58

Núm. 11.326
AJUNTAMENT DE
L’ESCALA
Edicte sobre publicació íntegra ordenança municipal de convivència ciutadana
Atès el compliment de la tramitació
d’expedient segons disposen els articles
49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local
i l’art. 66 del Decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens
locals, es procedeix a la publicació íntegra de la següent ordenança:
ORDENANÇA MUNICIPAL DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA, BON GOVERN
I VIA PÚBLICA
CAPITOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1r. FONAMENT LEGAL
La present Ordenança constitueix
exercici de la potestat reglamentària que
atorguen als Ens Locals l'art. 4 de la Llei
7/1985 de 2 d'abril, reguladora de les
Bases del Règim Local i els arts 6 i 8 del
Decret 2/2003, que aprova el text refòs de
la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya.
Article 2n. OBJECTE
L'objecte de la present Ordenança és
millorar la qualitat de vida en el municipi,
mitjançant l'establiment de normes que
regulin determinats aspectes i manifestacions de la convivència ciutadana, fent
compatibles els drets d'uns i altres, garantint-ne el respecte mutu.
Article 3r. ÀMBIT D'APLICACIÓ
La present Ordenança és d'aplicació
en tot el terme municipal de l’Escala i,
per tant, obliga a totes les persones que
s'hi trobin, resideixin o no en el municipi.
DELS DRETS I DEURES DELS
CIUTADANS
Article 4t. DRET A FRUIR DELS
SERVEIS MUNICIPALS.
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 el
dret a gaudir, d’igual a igual, dels serveis
municipals i, en general, de tots els beneficis que els atribueixin les disposicions
vigents.
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Article 5è.- DRETS DELS HABITANTS DEL TERME MUNICIPAL.
Tots els habitants del terme tenen
dret:
a) A la protecció de la seva persona i
béns.
b) A dirigir instàncies i peticions a
l’Autoritat i Corporació Local, en assumptes de la seva competència.
Article 6è.- PROHIBICIÓ D’INGERÈNCIES PER PART DEL CONSISTORI.
Ningú no serà objecte per part de
l’Ajuntament de l’Escala d’ingerències en
la seva vida privada i en la de la seva
família, el seu domicili o la seva correspondència, ni atacs al seu honor i a la
seva reputació, en els termes que les lleis
vigents promulguin i reconeguin.
Article 7è.- RECONEIXEMENT DELS
DRETS FONAMENTALS.
El Consistori reconeix a tots, els drets
a la llibertat de 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’observància. Tot
individu té dret a la llibertat de reunió i
associació pacífiques, democràtiques i
d'acord a Dret.
Article 8è. RESPECTE ALS DRETS
FONAMENTALS.
Altrament, reconeix i respecta i farà
respectar dins els seves competències, els
drets fonamentals i llibertats públiques
que assisteixen als ciutadans del municipi.
Article 9è.- DRETS I DEURES
DELS VEÏNS.
Són drets i deures dels veïns:
1. Ser elector i elegible, d’acord sempre amb la corresponent normativa electoral.
2. Participar en la gestió municipal
d’acord amb allò disposat en les Lleis.
3. Ser informat, prèvia petició raonada, i dirigir sol.licituds a l’Administració Municipal en relació a tots els expedients i documentació municipal, d’acord
amb allò previst a l’art. 105 de la Constitució.
4. Demanar consulta popular en els
termes previstos en la Llei.
5. Exigir la prestació i, en el seu cas,
l’establiment del corresponent servei
públic en el supòsit de constituir una
competència municipal de caràcter obligatori.
6. Tots aquells altres establerts per les
Lleis i actuant dins el seu marc, pels
Reglaments Municipals.

Article 10è.- LES OBLIGACIONS
DELS CIUTADANS.
A) Tots els habitants i aquells que
posseeixin béns o obligacions, càrregues
tributàries a la població estan obligats:
1. A complir les obligacions que els
afectin, contingudes en aquestes Ordenances, acords i 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 seu
desenvolupament.
3. A comparèixer davant l’Autoritat
Municipal quan fossin citats en virtut de
disposicions legal o reglamentària que
així ho estableixi, indicant-se en la citació
l’objecte de la compareixença.
4. A satisfer amb puntualitat les exaccions municipals que els afecten, i a complir les altres prestacions i càrregues establertes per les Lleis i altres disposicions
vigents.
5. A complir les obligacions derivades de la condició de veïns respecte del
Padró Municipal d’Habitants.
6. A comunicar a l'Ajuntament, en un
termini màxim de deu dies, els canvis de
domicili dintre de la pròpia població o
fora d'ella, independentment de sol·licitar
la baixa oficial en el Padró d'Habitants,
així com comunicar en el mateix termini
les baixes o altes d'immobles de la seva
propietat o dels establiments comercials o
indústries que regentin, a l'efecte de
reflectir en els padrons respectius els canvis de titularitat que es produeixin.
7. Respecte a les persones en general,
siguin habitans o no:
1. Les persones que es trobin al municipi, siguin residents o no, hauran de respectar la convivència i la tranquil·litat.
