infraestructures de transport existents 

65 65 55 

(B2) Predomini del sòl d’ús terciari diferent a (C1) 65 65 55 
(B3) Àrees urbanitzades existents afectades per sòl 
d’ús industrial 

65 65 55 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA BAIXA (C)     
(C1) Usos recreatius i d’espectacles 68 68 58 
(C2) Predomini de sòl d’ús industrial 70 70 60 
(C3) Àrees del territori afectades per sistemes generals 
d’infraestructures de transport o altres equipaments 
públics 

- - - 

Ld, Le i Ln : índexs d’immissió de soroll en els períodes de dia, vespre i nit, respectivament.  
 
En les zones urbanitzades existents i per als usos de sòl (A2), (A4), (B2), (C1) i (C2), i per a habitatges 
existents en el medi rural (A3), el valor límit d’immissió s’incrementa en 5 dB(A).  
 

a) Zona de sensibilitat acústica alta (A) 
 

- (A1) Espais d’interès natural, espais naturals protegits, espais de la xarxa Natura 2000 o altres 
espais protegits que pels seus valors naturals requereixen protecció acústica.  
 
També s’hi inclouen les zones tranquil·les a camp obert que es pretén que es mantinguin 
silencioses per raons turístiques, de preservació de paisatges sonors o de l’entorn.  
 
En qualsevol cas, s’han de tenir en compte les activitats agrícoles i ramaderes existents.  

 
Els seus valors límit d’immissió poden ser més restrictius que els de les restants àrees de la zona de 
sensibilitat acústica alta i poden ser objecte de declaració com a zones d’especial protecció de la 
qualitat acústica (ZEPQA).  

 
- (A2) Centres docents, hospitals, geriàtrics, centres de dia, balnearis, biblioteques, auditoris o altres 

usos similars que demanin una especial protecció acústica.  
 

S’hi inclouen els usos sanitaris, docents i culturals que demanin, a l’exterior, una especial protecció 
contra la contaminació acústica, com les zones residencials de repòs o geriatria, centres de dia, les 
grans zones hospitalàries amb pacients ingressats, les zones docents, com campus universitaris, 
zones d’estudi i biblioteques, centres de recerca, museus a l’aire lliure, zones de museus i 
d’expressió cultural i altres assimilables.  

 
- (A3) Habitatges situats al medi rural  
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Habitatges situats al medi rural que compleixen les condicions següents: estar habitats de manera 
permanent, estar aïllats i no formar part d’un nucli de població, ésser en sòl no urbanitzable i no 
estar en contradicció amb la legalitat urbanística.  

 
- (A4) Àrees amb predomini del sòl d’ús residencial  

 
S’inclouen els interiors d’illa d’ús residencial exclusiu.  

 
Les zones verdes que es disposin per obtenir distància entre les fonts sonores i les àrees 
residencials no s’assignaran a aquesta categoria acústica, sinó que es consideraran zones de 
transició.  

 
b)  Zona de sensibilitat acústica moderada (B)  

 
- (B1) Àrees on coexisteixen sòl d’ús residencial amb activitats i/o infraestructures de transport 

existents  
 

- (B2) Àrees amb predomini de sòl d’ús terciari  
 

Inclouen els espais destinats amb preferència a activitats comercials i d’oficines, espais destinats a 
restauració, allotjament i altres, parcs tecnològics amb exclusió d’activitats productives en gran 
quantitat, incloent-hi les àrees d’estacionament d’automòbils que els són pròpies i totes aquelles 
activitats i espais diferents dels esmentats en (C1).  

 
- (B3) Àrees urbanitzades existents afectades per sòl d’ús industrial Inclouen els espais d’ús 

predominantment residencial existents afectats per zones de sòl d’ús industrial també existents, com 
ara polígons industrials o d’activitats productives en gran quantitat, que per la seva situació no és 
possible el compliment dels objectius fixats per a una zona (B1).  

 
c)  Zona de sensibilitat acústica baixa (C)  

 
- (C1) Àrees amb predomini del sòl d’ús terciari, recreatiu i d’espectacles. 

 
Inclouen els espais destinats a recintes firals amb atraccions recreatives, llocs de reunió a l’aire 
lliure, espectacles, i altres assimilables.  

 
- (C2) Àrees amb predomini de sòl d’ús industrial  

 
Inclouen tots els espais del territori destinats o susceptibles de ser utilitzats per als usos relacionats 
amb les activitats industrials i portuàries amb llurs processos de producció, els parcs 
d’abassegament de materials, els magatzems i les activitats de tipus logístic, estiguin o no 
vinculades a una explotació en concret, els espais auxiliars de l’activitat industrial com subestacions 
de transformació elèctrica, etc.  

 
En les àrees acústiques d’ús predominantment industrial es poden tenir en compte les singularitats 
de les activitats industrials per a l’establiment dels objectius de qualitat, respectant el principi de 
proporcionalitat econòmica.  

 
- (C3) Àrees del territori afectades per sistemes generals d’infraestructures de transport o altres 

equipaments públics que els reclamin. 
 
Inclouen els espais de domini públic en els quals s’ubiquen els sistemes generals de les 
infraestructures de transport viari urbà i interurbà, ferroviari, marítim i aeri.  

 
Els receptors situats en aquestes àrees, i per a l’avaluació d’activitats, s’han de classificar d’acord 
amb la zona de sensibilitat acústica que els correspondria si no existís aquesta afecció.  

 
3. Compliment   

 
Es considera que es respecten els objectius de qualitat acústica establerts en aquest annex per a cada un 
dels índexs d’immissió de soroll quan es compleix, per al període d’avaluació d’un any, el següent:  
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a) La mitjana anual no supera els valors fixats en aquest annex.  
 

b) El 97% de tots els valors diaris no supera en 3 dB(A) els valors fixats en aquest annex.  
 
4. Determinació dels nivells d’immissió  

 
La determinació i avaluació dels nivells d’immissió es realitza d’acord amb l’establert en el Decret 176/2009, 
de 10 de novembre.  

 
5. Avaluació 

 
1. El període d’avaluació és d’un any.  

 
2. Als efectes de calcular mitjanes a llarg termini, un any correspon a l’any considerat per a l’emissió 

de so i a un any mitjà pel que fa a les circumstàncies meteorològiques. 
 