També hauran de fer servir els béns i els
serveis públics d’acord amb la seva naturalesa, sense fer-ne un ús abusiu i respectant sempre el dret a gaudir-ne que tenim
tots, evitant que es malmetin o que es
deteriorin, i sense dur a terme accions
amb aquestes finalitats. S’estableix també
el deure genèric de fer respectar aquests
elements.
2. La convivència vilatana s’ha de
regir pels principis de respecte, tolèrancia
i dignitat de les persones. Existeix l’obligació de rebutjar la violència física o psicològica entre persones o col·lectius i
promoure el respecte pels diferents grups
ètnics, culturals i religiosos.
3. Caldrà respectar les persones que
ens envolten en les nostres accions quotidianes, especialment els infants, la gent
gran i aquelles que tenen dificultats o
minusvàlues físiques o psíquiques.
4. En les festes populars i en els
espectacles públics caldrà respectar la

BOP de Girona núm. 201 - 20 d’octubre de 2005

seva celebració, el recinte i els elements i
béns públics que hi hagi instal·lats.
5. Tot ciutadà o transeünt té dret a
elegir la llengua, català o castellà, que
usarà l'Administració municipal per a
dirigir-s’hi. L'Ajuntament fomentarà la
normalització de l'ús de la llengua catalana.
6. Queda prohibit alterar l'ordre i la
tranquil·litat pública amb baralles i crits,
conductes obscenes, i molestar els veïns
amb sorolls i emanacions de fums, olors o
gasos perjudicials o, simplement, molests.
7. No es podrà usar utilitzar per particulars, societats, empreses o companyies,
als seus mobles, edificis, anuncis o documents particulars, mercantils o professionals, l'escut, blasons o distintius de la ciutat, tret que no s'autoritzi aquell ús amb
un permís previ de l'Ajuntament de
l’Escala, atesa la reserva legal establerta
per aquella utilització.
La infracció de qualssevol dels punts
anteriors podrà ser sancionada per l’Ajuntament.
Article 11è.- PROTECCIÓ DEL
CONSISTORI ALS DESVALGUTS.
La Corporació Municipal i les seves
autoritats, dins els límits de la seva competència i dels mitjans al seu abast, atendran i auxiliaran les persones desvalgudes
en especial atenció a aquells que habitin
permanentment en el terme municipal.
Article 12è.- ASSISTÈNCIA MÈDICA I FARMACÈUTICA.
L’Ajuntament facilitarà l’assistència
mèdico-farmacèutica a les famílies amb
escassos recursos econòmics residents en
el terme municipal, d’acord amb les disposicions vigents, sempre que no tinguin
dret als beneficis d’assistència sanitària
de la Seguretat Social, i percebin pensions o rendes inferiors a la meïtat del
salari mínim interprofessional, i dins el
mitjans que pugui tenir a l’abast el Consistori.
Article 13è.- PROHIBICIÓ DE LA
MENDICITAT.
La mendicitat queda prohibida en tot
l’àmbit d’aplicació d’aquesta Ordenança.
Article 14è.- PRESTACIÓ SOCIAL
OBLIGATÒRIA.
En els casos que es produís alguna
calamitat, epidèmia, catàstrofe, guerra,
transtorns d’ordre públic o desgràcia
pública, l’Alcalde i els seus agents podran
requerir inexcusablement l’ajut i col.laboració dels habitants del terme municipal i,
de manera especial, la d’aquells que pels
seus coneixements o aptituds puguin ser
de més utilitat per a la comunitat.

Article 15è.- SERVEI DE VIGILÀNCIA.
1. El servei de vigilància i seguretat
de les persones i béns és desenvolupat en
el terme municipal pels agents de Policia
Local així com la resta de forces i cossos
de seguretat de l’Estat i la Comunitat
Autònoma, en els termes de les seves
competències.
2. Tots els agents a què es refereixen
els paràgrafs anteriors, estaran obligats a
posar en coneixement de l’Autoritat
Municipal els fets en què hagin intervingut per raó del seu càrrec.
CAPITOL II
NETEJA DE LES VIES I ESPAIS
PÚBLICS I DELS ESPAIS PRIVATS
VISIBLES DES DE LA VIA PÚBLICA.
Article 16è.- SUBJECTES OBLIGATS A REALITZAR O COL·LABORAR EN LA NETEJA.
1.- Tots els habitants de l’Escala estan
obligats, quan a la neteja de la població, a
observar una conducta tendint a evitar i
prevenir el seu embrutiment. De la
mateixa manera, estan obligats a denunciar a l'autoritat municipal les infraccions
referents a neteja pública de les quals tinguin coneixement.
2.- Correspon als particulars la neteja
de les voreres particulars, els solars particulars, els passejos o passatges privats,
les galeries comercials i similars. L'Ajuntament exerceix el control i inspecció d'aquesta neteja i pot obligar a realitzar-la.
3.- Correspon a l'administració municipal la neteja de calçades, voreres, passeigs, papereres, rètols d'identificació de
les vies públiques i resta d'elements de
responsabilitat municipal.
Article 17è. ACTUACIONS PROHIBIDES
1.- No serà permès llençar, abocar i
dipositar o abandonar a la via pública cap
mena de producte en estat sòlid, líquid o
gasós.
Les deixalles sòlides de petit format
com els papers, embolcalls o similars
hauran de dipositar-se a les papereres instal·lades per aquesta finalitat. Els materials residuals més voluminosos o bé els
petits en gran quantitat hauran de ser
objecte de lliurament ordenat als serveis
municipals de recollida de deixalles en la
forma i condicions que preveu la present
ordenança així com les altres normes i
acords que tingui aprovades o aprovi la
Corporació Municipal.
2.- En especial no serà permès efectuar els següents actes a la via pública, ni
en cap indret fora dels expressament autoritzats.
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a) Tirar, abocar o dipositar: papers,
terres, enderrocs o deixalles de qualsevol
mena i abandonar animals morts, així
com dipositar escombraries en forma
diferent a la regulada en aquesta ordenança i en les normes i acords municipals
vigents.
b) Abocar o vessar aigües residuals o
qualsevol d’altres, així com les procedents de la neteja interior d'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. Resta també prohibit el vessament d’aigües residuals i productes o objectes a fonts, rieres, rius,
platges, estanys, etc, ...
c) El llançament de puntes de cigars,
o de cigarreta, o altres matèries enceses a
les papereres. En tot cas s'hi hauran de
dipositar un cop apagades.
d) El llançament a terra de qualsevol
mena de deixalla des dels vehicles, ja
estiguin parats o en marxa.
e) Netejar i espolsar catifes, estores i
robes en general des dels balcons, finestres, terrats i portes.
f) Regar les plantes col·locades a l'exterior dels edificis si com a conseqüència
d'aquesta operació es produeixen vessaments i escorrims sobre la via pública o
sobre els seus elements. En tot cas, el rec
s'haurà de fer en horari adequat procurant
evitar qualsevol molèstia als ciutadans o a
la comunitat en general, així com als seus
béns.
g) Dipositar a les papereres de la via
pública, bosses d'escombraries, caixes o
paquets anàlegs.
h) Encendre fogueres fora dels espais
destinats o autoritzats per a aquesta finalitat i sense perjudici de les determinacions de l'Alcaldia respecte de les mesures de prevenció d'incendis en cada
moment. Caldrà demanar llicència als
efectes de poder obtenir l’autorització.
i) Rentar vehicles, maquinària o altres
elements anàlegs a les vies públiques o en
llocs no autoritzats a aquests efectes.
j) Utilitzar aixetes, mangueres, dutxes, piscines o anàlegs que no tinguin els
desguassos connectats al clavegueram o
al pou negre de l'edifici i/o vessin directament les aigües al carrer o a les finques
veïnes.
Article 18è. OBLIGACIONS DEL
SERVEI MUNICIPAL DE NETEJA
Correspondrà a l'Administració Municipal, a través dels serveis de neteja
pública les següents actuacions:
- Neteja de la via pública, així com
els elements del mobiliari urbà de responsabilitat municipal, sense perjudici d'aquells elements que corresponguin a
determinades empreses explotadores de
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serveis, previ informe dels Serveis Tècnics Municipals.
- Reg i neteja de calçades, voreres i
places.
- Neteja i buidat de les papereres
situades a la via pública.
- Neteges d'emergència en casos
extraordinaris.
- La neteja dels rius, rieres i sèquies
correspondrà als organismes competents
sobre aquesta matèria o altres responsables, segons la Llei d'Aigües vigent sense
perjudici de les actuacions que, amb
caràcter subsidiari, pogués emprendre
l'autoritat municipal.
Article 19è. OBLIGACIONS DELS
PARTICULARS
1.- La neteja de passatges particulars,
patis interiors d'illa, solars particulars,
zones verdes particulars, galeries, comercials, façanes d'edificis particulars, voreres particulars i similars, correspondrà als
propietaris. En cas de copropietat dels
elements assenyalats, la responsabilitat de
la neteja correspondrà solidàriament a
tots els titulars.
2.- Els productes de l'escombrada i
neteja de la via pública i altres espais
efectuada pels particulars, en cap cas
podran ser abandonats al carrer, sinó que
hauran de recollir-se en bosses, havent-se
de lliurar al servei de recollida d'escombraries en la forma i condicions prescrites
en aquesta Ordenança i en la resta de normes i acords aprovats per la Corporació.
3.- Els propietaris dels terrenys hauran de mantenir-los lliures de deixalles i
residus i en perfectes condicions de salubritat i ornat públic d'acord amb les previsions del Reglament de Disciplina
Urbanística o norma que el substitueixi.
També hauran d’impedir el fàcil accés al
solar i els possibles danys que pugui
generar a la resta de ciutadans, ja que en
cas de produir-se en seran els responsables. Aquestes prescripcions inclou l'exigència de la desratització i desinsectació dels terrenys i serà extensible als
locals tancats o abandonats.