3. Per determinar el nivell d’avaluació, s’ha de tenir en compte el so incident, és a dir, no s’ha de 
recollir el so reflectit en el parament vertical mateix.  

 
4. El valor del nivell d’avaluació LAr s’ha d’arrodonir amb l’increment de 0,5 dB(A), i s’ha de prendre la 

part sencera com a valor resultant.  
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ANNEX 2.  OBJECTIUS DE QUALITAT APLICABLES A L’ESPAI INTERIOR.  
 
1. Àmbit d’aplicació  

 
Aquest annex s’aplica als nivells de soroll que es perceben a l’espai interior de les edificacions destinades a 
habitatge o usos residencials, hospitalaris, educatius o culturals, originats per tots els emissors acústics que 
hi incideixen.  
 
2. Objectius de qualitat aplicables a l’espai interior 

 
a)  Als espais interiors, s’apliquen els valors límit d’immissió Ld , Le i Ln resultants del conjunt 

d’emissors acústics que hi incideixen.  
 

 
Ús de l’edifici 

 
Dependències 

 

Valors límit d’immissió 
 

Ld(7 h – 21 h) Le(21 h – 23 h) Ln(23 h – 7 h) 
Habitatge o ús 

residencial 
Habitacions d’estar 45 45 35 
Dormitoris 40 40 30 

Ús hospitalari 
 

Zones d’estada 45 45 35 
Dormitoris 40 40 30 

Ús educatiu o cultural 
 

Aules 40 40 40 
Sales de lectura, audició  
i exposició 

35 35 35 

Ld, Le i Ln : índexs d’immissió de soroll en el període de dia, vespre i nit, respectivament.  
 
3. Compliment  

 
Es considera que es respecten els objectius de qualitat acústica establerts en aquest annex per a cada un 
dels índexs d’immissió de soroll quan es compleix, per al període d’avaluació d’un any, el següent:  
 

a) La mitjana anual no supera els valors fixats en aquest annex.  
 

b) El 97% de tots els valors diaris no supera en 3 dB(A) els valors fixats en aquest annex.  
 
4. Determinació dels nivells d’immissió  

 
La determinació i avaluació dels nivells d’immissió es realitza d’acord amb l’establert en el Decret 176/2009, 
de 10 de novembre.  
 
5. Avaluació  

 
a) El període d’avaluació és d’un any.  

 
b) Als efectes de calcular mitjanes a llarg termini, un any correspon a l’any considerat per a l’emissió 

de so i a un any mitjà pel que fa a les circumstàncies meteorològiques.  
 

c) El valor del nivell d’avaluació LAr s’ha d’arrodonir amb l’increment de 0,5 dB(A), i s’ha de prendre la 
part sencera com a valor resultant.  
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ANNEX 3.  IMMISSIÓ SONORA APLICABLE A L’AMBIENT EXTERIOR PRODUÏDA PER LES 

ACTIVITATS, INCLOSES LES DERIVADES DE LES RELACIONS DE VEÏNAT  
 

1.  Àmbit d’aplicació  
 

Aquest annex s’aplica als nivells de soroll de cadascun dels emissors acústics que incideixen al medi 
exterior dels receptors.  

 
S’entén per soroll produït pel veïnatge aquell que prové de les activitats domèstiques, el funcionament 
dels electrodomèstics i els aparells diversos, els instruments musicals o acústics, els animals domèstics, 
les veus, els cants, els crits o d’altres orígens assimilables.  

 
2.  Valors límit d’immissió  

 
Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl Valors límit d’immissió en dB(A) 

 Ld(7 h – 21 h) Le(21 h – 23 h) Ln(23 h – 7 h) 
ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA ALTA (A)     
(A2) Predomini del sòl d’ús sanitari, docent i cultural 50 50 40 
(A3) Habitatges situats al medi rural 55 55 42 
(A4) Predomini del sòl d’ús residencial 55 55 45 
ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B)     
(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats 
i/o infraestructures de transport existents 

60 60 50 

(B2) Predomini del sòl d’ús terciari diferent a (C1) 60 60 50 
(B3) Àrees urbanitzades existents afectades per sòl 
d’ús industrial 

60 60 50 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA BAIXA (C)     
(C1) Usos recreatius i d’espectacles 63 63 53 
(C2) Predomini de sòl d’ús industrial 65 65 55 

Ld, Le i Ln : índexs d’immissió de soroll en els períodes de dia, vespre i nit, respectivament.  
 

Valors d’atenció: en les activitats existents en zones urbanitzades existents i per als usos de sòl (B3), 
(C1) i (C2), el valor límit d’immissió s’incrementa en 5 dB(A).  

 
3.  Compliment dels valors límit d’immissió  

 
Es considera que es respecten els valors límit d’immissió de soroll, establerts en la taula d’aquest annex 
en el període d’avaluació, quan els nivells d’avaluació compleixen el següent:  

 
a)  Cap valor del nivell d’avaluació, LAr,i supera en més de 5 dB(A) durant 30 minuts, de manera 

contínua o discontínua, en els períodes dia, vespre i nit, els valors fixats en la taula d’aquest annex.  
 

b)  Cap valor del nivell d’avaluació LAr supera els valors fixats en la taula d’aquest annex.  
 

c)  El conjunt d’emissors no supera els objectius de qualitat establerts a l’annex 1.1.  
 

4.  Determinació dels nivells d’immissió  
 

La determinació i avaluació dels nivells d’immissió es realitza d’acord amb l’establer en el Decret 
176/2009, de 10 de novembre.  

 
5. Avaluació  

 
a)  El període d’avaluació és de 180 minuts per a l’horari diürn, 120 minuts per a l’horari vespertí i 120 

minuts per a l’horari nocturn.  
 

b) El càlcul del nivell d’avaluació es realitzarà d’acord a l’establer a l’Annex 5  
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ANNEX 4.  IMMISSIÓ SONORA APLICABLE A L’AMBIENT INTERIOR PRODUÏDA PER LES 
ACTIVITATS, INCLOSES LES DERIVADES DE LES RELACIONS DE VEÏNAT  

 
 

1.  Àmbit d’aplicació  
 

Aquest annex s’aplica als nivells de soroll produïts per les activitats i el veïnatge quan el soroll prové 
d’un o diversos emissors acústics situats a l’edifici mateix, en edificis contigus al receptor o quan hi ha 
una transmissió via estructural.  