4.- Els titulars d'establiments de
venda de productes amb embolcall alimentari i quioscs o anàlegs, de consum o
ús immediat o també els establiments de
begudes, gelats, caramels i derivats,
encara que disposin d'autoritzacions temporals, estaran obligats a instal·lar papereres o recipients apropiats en un lloc
visible a la sortida dels seus locals o instal·lacions. Tanmateix, els esmentats titulars i els que disposin de terrasses a la via
pública, tindran l'obligació de mantenir
net i, per tant d'escombrar i fregar, el
tram de la via pública que correspongui,
tantes vegades com es precisi.
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5.- Els titulars d'establiments enfront
dels quals es realitzin operacions de
càrrega i descàrrega directament relacionades amb la seva activitat, estan obligats
a realitzar, tantes vegades com calgui, la
neteja complementària de la via pública
(escombrada) i també a l'aplicació de
detergents, d'acord amb l'activitat desenvolupada, a fi de mantenir la via pública
en perfectes condicions. Aquests detergents hauran de ser utilitzats per l’Ajuntament. A manca d’autorització haurà de
fer-se només amb aigua o elements neutres.
La neteja mitjançant detergents no
haurà de causar perjudici a arbres i jardins públics.
6.- Els organitzadors d'un acte públic
al carrer seran responsables de l’embrutiment de la via pública com a conseqüència de la seva celebració. L'Ajuntament
els podrà exigir la constitució d'una
fiança per a garantir que, acabat l'acte,
deixaran la via pública en bones condicions de netedat i, en cas de no fer-ho, en
seran responsables tant de la neteja com
dels possibles desperfectes ocasionats. La
quantia d’aquesta fiança es fixarà individualment per cada acte en funció de les
característiques del mateix i l’afluència
de públic prevista, i tindrà un mínim de
50 euros i un màxim de 5.000 euros.
7.- A fi que els serveis municipals
puguin realitzar les operacions de recollida de residus de neteja del recinte del
mercat ambulant del poble, la totalitat de
les parades de venda hauran d'haver retirat les instal·lacions, furgonetes o
camions-botiga o suports materials d'acord amb els horaris regulats a través del
Reglament del Mercat Municipal o, en
defecte de regulació específica, en un
màxim de 2 hores des de la finalització
del mercat.
Serà obligació dels venedors d'aquests
mercats, mantenir el lloc de venda, així
com el seu entorn, en perfectes condicions de neteja en tot moment durant el
mercat, així com després de realitzat
l’acte mercantil. A aquests efectes caldrà
que utilitzin una estora, plàstic o element
similar per protegir la via pública. Seran
també considerades parades de mercat les
decaracterístiques artesanals, artístiques,
gastronòmiques, etc,... i les que es muntin
en actes diversos com fires, concerts, o
altres.
8.- Per prevenir l’embrutiment, les persones que realitzin obres en la via pública
hauran de procedir a la protecció d'aquesta
mitjançant la col·locació d'elements
adients als voltants dels enderrocs, terres i
altres materials sobrants de les obres, de
tal forma que s'impedeixi l'escampada i
vessament d'aquests materials fora de l'estricta zona afectada pels treballs.

Quan es tracti d'edificis en construcció, l'obligació diària de netejar la via
pública, en tot l'àmbit material afectat per
l'obra, correspondrà al contractista.
CAPITOL III
RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES
Article 20è. EL SERVEI DE RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES
1.- L'Ajuntament prestarà el servei de
recollida d'escombraries domiciliàries en
tots els nuclis de població del municipi.
2.- La recollida d'escombraries es realitzarà a través de contenidors adequats
distribuïts en tot el terme municipal.
3.- El servei de recollida d'escombraries es prestarà a les diferents zones de la
població amb la periodicitat que s’aprovi
o estigui aprovada per la Corporació.
Es podrà modificar la freqüència del
servei en les diferents zones per tal d'atendre degudament les necessitats de tot
el municipi.
4.- El servei en cap cas es farà càrrec
de terres, runes, restes de material de
construcció, restes de podadures d'arbres
o altres productes anàlegs fruit de l'agençament de jardins, mobles i trastos
vells, o residus industrials no compresos
en l'article següent, excepte que estigui
prevista aquesta recollida.
5.- Es prohibeix el lliurament de deixalles que continguin residus en forma
líquida (olis, vins, detergents, etc..) o susceptibles de liquar-se.
6.- Si com a conseqüència d’una deficient presentació i dipòsit dels residus es
produeix un embrutiment de la via
pública, l’usuari causant en serà responsable i l’Ajuntament podrà reclamar-li
l’import dels possibles danys, sens perjudici d’incoar-li el pertinent expedient sancionador.
7.- Els residus que restin escampats a
la via pública o presentats en forma diferent a la prescrita pel present article seran
responsabilitat de l’establiment o titular
productor.
Article 21è. FORMA DE DIPOSITAR ELS RESIDUS
1.-Brossa domèstica: Els usuaris del
servei estan obligats a dipositar tots els
residus a l'interior del contenidors, en
bosses ben lligades, a partir de les vuit
del vespre i fins a les deu de la nit dels
dies de recollida. No és permès de dipositar-les a l’exterior dels contenidors o fora
de l’horari establert.
2.-Cartrons i embalatges de procedència comercial o industrial: Els residus
produïts pels diferents establiments de la
població consistents en cartrons i materials procedents d'embalatges en general i
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similars, s’hauran de dipositar, sempre
que sigui possible, a l’interior dels contenidors de cartró o d’envàs, depenent del
residu generat. En el cas de que no hi
puguin ser dipositats hauran de ser transportats pel seu productor a la Deixalleria
Municipal degudament plegats i lligats.
En cap cas es podran deixar a la via
pública o al costat dels contenidors.
3.-Paper / cartró, envasos i vidre:
L’Ajuntament habilitarà bateries de contenidors de recollida selectiva de vidre,
paper i envasos per tot el municipi per tal
de fomentar, potenciar i garantir al
màxim la valorització dels residus generats dintre del terme municipal. Per tant,
el reciclatge de residus serà d’obligat
compliment per a tots els veïns del municipi. No es podrà dipositar aquests residus
a l’exterior dels contenidors.
4.-Podes i restes vegetals: 1. També
existirà un servei especial per la recollida
de les podes d'arbres i productes anàlegs
procedents de l'agençament de jardins,
pels casos en que la poda o condicionament del jardí sigui realitzada pels particulars i no per empreses especialitzades.
2.- A aquests efectes, l’Ajuntament
habilitarà contenidors especials per tot el
municipi, que seran d’us exclusiu pels
particulars i no podran superar un volum
màxim d’1 m3/dia. En el cas que els residus generats superin l’esmentat volum
màxim, tindran la consideració d’industrials i hauran de ser transportats a un
centre recuperador autoritzat per la Junta
de Residus de Catalunya.
3.- No es podran abocar les podes o
altres restes vegetals a l’exterior dels contenidors i a altres indrets de la via pública
o terrenys de propietat particular que no
disposin d’autorització municipal expressa per aquests efectes.
4.- No es poden abocar terres, runes o
altres materials que no siguin de procedència vegetal a l’interior d’aquests contenidors.
5.- Els troncs d’arbres, es dipositaran
tallats en rodanxes de 40 cm. de llargada
màxima.
6.- Les branques i branquillons es
dipositaran amb una llargada màxima
d’1,5 metres i 15 cm. de diàmetre.
5.- Runes i residus de la construcció:
1.- En termes generals, la gestió d’aquests
residus es regularà mitjançant la ordenança municipal específica que s’aprovi
en aquesta matèria..
2.- Pel que respecta a les obres
menors consistents en petites reformes
domèstiques, rehabilitacions, etc.., que
generin petites quantitats de runes i
terres, els particulars o constructors
podran abocar-les gratuitament a la Deixalleria Municipal, sense que en cap cas
es pugui sobrepassar el volum màxim d’1
m3. per setmana i productor.

3.- Queda absolutament prohibit abocar terres o runes a l’interior o a l’exterior
dels contenidors municipals, a la via
pública, descampats, solars públics o privats, etc.. sense disposar de la preceptiva
llicència municipal. L’infractor causant
en serà responsable, i l’Ajuntament podrà
exigir-li la immediata retirada sens perjudici d’incoar-li el pertinent expedient sancionador.
6.- Residus especials: Els residus
especials no podran dipositar-se en els
contenidors ni al costat d’aquests per ser
recollits per servei ordinari, sinó que hauran de ser transportats a la Deixalleria
Municipal quan siguin de procedència
domèstica o lliurats a un recuperador
autoritzat quan siguin de procedència
industrial.
7.- Serveis especials de recollida: 1.L'Ajuntament podrà establir tots els serveis especials que consideri necessaris
per la recollida de diferents tipus de residus que no siguin idonis per ser recollits
pel servei ordinari.
2.- Sense perjudici dels que es puguin
crear en el futur, en l’actualitat, a part
dels serveis descrits anteriorment, existeix el servei de recollida de mobles i
trastos vells.
3.- La utilització d’aquests serveis de
recollida de mobles haurà de concertar-se
prèviament mitjançant trucada telefònica.
Els residus de què es tracti es dipositaran
en el lloc, data i hora que indiqui el responsable del servei.
4.- Els mobles i trastos vells que recollirà el servei seran exclusivament domèstics. En cap cas es farà càrrec de
maquinària, vehicles, runes o similars.
Resta absolutament prohibit abandonar
mobles o trastos vells a cap indret del
municipi, excepte en aquell servei o contenidor especialment habilitat a aquests
efectes que, en cap cas, és un contenidor
de brossa, una paperera, o un punt de
recollida selectiva.
Article 22è. ELS CONTENIDORS
1.- Els contenidors constitueixen un
element més del mobiliari urbà al servei
dels ciutadans, amb totes les conseqüències que això comporta, i en especial, la
prohibició de malmetre’ls o d’enganxar-hi
cartells, folletons, adhesius o altres elements si no estan autoritzats per la Corporació.