 
S’entén per soroll produït pel veïnatge aquell que prové de les activitats domèstiques, el funcionament 
dels electrodomèstics i els aparells diversos, els instruments musicals o acústics, els animals domèstics, 
les veus, els cants, els crits o d’altres orígens assimilables.  

 
2. Valors límit d’immissió  

 

Ús del local 
confrontant 

 
Dependències 

 

Valors límit d’immissió 
 

Ld(7 h – 21 h) Le(21 h – 23 h) Ln(23 h – 7 h) 
Habitatge o ús 

residencial 
Sales d’estar 35 35 30 
Dormitoris 30 30 25 ** 

Administratiu i d’oficines 
 

Despatxos professionals 35 35 35 
Oficines * 40 40 40 

Ús hospitalari 
 

Zones d’estada 40 40 30 
Dormitoris 35 35 25 ** 

Ús educatiu o cultural 
 

Aules 35 35 35 
Sales de lectura, audició  
i exposició 

30 30 30 

Ld, Le i Ln : índexs d’immissió de soroll en els períodes de dia, vespre i nit, respectivament.  
 
*  Excepte en zones industrials.  
* *  Per a les activitats existents, el valor límit d’immissió s’incrementa en 3 dB(A).  
 

S’estableix el valor límit LAFmax de 45 dB(A) en horari nocturn en els dormitoris, pel soroll produït per 
portes i persianes de locals comercials, portes de garatge i portes d’entrada en habitatges.  

 
3. Compliment dels valors límit d’immissió  

 
Es considera que es respecten els valors límit d’immissió de soroll, establerts en la taula d’aquest annex 
en el període d’avaluació, quan els nivells d’avaluació compleixen el següent:  

 
a) Cap valor del nivell d’avaluació LAr,i supera en més de 5 dB(A) durant 30 minuts, de manera 

contínua o discontínua, en els períodes de dia, vespre i nit, els valors fixats en la taula d’aquest 
annex.  

 
b) Cap valor del nivell d’avaluació LAr supera els valors fixats en la taula d’aquest annex.  

 
4. Determinació dels nivells d’immissió  

 
La determinació i avaluació dels nivells d’immissió es realitza d’acord amb l’establer en el Decret 
176/2009, de 10 de novembre.  

 
5. Avaluació  

 
a)  El període d’avaluació és de 180 minuts per a l’horari diürn, 120 minuts per a l’horari vespertí i 30 

minuts per a l’horari nocturn.  
 

b)  El càlcul del nivell d’avaluació es realitzarà d’acord a l’establer a l’Annex 5  
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ANNEX 5.  IMMISSIÓ DE LES VIBRACIONS ALS INTERIORS DELS EDIFICIS  
 

1. Àmbit d’aplicació  
 

Aquest annex és d’aplicació a les vibracions que es perceben a l’espai interior de les edificacions 
destinades a habitatge o usos residencials, hospitalaris, educatius o culturals.  

 
2. Valors límit d’immissió  

 
Ús de l’edifici Valors límit d’immissió 

Law 
Habitatge o ús residencial 75 

Hospitalari 72 
Educatiu o cultural 72 

 
 

3. Compliment  
 

Es considera que es respecten els valors límit d’immissió de vibracions establerts en aquest annex quan 
els nivells d’avaluació compleixen el següent:  

 
a)  Vibracions estacionàries 

  
Els nivells d’avaluació no superen els valors límit de la taula d’aquest annex.  
 

b)  Vibracions transitòries  
 

Els valors límit de la taula d’aquest annex poden superar-se per a un nombre d’esdeveniments 
determinat de conformitat amb el procediment següent:  

 
 

- Es consideren els dos períodes d’avaluació següents: període diürn comprès entre les 
07:00-23:00 hores i període nocturn comprès entre les 23:00-07:00 hores.  
 

- En el període nocturn no es permet cap excés. 
 

- En cap cas no es permeten excessos superiors a 5 dB.  
 

- El conjunt de superacions no ha de ser major de 9. A aquests efectes, cada esdeveniment 
l’excés del qual no superi els 3 dB ha de ser comptabilitzat com a 1 i si els supera com a 3.  

 
 

4. Determinació dels nivells d’immissió  
 

La determinació i avaluació dels nivells d’immissió es realitza d’acord amb l’establer en el Decret 
176/2009, de 10 de novembre.  
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ANNEX 6.  MODELS D’ACTA D’INSPECCIÓ DE SOROLL 
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ANNEX 7.  ESTIL CONSTRUCTOR DE GUALS 
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Annex  8.       QUADRE DE MULTES  
 

QUADRE DE MULTES                                           
ORDENANCES MUNICIPALS Aprovat pel Ple Municipal en sessió celebrada el dia 

Art. Apart  Sub Lleu Greu Mgreu IMPORT IMP REDUÏT PUNTS 
TITOL I CIVISME I CONVIVENCIA CIUTADANA 

CAPÍTOL I  DRETS I DEURES DE LA CIUTADANIA 

1 

1                                 -   €                          -   €  0 
2                                 -   €                          -   €  0 
3                                 -   €                          -   €  0 
4                                 -   €                          -   €  0 
5                                 -   €                          -   €  0 
6                                 -   €                          -   €  0 
7                                 -   €                          -   €  0 
8                                 -   €                          -   €  0 
9                                 -   €                          -   €  0 

10                                 -   €                          -   €  0 
11                                 -   €                          -   €  0 

2 

1                                 -   €                          -   €  0 
2                                 -   €                          -   €  0 
3                                 -   €                          -   €  0 
4                                 -   €                          -   €  0 
5                                 -   €                          -   €  0 
6                                 -   €                          -   €  0 
7                                 -   €                          -   €  0 
8                                 -   €                          -   €  0 
9                                 -   €                          -   €  0 

CAPÍTOL II  VIES, ESPAIS, BENS I EDIFICIS PÚBLICS 

3 

1                                 -   €                          -   €  0 
2       X                300,00 €                 150,00 €  0 
3   X                      50,00 €                   25,00 €  0 
4                        100,00 €                   50,00 €    
5                                 -   €                          -   €  30/100 
6     X                  100,00 €                   50,00 €  0 
7   X                      50,00 €                   25,00 €  0 
8   X                    100,00 €                   50,00 €  0 