2.- L'Ajuntament determinarà les
característiques tècniques dels contenidors amb criteris d'unificació pel que fa al
model, així com d'estanqueïtat, facilitat
de maniobra i estètica adequada. En els
llocs on sigui necessari durà a terme una
subjecció destinada a evitar el moviment
dels contenidors a causa del vent.
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3.- Els contenidors se situaran a la via
pública responent a criteris racionals i
d'estratègia amb la finalitat de cobrir adequadament tots els sectors de la població
i procurant que estiguin a distàncies raonables dels usuaris.
4.- Els contenidors situats a la via
pública seran degudament senyalitzats i
tindran la consideració de serveis especials de l'espai urbà per a la càrrega,
descàrrega, neteja i demés operacions
pròpies del servei. Restarà prohibit el seu
desplaçament o manipulació fora dels
espais senyalitzats. Així mateix, restarà
prohibit causar qualsevol destorb a la
prestació del servei de retirada de contenidors per la càrrega i descàrrega de residus. Tot destorb ocasionat podrà ser
reclamat a l’administrat que l’hagi generat i n’estarà obligat a la seva reparació i
al pagament de les despeses en cas de
derivar-se conseqüències econòmiques.
5.- L'Ajuntament determinarà el nombre de contenidors necessaris, amb
l’objectiu d'absorbir tota la producció de
residus domiciliaris del municipi.
6.- El manteniment i neteja dels contenidors correspondrà al servei municipal
de recollida de deixalles excepte en
aquells casos que el contenidor sigui d’ús
exclusiu o de propietat privada.
Article 23è. RECOLLIDES SELECTIVES
1.- L'Ajuntament podrà dur a terme
totes les experiències i activitats que consideri adients en matèria de recollida
selectiva de residus, com la instal·lació de
contenidors especials pels envasos de
vidre o per a separar el residus orgànics
dels inorgànics, de paper, etc.
2.- En les zones on hi hagi instal·lats
contenidors pels envasos, paper, cartró,
vidre o per altres tipus concrets de residus, seran d'ús obligatori per tots els
veïns.
Article 24è. DE LA NETEJA I TANCAMENT DE TERRENYS I SOLARS I
DE LA PAVIMENTACIÓ DE VORERES
1.- Criteris genèrics.
1. Els propietaris de solars i terrenys
els hauran de mantenir lliures d’escombraries i residus i en les degudes condicions d’higiene, salubritat, seguretat i
ornat públic, i en tot cas hauran de realitzar-ne el tancament i la pavimentació de
les voreres amb què confrontin en les
condicions que especifiqui aquesta ordenança i en allò no previst, els requisits
que especifiquin els serveis municipals.
2. La prescripció anterior inclou
l’exigència de la desratització i la desinfecció dels solars i terrenys.
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3. És potestat de l’Ajuntament la inspecció i la realització subsidiària, després
del tràmit administratiu corresponent, dels
treballs de neteja, tanca i pavimentació a
què es refereixen els números 1 i 2 anteriors, siguin els solars de propietat
pública o privada.
2.- Neteja de solars i terrenys.
1.- Els propietaris de solars i
parcel·les hauran de mantenir-les en condicions de seguretat, salubritat i ornat
públic.
2.- És prohibit llençar escombraries,
runes, terres, restes vegetals, o deixalles
sòlides en els solars, terrenys i en els
espais lliures, ja siguin propietat pública
o privada, no previstos, equipats i específicament autoritzats per a aquesta utilitat.
En tot cas, aquesta obligació recaurà
sobre qui tingui dret d’ús o gaudeixi del
terreny (domini útil), sense perjudici de
l'obligació subsidiària de la propietat.
3.- L'Alcaldia, d'ofici o a instància de
qualsevol interessat, previ els informes
dels Serveis Tècnics, podrà disposar la
incoació d'expedient a l'efecte d'ordenar
al propietari l’adopció de les mesures
necessàries per la neteja del solar o parcel·la, fixant un termini per la seva execució.
En la resolució, s’advertirà que en cas
de no complir-la, podrà executar-se per
l’Ajuntament mitjançant l’execució subsidiària prevista a la normativa de procediment administratiu, a càrrec de l’obligat,
i podrà ser cobrada a través del procediment recaptador per la via executiva.
4.- Transcorregut el termini concedit
sense haver-se executat les mesures precises per part de qui hi està obligat,
l’Alcalde podrà ordenar també la incoació
de l’oportú procediment sancionador de
conformitat amb la normativa urbanística
vigent.
No obstant, en casos en què s’apreciés un perill immediat per les persones o
per als béns, que s’hauran de justificar a
l’expedient, l’execució subsidiària pertinent es podrà dur a terme, un cop transcorregut el termini de la primera ordre,
sense haver d’esperar a la resolució de
l’expedient sancionador.
5.- L'ordre d’execució de la neteja
d’un solar o parcel·la, suposa implícitament i a tots els efectes, la concessió de
la llicència reglamentària.
6.- També hauran de procedir a la
retirada de la vegetació incontrolada que
hi pugui créixer i a la seva neteja, especialment en aquelles parcel·les en que la
brossa, matolls i arbres puguin suposar un
risc d'incendi, complint en tot cas les
prescripcions establertes a l'article 3r. del
Decret 64/95, de 7 de mar, del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
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sobre mesures de prevenció d'incendis
forestals. L'incompliment d'aquesta obligació es considerar sempre com una falta
greu.
7.- Queda prohibit emprar mitjans,
eines i instruments, durant els períodes de
màxim risc d’incendi que estableixi la
normativa sectorial aplicable, susceptibles
de provocar espurnes.
3.- Tanca dels solars i terrenys
1.- Els propietaris de solars o
parcel·les hauran de mantenir-les tancades, mentre no es practiquin obres de
nova construcció: les tanques hauran de
dur-se a terme amb els requisits que
segueixen, sens perjudici de que els serveis tècnics municipals, especifiquin
altres prescripcions necessàries en relació
a la ubicació i característiques del terreny
o solar:
•Tanca opaca
•D’alçada mínima 1,50 metres i
màxima 1,80 metres.
•Necessàriament amb obra de totxos,
blocs, etc, ... arrebossat i pintat de color
adient i adequat a l’entorn, que en tot cas,
serà especificat pels serveis tècnics municipals.
2.- Els tancats de solars i de parcel·les
es consideraran obra menor i estaran subjectes a prèvia llicència.
3.- L’Alcalde, d’ofici o per sol·licitud
d’una persona interessada, iniciarà el procediment relatiu al terreny, urbanització o
edificació, previ informe dels serveis tècnics i amb audiència dels interessats, i si
escau dictarà la pertinent ordre d’execució de les obres o d'adopció dels mitjans
necessaris, assenyalant les deficiències
existents, ordenant les mesures precises
per subsanar-les i fixant un termini per a
la seva execució.
L'Alcalde podrà, en cas d'incompliment del propietari, disposar el tancat
d'un solar o parcel·la, mitjançant un procediment d’execució subsidiària, i amb
despeses totalment a càrrec de la propietat i que, en cas d’impagament, podrà ser
cobrada a través del procediment recaptador per la via executiva. Podrà iniciar-se
també el procediment sancionador corresponent.
L'ordre d’execució del tancat d’una
parcel·la, suposa implícitament i a tots els
efectes, la concessió de la llicència reglamentària.
4. L’obligació de tancar pot estendre’s a finques rústiques per raons de
seguretat o de salubritat.
En els llocs de paisatge obert i natural, ja sigui rural o en les perspectives que
ofereixin els conjunts urbans de característiques històriques artístiques, típics o
tradicionals, i als voltants de les carreteres i camins de trajecte pintoresc, no es

permetrà que les tanques limitin el camp
visual per contemplar les belleses naturals, trencar l’harmonia del paisatge o
desfigurar la seva perspectiva.
4.- Pavimentació de les voreres.
1.- Els propietaris de solars i terrenys
hauran de construir el paviment definitiu
de les voreres que donen façana a la via
pública, encara que no tinguin prevista
l’execució d’obres de nova construcció a
la parcel.la.
2.- El paviment de les voreres s’haurà
de realitzar mitjançant l’execució d’una
base de formigó de resistència característica igual o superior a 100 kp/cm2, amb
un gruix mínim de 10 cm, ia la colocació
del paviment definitiu, que haurà de ser
estèticament coherent amb l’entorn i
seguint les característiques de la urbanització.
3.- La pavimentació es considera obra
menor i està subjecte a prèvia llicència.
4.- En cas de sol.licitud de llicència
per a la construcció d’una vivenda unifamiliar o plurifamiliar, de no existir vorera
davant de l’edificació, estarà el promotor
obligat a construir-la a costa seva, utilitzant materials i amb subjecció al model,
amplada i rasant que s’assenyali en tota la
longitud de l’immoble llindant amb la via
pública.
No es concedirà cap permís de construcció sense l’existència de voreres,
excepte que el promotor es comprometi
prèviament i per escrit davant l’Ajuntament, a la seva construcció en un termini
no superior als dos mesos després d’acabada l’obra i amb suspensió de la llicència de 1a ocupació, dipositant una garantia suficient que respongui d’aquest
compromís. Aquesta garantia serà de:
- 60 euros per metre lineal de façana,
amb un màxim de 3.000 euros en concepte de garantia per l’execució de voreres.
- I de 60 euros per metre lineal de
façana en concepte de reparació de serveis públics afectats.
5.- L’Alcalde, d’ofici o per sol·licitud
d’una persona interessada, ordenarà l’execució del paviment de la vorera, previ
informe dels serveis tècnics i amb audiència dels interessats, amb l'adopció dels
mitjans necessaris, assenyalant les deficiències existents, ordenant les mesures
precises per subsanar-les i fixant un termini per a la seva execució.
L'Alcalde podrà, en cas d'incompliment
del propietari, disposar la pavimentació de
la vorera, mitjançant un procediment
d’execució subsidiària, i amb despeses
totalment a càrrec de la propietat i que, en
cas d’impagament, podrà ser cobrada a través del procediment recaptador per la via
executiva. Podrà iniciar-se també el procediment sancionador corresponent.