4 

1                                 -   €                          -   €  30/200 
2     X                  200,00 €                 100,00 €  0 
3     X                  200,00 €                 100,00 €  0 
4                                 -   €                          -   €  0 
5   X                      50,00 €                   25,00 €  0 
6   X                      50,00 €                   25,00 €  0 
7   X                      50,00 €                   25,00 €  0 

5 
1   X                      50,00 €                   25,00 €  0 
2   X                      50,00 €                   25,00 €  0 
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3   X                      50,00 €                   25,00 €  0 
4   X                      30,00 €                   15,00 €  0 

6 
1   X                      30,00 €                   15,00 €  0 
2   X                      50,00 €                   25,00 €  0 

7 
1     X                  200,00 €                 100,00 €  0 
2     X                  200,00 €                 100,00 €  0 

CAPÍTOL III  NETEJA DELS ESPAIS I VIES PÚBLIQUES I PRIVADES 

8 
1                                 -   €                          -   €  0 
2   X                      20,00 €                   10,00 €  0 

9 

1                                 -   €                          -   €  0 
2                                 -   €                          -   €  0 
3                                 -   €                          -   €  0 
4                                 -   €                          -   €  0 
5                                 -   €                          -   €  0 
6                                 -   €                          -   €  0 

10 

1   X                      20,00 €                   10,00 €  0 
2   X                      20,00 €                   10,00 €  0 
3   X                      20,00 €                   10,00 €  0 
4   X                      20,00 €                   10,00 €  0 
5   X                      20,00 €                   10,00 €  0 
6     X                  200,00 €                 100,00 €  0 
7                                 -   €                          -   €  0 
8   X                      30,00 €                   15,00 €  0 
9   X                      20,00 €                   10,00 €  0 

10   X                      30,00 €                   15,00 €  0 

11 
1     X                  200,00 €                 100,00 €  0 
2     X                  200,00 €                 100,00 €  0 

12 
1     X                  200,00 €                 100,00 €  0 
2   X                      50,00 €                   25,00 €  0 

13 1   X                      50,00 €                   25,00 €  0 

14 
1       X                300,00 €                 150,00 €  0 
2     X                  200,00 €                 100,00 €  0 

CAPÍTOL IV   RESIDUS URBANS 

15 

1                                 -   €                          -   €  0 
2                                 -   €                          -   €  0 
3                                 -   €                          -   €  0 
4                                 -   €                          -   €  0 
5                                 -   €                          -   €  0 
6                                 -   €                          -   €  0 
7                                 -   €                          -   €  0 
8                                 -   €                          -   €  0 

16 

1   X                      20,00 €                   10,00 €  0 
2   X                      20,00 €                   10,00 €  0 
3   X                      20,00 €                   10,00 €  0 
4   X                      20,00 €                   10,00 €  0 
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5   X                      50,00 €                   25,00 €  0 
6     X                  200,00 €                 100,00 €  0 

CAPÍTOL V  OCUPACIÓ DE LES VIES PÚBLIQUES 

17 

1                                 -   €                          -   €  0 
2                                 -   €                          -   €  0 
3                                 -   €                          -   €  0 
4                                 -   €                          -   €  0 
5                                 -   €                          -   €  0 
6   X                      50,00 €                   25,00 €  0 

18 

1                                 -   €                          -   €  0 
2   X                      50,00 €                   25,00 €  0 
3                                 -   €                          -   €  0 
4   X                      50,00 €                   25,00 €  0 
5   X                      50,00 €                   25,00 €  0 
6                                 -   €                          -   €  0 
7                                 -   €                          -   €  0 

19 

1                          50,00 €                   25,00 €  Dep. urb. 
2                          50,00 €                   25,00 €  Dep. urb. 
3                        100,00 €                   50,00 €  Dep. urb. 
4                                 -   €                          -   €  Dep. urb. 

20 1                                 -   €                          -   €  Dep. urb. 
TÍTOL II  TINENÇA I CIRCULACIÓ D’ANIMALS 

21 
1                                 -   €                          -   €  0 
2                                 -   €                          -   €  0 

22 1                                 -   €                          -   €  0 

23 

1   X                      30,00 €                   15,00 €  0 
2   X                      30,00 €                   15,00 €  0 
3   X                      30,00 €                   15,00 €  0 
4   X                      30,00 €                   15,00 €  0 
5   X                      30,00 €                   15,00 €  0 

24 

1   X                      50,00 €                   25,00 €  0 
2   X                      50,00 €                   25,00 €  0 
3   X                      50,00 €                   25,00 €  0 
4   X                      50,00 €                   25,00 €  0 
5   X                      50,00 €                   25,00 €  0 

25 

1   X                      50,00 €                   25,00 €  0 
2   X                      50,00 €                   25,00 €  0 
3   X                      50,00 €                   25,00 €  0 
4   X                      50,00 €                   25,00 €  0 

26 

1   X                      20,00 €                   10,00 €  0 
2   X                      30,00 €                   15,00 €  0 
3   X                    300,00 €                 150,00 €  0 
4   X                    200,00 €                 100,00 €  0 
5       X                100,00 €                   50,00 €  0 
6   X                      30,00 €                   15,00 €  0 
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27 

1   X                      50,00 €                   25,00 €  0 
2   X                      50,00 €                   25,00 €  0 
3   X                      50,00 €                   25,00 €  0 
4   X                      50,00 €                   25,00 €  0 
5   X                      50,00 €                   25,00 €  0 

28 

1   X                      30,00 €                   15,00 €  0 
2   X                      30,00 €                   15,00 €  0 
3   X                      20,00 €                   10,00 €  0 
4   X                      20,00 €                   10,00 €  0 

29 
1   X                      30,00 €                   15,00 €  0 
2   X                      20,00 €                   10,00 €  0 
3   X                      20,00 €                   10,00 €  0 

30 1                                 -   €                          -   €  0 

31 1 
a                               -   €                          -   €  0 
b                               -   €                          -   €  0 
c                               -   €                          -   €  0 

32 

1       X                300,00 €                 150,00 €  0 

2 

a                               -   €                          -   €  0 
b                               -   €                          -   €  0 
c                               -   €                          -   €  0 
d                               -   €                          -   €  0 
e                               -   €                          -   €  0 
f                               -   €                          -   €  0 
g                               -   €                          -   €  0 

33 

1     X                  200,00 €                 100,00 €  0 
2     X                  200,00 €                 100,00 €  0 

3 

a   X                  200,00 €                 100,00 €  0 
b   X                  200,00 €                 100,00 €  0 
c   X                  200,00 €                 100,00 €  0 
d   X                  200,00 €                 100,00 €  0 

TÍTOL III  CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 
34 1                                 -   €                          -   €  Dep. urb. 

35 

1                                 -   €                          -   €  Dep. urb. 
2                                 -   €                          -   €  Dep. urb. 
3                                 -   €                          -   €  Dep. urb. 
4                                 -   €                          -   €  Dep. urb. 
5                                 -   €                          -   €  Dep. urb. 

36 
1                                 -   €                          -   €  Dep. urb. 
2                                 -   €                          -   €  Dep. urb. 

37 

1   X                      30,00 €                   15,00 €  0 
2   X                      20,00 €                   10,00 €  0 
3                                 -   €                          -   €  0 
4                                 -   €                          -   €  0 

38 
1   X                      50,00 €                   25,00 €  0 
2   X                      50,00 €                   25,00 €  0 
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3   X                      50,00 €                   25,00 €  0 

39 

1     X                  200,00 €                 100,00 €  0 
2   X                      50,00 €                   25,00 €  0 
3   X                      50,00 €                   25,00 €  0 
4   X                      50,00 €                   25,00 €  0 

40 

1   X                      50,00 €                   25,00 €  0 
2   X                      50,00 €                   25,00 €  0 
3   X                      50,00 €                   25,00 €  0 
4   X                      30,00 €                   15,00 €  0 
5   X                      30,00 €                   15,00 €  0 

41 1   X                      30,00 €                   15,00 €  0 

42 
1   X                      30,00 €                   15,00 €  0 
2   X                      30,00 €                   15,00 €  0 
3                                 -   €                          -   €  0 

43 
1                                 -   €                          -   €  Dep. urb. 
2                                 -   €                          -   €  Dep. urb. 

44 

1   X                      50,00 €                   25,00 €  0 
2   X                      30,00 €                   15,00 €  0 
3   X                      30,00 €                   15,00 €  0 
4                                 -   €                          -   €  0 
5   X                      30,00 €                   15,00 €  0 

45 
1                                 -   €                          -   €  Dep. urb. 
2                                 -   €                          -   €  Dep. urb. 
3                                 -   €                          -   €  Dep. urb. 

46 1   X                      50,00 €                   25,00 €  0 
TÍTOL IV  CONTAMINACIO VISUAL 

47 
1   X                      50,00 €                   25,00 €  0 
2   X                      50,00 €                   25,00 €  0 

48 
1     X                  200,00 €                 100,00 €  0 
2                                 -   €                          -   €  0 
3       X                300,00 €                 150,00 €  0 

49 
1                                 -   €                          -   €  0 
2     X                  200,00 €                 100,00 €  0 

TÍTOL V  ACTIVITATS, ESPECTACLES I ATRACCIONS 

50 
1     X                  200,00 €                 100,00 €  0 
2     X                  200,00 €                 100,00 €  0 
3                                 -   €                          -   €  0 

51 

1     X                  200,00 €                 100,00 €  0 
2       X                500,00 €                 250,00 €  0 
3       X                300,00 €                 150,00 €  0 
4   X                      50,00 €                   25,00 €  0 
5   X                      50,00 €                   25,00 €  0 
6                                 -   €                          -   €  0 
7   X                      50,00 €                   25,00 €  0 

52 1   X                      30,00 €                   15,00 €  0 
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2   X                      20,00 €                   10,00 €  0 
3   X                      20,00 €                   10,00 €  0 
4                                 -   €                          -   €  0 
5   X                      20,00 €                   10,00 €  0 
6                                 -   €                          -   €  0 
7   X                      30,00 €                   15,00 €  0 
8   X                      30,00 €                   15,00 €  0 
9   X                      20,00 €                   10,00 €  0 

TÍTOL VII  CIRCULACIÓ, GUALS I VEHICLES 

CAPÍTOL I    NORMES GENERALS DE CIRCULACIO URBANA 

53 
1   X                      20,00 €                   10,00 €  0 
2   X                      10,00 €                      5,00 €  0 
3   X                      20,00 €                   10,00 €  0 

54 

1   X                      20,00 €                   10,00 €  0 
2   X                      20,00 €                   10,00 €  0 
3   X                      20,00 €                   10,00 €  0 
4   X                      50,00 €                   25,00 €  0 
5   X                      20,00 €                   10,00 €  0 
6   X                      50,00 €                   25,00 €  0 
7   X                      30,00 €                   15,00 €  0 

55 
1   X                      50,00 €                   25,00 €  0 
2     X                  200,00 €                 100,00 €  3 
3   X                      50,00 €                   25,00 €  0 

56 1   X                      50,00 €                   25,00 €  0 

57 
1                                 -   €                          -   €  0 
2                                 -   €                          -   €  Depèn excés 
3                                 -   €                          -   €  0 

58 

1                                 -   €                          -   €  0 
2       X                300,00 €                 150,00 €  0 
3       X                300,00 €                 150,00 €  0 
4                                 -   €                          -   €  0 
5   X                      50,00 €                   25,00 €  0 
6   X                      50,00 €                   25,00 €  0 
7   X                      50,00 €                   25,00 €  0 
8   X                      50,00 €                   25,00 €  0 
9   X                      50,00 €                   25,00 €  0 

10     X                  200,00 €                 100,00 €  0 
CAPÍTOL II   SENYALITZACIÓ 

59 

1                                 -   €                          -   €  0 
2                                 -   €                          -   €  0 
3     X                  200,00 €                 100,00 €  0 
4                                 -   €                          -   €  0 
5   X                      50,00 €                   25,00 €  0 
6                                 -   €                          -   €  0 
7                                 -   €                          -   €  0 
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8                                 -   €                          -   €  0 
60 1                                 -   €                          -   €  0 

CAPÍTOL III   PARADA I ESTACIONAMENT 

61 

1                                 -   €                          -   €  0 
2                                 -   €                          -   €  0 
3   X                      30,00 €                   15,00 €  0 
4   X                      20,00 €                   10,00 €  0 
5   X                      20,00 €                   10,00 €  0 
6   X                      30,00 €                   15,00 €  0 
7   X                      30,00 €                   15,00 €  0 

8 

a X                      20,00 €                   10,00 €  0 
b X                      20,00 €                   10,00 €  0 
c X                      20,00 €                   10,00 €  0 
d X                      20,00 €                   10,00 €  0 
e X                      20,00 €                   10,00 €    
f X                      30,00 €                   15,00 €  0 
g X                      20,00 €                   10,00 €  0 
h X                      50,00 €                   25,00 €  0 
i X                      20,00 €                   10,00 €  0 
j X                      30,00 €                   15,00 €  0 
k X                      30,00 €                   15,00 €  0 
l X                      20,00 €                   10,00 €  0 

m X                      30,00 €                   15,00 €  0 
n X                      20,00 €                   10,00 €  0 
o X                      30,00 €                   15,00 €  0 
p X                      20,00 €                   10,00 €  0 
q X                      20,00 €                   10,00 €  0 

62 

1                                 -   €                          -   €  0 
2                                 -   €                          -   €  0 
3                                 -   €                          -   €  0 
4                                 -   €                          -   €  0 
5                                 -   €                          -   €  0 
6                                 -   €                          -   €  0 
7                                 -   €                          -   €  0 
8   X                      20,00 €                   10,00 €  0 
9                                 -   €                          -   €  0 

10   X                      30,00 €                   15,00 €  0 
11                                 -   €                          -   €  0 
12                                 -   €                          -   €  0 

13 

a X                      30,00 €                   15,00 €  0 
b                               -   €                          -   €  0 
c X                      30,00 €                   15,00 €  0 
d X                      30,00 €                   15,00 €  0 
e X                      30,00 €                   15,00 €    
f X                      20,00 €                   10,00 €  0 
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g X                      20,00 €                   10,00 €  0 
h X                      30,00 €                   15,00 €  0 
i X                      50,00 €                   25,00 €  0 
j X                      30,00 €                   15,00 €  0 
k X                      30,00 €                   15,00 €  0 
l X                      30,00 €                   15,00 €  0 

m X                      30,00 €                   15,00 €  0 
n X                      30,00 €                   15,00 €  0 
o X                      30,00 €                   15,00 €  0 
p X                      30,00 €                   15,00 €  0 
r X                      30,00 €                   15,00 €  0 
s X                      50,00 €                   25,00 €  0 
t X                      20,00 €                   10,00 €  0 

CAPÍTOL IV   CÀRREGA I DESCÀRREGA 

63 

1                                 -   €                          -   €  0 
2                                 -   €                          -   €  0 
3   X                      50,00 €                   25,00 €  0 
4   X                      30,00 €                   15,00 €  0 
5                                 -   €                          -   €  0 
6                                 -   €                          -   €  0 
7                                 -   €                          -   €  0 

64 

1                                 -   €                          -   €  0 
2                                 -   €                          -   €  0 
3                                 -   €                          -   €  0 
4                                 -   €                          -   €  0 
5   X                      30,00 €                   15,00 €  0 

65 

1                                 -   €                          -   €  0 

2 
a                               -   €                          -   €  0 
b                               -   €                          -   €  0 
c                               -   €                          -   €  0 

66 1                                 -   €                          -   €  0 

67 
1   X                      50,00 €                   25,00 €  0 
2   X                      50,00 €                   25,00 €  0 
3   X                      50,00 €                   25,00 €  0 

CAPÍTOL V   ENTRADA I SORTIDA DE VEHICLES (GUALS PERMANENTS) 

68 

1   X                      30,00 €                   15,00 €  0 
2   X                      50,00 €                   25,00 €  0 
3                                 -   €                          -   €  0 
4                                 -   €                          -   €  0 
5                                 -   €                          -   €  0 
6                                 -   €                          -   €  0 
7                                 -   €                          -   €  0 
8                                 -   €                          -   €  0 
9                                 -   €                          -   €  0 

69 1                                 -   €                          -   €  0 
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2                                 -   €                          -   €  0 
3                                 -   €                          -   €  0 
4                                 -   €                          -   €  0 
5                                 -   €                          -   €  0 
6                                 -   €                          -   €  0 
7                                 -   €                          -   €  0 
8                                 -   €                          -   €  0 
9                                 -   €                          -   €  0 

70 

1                                 -   €                          -   €  0 

2 

a                               -   €                          -   €  0 
b                               -   €                          -   €  0 
c                               -   €                          -   €  0 
d                               -   €                          -   €  0 
e             
f                               -   €                          -   €  0 
g                               -   €                          -   €  0 
h                               -   €                          -   €  0 

3                                 -   €                          -   €  0 
4                                 -   €                          -   €  0 
5                                 -   €                          -   €  0 

71 

1   x                      30,00 €                   15,00 €  0 
2                                 -   €                          -   €  0 
3                                 -   €                          -   €  0 
4                                 -   €                          -   €  0 
5   x                      30,00 €                   15,00 €  0 
6                                 -   €                          -   €  0 
7                                 -   €                          -   €  0 
8                                 -   €                          -   €  0 

72 
1                                 -   €                          -   €  0 
2                                 -   €                          -   €  0 

73 
1                                 -   €                          -   €  0 
2                                 -   €                          -   €  0 
3                                 -   €                          -   €  0 

CAPÍTOL VI  IMMOBILITZACIÓ DE VEHICLES 

74 1 

a                               -   €                          -   €  0 
b                               -   €                          -   €  0 
c                               -   €                          -   €  0 
d                               -   €                          -   €  0 
e             
f                               -   €                          -   €  0 
g                               -   €                          -   €  0 
h                               -   €                          -   €  0 

75 
1                                 -   €                          -   €  0 
2                                 -   €                          -   €  0 

CAPÏTOL VII  RETIRADA DE VEHICLES DE LA VIA PÚBLICA 
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76 

1                                 -   €                          -   €  0 
2                                 -   €                          -   €  0 
3                                 -   €                          -   €  0 
4                                 -   €                          -   €  0 
5                                 -   €                          -   €  0 
6                                 -   €                          -   €  0 
7                                 -   €                          -   €  0 
8                                 -   €                          -   €  0 
9                                 -   €                          -   €  0 

10                                 -   €                          -   €  0 
11                                 -   €                          -   €  0 
12                                 -   €                          -   €  0 
13                                 -   €                          -   €  0 

77 

1     X                  200,00 €                 100,00 €  0 
2     X                  200,00 €                 100,00 €  0 
3     X                  200,00 €                 100,00 €  0 
4     X                  200,00 €                 100,00 €  0 
5     X                  200,00 €                 100,00 €  0 
6     X                  200,00 €                 100,00 €  0 
7     X                  200,00 €                 100,00 €  0 
8     X                  200,00 €                 100,00 €  0 

78 

1   X                      30,00 €                   15,00 €  0 
2   X                      30,00 €                   15,00 €  0 
3   X                      50,00 €                   25,00 €  0 
4   X                      50,00 €                   25,00 €  0 
5   X                      30,00 €                   15,00 €  0 
6   X                      30,00 €                   15,00 €  0 
7   X                      50,00 €                   25,00 €  0 
8   X                      30,00 €                   15,00 €  0 
9   X                      30,00 €                   15,00 €  0 

10     X                  200,00 €                 100,00 €  0 

79 

1   X                      50,00 €                   25,00 €  0 
2   X                      50,00 €                   25,00 €  0 
3   X                      50,00 €                   25,00 €  0 
4     X                  200,00 €                 100,00 €  0 
5   X                      50,00 €                   25,00 €  0 

80 
1                                 -   €                          -   €  0 
2                                 -   €                          -   €  0 
3                                 -   €                          -   €  0 

81 
1 

a                               -   €                          -   €  0 
b                               -   €                          -   €  0 
c                               -   €                          -   €  0 
d                               -   €                          -   €  0 
e                               -   €                          -   €  0 

2                                 -   €                          -   €  0 
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3                                 -   €                          -   €  0 
CAPÏTOL VIII  RESPONSABILITAT 

82 

1                                 -   €                          -   €  0 
2                                 -   €                          -   €  0 
3                                 -   €                          -   €  0 
4                                 -   €                          -   €  0 
5                                 -   €                          -   €  0 
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TÍTOL IX INFRACCIONS, RESPONSABILITATS, SANCIONS I 
PROCEDIMENT SANCIONADOR 
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Article 83 Inspecció, control i responsabilitats generals 
 

1. Els serveis municipals han de vetllar pel manteniments de l’ordre públic i pel compliment d’aquesta 
Ordenança, per la qual cosa totes les activitats que aquesta regula queden subjectes a l’acció 
inspectora de l’Ajuntament, la qual es podrà dur a terme en qualsevol moment, sens perjudici de les 
accions específiques de control de les activitats i de revisió de les autoritzacions i de les llicències 
municipals. 
 

2. Es competència municipal la vigilància i inspecció, així com la sanció de les infraccions comeses 
contra aquesta Ordenança, sens perjudici de les competències que puguin correspondre a altres 
autoritats en aplicació de la normativa vigent. 
 

3. Les accions o omissions que vulneri allò que regula aquesta Ordenança generaran responsabilitat 
de naturalesa administrativa, sens perjudici de la que pugui ser exigible per via penal o civil. En 
aquest sentit, quan l’autoritat municipal pressuposi, en qualsevol moment del procediment 
administratiu sancionador, que els fets o les conductes originadors d’infraccions administratives 
puguin derivar en actes il·lícits penals, ho haurà de comunicar immediatament a l’òrgan competent 
de l’Administració de Justícia per tal d’exigir responsabilitats penals en què hagin pogut incórrer les 
persones infractores i suspendrà l’esmentat procediment fins que es resolgui la via penal. 
 

4. Les denúncies dels veïns o requeriments, donen lloc a les actuacions d’inspecció i control 
corresponents per tal de comprovar la veracitat dels fets denunciats i, si s'escau, a la incoació de 
l'expedient sancionador corresponent. 
 

5. La denúncia, verbal o escrita, ha de contenir les dades necessàries perquè els òrgans municipals 
competents puguin realitzar la comprovació corresponent. 
 

6. L’actuació inspectora pot ser realitzada pels tècnics municipals designats a aquest efecte, pels 
agents de la Policia local o per personal d’entitats supramunicipals, en funcions d’assistència tècnica 
al municipi que gaudiran del caràcter d’agents de l’autoritat, i, en conseqüència, poden accedir, 
d’acord amb la legislació vigent, a les instal·lacions o dependències, de titularitat pública o privada, i 
amb la col·laboració, si escau, del personal d’Entitats de Prevenció de la Contaminació Acústica. 
 

7. El responsable i el titular de la font emissora resten obligats a permetre el seu accés dins de 
l’activitat per tal de dur a terme la visita d’inspecció, a posar en funcionament les fonts emissores en 
la manera que se’ls indiqui, per tal de dur a terme mesuraments acústics i les comprovacions 
necessàries. 
 

8. Els conductors de vehicles de motor estan obligats a facilitar la comprovació dels nivells d’emissió 
sonora del vehicle als agents de la Policia. 

 
 
Article 84 Responsabilitat en les infraccions administratives 

 
Seran sancionades les persones físiques o jurídiques que per acció o omissió siguin declarades 
responsables de la comissió d’alguna de les infraccions administratives contemplades en aquesta 
ordenança.  
 
En el cas de recaure dita responsabilitat recaigui sobre menors d’edat o persones inimputables, els seus 
representants legals hauran de respondre de les sancions pecuniàries que s’imposin.  
 
Article 85 Responsabilitat subsidiària i solidària  
 
Seran responsables subsidiaris o solidaris les persones físiques o jurídiques afectades pel deure de prevenir 
les infraccions administratives comeses per altres, quan així ho determini una llei reguladora. 
 
Article 86 Responsabilitat solidària   
 
En aquells casos en que el compliment de les obligacions previstes en aquesta ordenança correspongui a 
diverses persones conjuntament i no sigui possible determinar el grau de participació de cada una d’elles en 
la comissió de la infracció, respondran solidàriament tant de les infraccions comeses com de les sancions 
que se’ls imposin. 
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Article 87 Acta de la inspecció  
 

1. De les comprovacions efectuades en el moment de la inspecció s’ha d’aixecar una acta, com ara els 
models dels annexos, una còpia de la qual s’ha de lliurar al titular o persona responsable de 
l’activitat, indústria, vehicle o domicili on s’ha dut a terme el mesurament.  
 
L’acta pot donar lloc, si escau, a la incoació del corresponent expedient sancionador.  
 

2. A l’acta, en el cas dels vehicles de motor i ciclomotors, hi ha de constar el resultat de la inspecció, 
en els termes de favorable, desfavorable o molt desfavorable, segons el que preveu l’Ordenança.  
 
 

Article 88 Mesures cautelars 
 

1. L’alcalde o el regidor/a delegat/ada corresponent, previ informe dels serveis tècnics, són competents 
per ordenar la suspensió de les obres d’edificació o d’instal·lacions de servei que es realitzin 
incomplint aquesta ordenança, així com per ordenar la retirada dels materials o de la maquinària 
utilitzada, a càrrec de les persones promotores o propietàries.  
 

2. L’alcalde o el regidor/a delegat/ada corresponent, previ informe dels serveis tècnics, són competents 
per ordenar la suspensió cautelar o definitiva de qualsevol activitat econòmica que incompleixi 
aquesta ordenança. 

 
3. L’ordre de suspensió ha d’anar precedida en tot cas d’un requeriment al responsable de les obres, 

en el qual es concedirà un termini per tal que es doni compliment a les obligacions derivades 
d’aquestes mesures.  
 

 
Article 89 Procediment sancionador 
 

1. En l’exercici de la seva potestat sancionadora, l’Ajuntament, dintre de les seves competències i per 
a una adequada ordenació de les relacions de convivència i d’ús dels serveis, equipaments, bens i 
espais públics, sancionarà les accions i conductes contràries a aquesta Ordenança i a la respectiva 
legislació sectorial mitjançant el corresponent procediment sancionador.  
 

2. Constitueixen infracció administrativa d’aquesta ordenança les accions i omissions que representin 
vulneració dels seus preceptes, tal i com estan tipificats en els articles que la desenvolupen. 
 

3. L’Alcaldia podrà delegar la competència per iniciar els procediments sancionadors que s’hagin de 
tramitar com a conseqüència de l’aplicació d’aquesta Ordenança i les funcions instructora i 
resolutòria d’aquest procediments. La delegació d’aquestes facultats podrà fer-se en òrgans 
diferents dels mateix Ajuntament. Les resolucions dels expedients sancionadors hauran d’indicar 
clarament quin és el precepte infringit i quins són els perjudicis provocats. Així mateix, l’Ajuntament, 
si és precedent, es personarà, en la condició que correspongui segons la legislació vigent, en les 
causes obertes als jutjats i tribunals.  
 

 
Article 90 Classificació i graduació de les infraccions 
 

1. Les infraccions d’aquesta Ordenança es classifiquen en lleus, greus o molt greus. La tipificació 
general d’infraccions s’estableix sens perjudici de les tipificacions específiques que, amb relació a 
les accions o omissions contràries a aquesta Ordenança, es regulen en la corresponent legislació 
sectorial aplicable.  
 

2. Per les infraccions dels títols I; II; VI; VII de la present Ordenança es podran imposar les següents 
sancions: 

 
a) Infraccions lleus es sancionaran amb multes mínimes de 30,00 €. i com a màximes de 

200,00 €. 
 
b) Infraccions greus es sancionaran amb multes mínimes de 200,01 €. i com a màximes 

de 500,00 €. 
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c) Infraccions molt greus es sancionaran amb multes mínimes de 500,01 €. I màximes de 
1000,00 €. 

 
 

3. Per les infraccions dels títols III; IV; V de la present Ordenança es podran imposar les següents 
sancions: 

 
a) Infraccions lleus es sancionaran amb multes mínimes de 50,00 €. i com a màximes de 

1.000,00 €. 
 
b) Infraccions greus es sancionaran amb multes mínimes de 1.000,01 €. i com a màximes 

de 3.100,00 €. 
 
c) Infraccions molt greus es sancionaran amb multes mínimes de 3.100,01 €. I màximes 

de 30.100,00 €. 
 

4. La qualificació de les infraccions no expressament tipificades es realitzarà tenint en consideració els 
següents elements: 

 
a) Pertorbació i molèsties causades. 
b) Danys causats. 
c) Ànim de lucre. 
d) Desconsideració envers els ciutadans o l’ajuntament. 
e) Temeritat o mala fe. 
f) Reiteració o reincidència. 

 
 
Article 91 Reparació del dany i execució subsidiària 
 

1. Amb independència de les sancions econòmiques corresponents que es puguin imposar a les 
persones responsables d les infraccions d’aquesta Ordenança, l’autoritat municipal els exigirà també 
la reparació dels danys causats i/o la reposició de la realitat física alterada. 
 

2. L’Ajuntament podrà realitzar subsidiàriament els treballs que, segons aquesta Ordenança, hagin 
d’efectuar les persones responsables i carregar-los les despeses, degudament justificades, 
originades pels esmentats treballs, sens perjudici de la imposició de les sancions corresponents. 
 

Article 92 Treballs comunitaris 
 

1. En les sancions per infraccions lleus es pot substituir la corresponent sanció econòmica per treballs 
de reparació, o prestacions socials en benefici de la comunitat, o bé per mitjà de la participació en 
activitats formatives en valors cívics.  
 

2. Quan els implicats siguin menors d’edat, i prèvia autorització i conformitat del tutor, les activitats 
substitutòries han de reunir, en tot cas, les següents condicions: 
 

a) Tenir un interès social o realitzar-se en benefici de persones en situació de precarietat. 
b) Estar relacionades, preferentment, amb la naturalesa del bé jurídic malmès pels fets 

comesos pel menor. 
c) No podran atemptar a la dignitat del menor. 
d) No estaran supeditades a la consecució d’interessos econòmics. 

 
3. Queden excloses de la possibilitat de commutar la sanció, les persones que hagin obstruït o 

obstaculitzat l’actuació municipals durant la instrucció dels procediment sancionador, com tampoc 
en els casos de reincidència en un termini d’un any. 

 
 
 
 



76 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

TÍTOL X  DISPOSICIONS TRANSITÒRIES, DEROGATÒRIES I 
FINALS 
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Article 93 Disposició transitòria primera 
 
Els expedients incoats per infraccions comeses abans de l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança es 
regiran, en allò que no perjudiqui la persona imputada, pel règim sancionador vigent en el moment de 
cometre la infracció. 
 
Article 94 Disposició derogatòria 
 
Queden derogades quantes normes municipals s’oposin al text de la present Ordenança, amb el ben entès 
que els serveis jurídics municipals estudiaran la concordança i adaptació de les ordenances municipals. 
 
Article 95 Disposició final 
 
Aquesta Ordenança entrarà en vigor el dia següent de la seva publicació. 
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