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L'ordre d’execució de la vorera d’una
parcel·la, suposa implícitament i a tots els
efectes, la concessió de la llicència reglamentària.

CAPITOL IV
NOVES INSTAL.LACIONS, OBERTURA DE CATES I RASES A LA VIA
PÚBLICA

quan transcorrin per dintre del núcli urbà
i zones rurals, molt especialment a tots
els encreuaments. Al nucli antic del
municipi es podran estudiar puntualment
solucions alternatives consistents amb
cablejats grapats a les façanes però sempre soterrant els encreuaments,
2.-Totes les noves instal.lacions d’una
nova linea principal es realitzaran de
forma soterrada, inclòs la xarxa general
que per motiu d’aquesta nova instal·lació
calgui substituïr modificar o desplaçar.
3.- No serà permésa la instal.lació de
línees de baixa tensió sobre pals ni cadiretes a la façana. Aquestes instal·lacions
solament s’acceptaran en casos de desplaçaments provisionals per obres i amb
un termini màxim de 18 mesos.
4.- En casos excepcionals i degudament justificats, s’acceptaran xarxes trenades per substituïr xarxes aerees trenades o sobre cadiretes.
5.- Serà necessàri que l’empresa subministradora sol·liciti per escrit permís
per realitzar qualsevol nova instal.lació,
substitució modificació o ampliació de
xarxes o instal·lacions elèctriques, telefòniques o de comunicació en el municipi,
acompanyant un Projecte Tècnic degudament cumplimentat de les obres a realitzar, així com un document visat pel
Col.legi Professional corresponent que
acrediti que un Tècnic competent assumeix la direcció de les obres. Quan es
tracti de instal.lacions elèctriques que
comportin la ubicació d’una nova Estació
Transformadora, caldra aportar un projecte Tècnic d’avaluació de l’impacte
ambiental, d’acord amb el que estableix
la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la
intervenció integral de l'Administració
ambiental.
6.L’empresa
subministradora
d’energía elèctrica, ha de proporcionar
informació a l’Ajuntament de l’estat
actual de les xarxes de baixa, mitja i alta
tensió del municipi i plànols constructius
definitius de les xarxes soterrades existents i tindrà l’obligació de mantenir els
plànols a disposició de l’Ajuntament permanentment actualitzats. Aquests critèris
també seran d’aplicació a les empreses de
telefonía i altres comunicacions.
7.- En supòsits específics no definits
per la present Ordenança, seran d’aplicació els criteris exigits pels Serveis Tècnics Municipals així com la resta de normatives tècniques aplicables.

Article 25è. INSTAL.LACIONS DE
NOVES XARXES ELÈCTRIQUES, CONDUCCIONS DE TELEFONIA I COMUNICACIONS A LA VIA PÚBLICA.
1.- La substitució i instal.lació de
noves xarxes elèctriques, telefòniques i de
comunicacions hauran de ser soterrades

Article 26. INSTAL·LACIONS DE
NOVES XARXES DE GAS NATURAL
A LA VIA PÚBLICA.
1.- Totes les noves instal·lacions de
conduccions de gas natural transcorreran
soterrades preferentment per les voreres.
Quan per raó d’insuficiència d’amplada o

5.- Règim sancionador.
1.- Constitueix infracció urbanística
l’incompliment de l’ordre d’execució de
les obres necessàries, inclòs el tancament i
pavimentació definitiva de les voreres, per
mantenir els terrenys, urbanitzacions d’iniciativa particular i edificacions, en condicions de seguretat, salubritat i ornat públic.
2.- Un cop hagi transcorregut el termini concedit sense que s'hagin dut a
terme les mesures necessàries, l'alcalde
ordenarà la incoació de l'expedient sancionador, que es tramitarà d'acord amb la
Llei 30/1992 de 26 de novembre del
Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú vigent, i s'imposarà una multa
que serà del 10 al 20 per 100 del valor de
les obres i els treballs necessaris per
superar les deficiències higiènico-sanitàries o estètiques realitzades.
3.- L’Ajuntament podrà procedir,
previ apercibiment d’execució forçosa
mitjançant execució subsidiària, a realitzar els corresponent actes per sí o a través
de les persones que determini, a costa
l’obligat.
4.- Seran responsables de manera
directa:
- en el cas de neteja de solars i
terrenys seran responsables els que en tinguin el domini útil del mateix; subsidiàriament els propietaris del mateix.
- en el cas de tancament de solars i
terrenys, els seus propietaris.
- en el cas de pavimentació de voreres, els seus propietaris. En el cas previst
a l’art. 4.5 ho serà el promotor i, subsidiàriament a aquest, el propietari.
5.- Serà competent per la resolució
del procediment sancionador, l’Alcalde.
6.- En la resta de prescripcions no
previstes en aquest règim sancionador
específic s’aplicarà el règim genèric de la
present ordenança o, en cas d’existir, de
les ordenances específiciques de cada
matèria.
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saturació de serveis soterrats, el cumpliment d’aquesta condició no sigui possible, l’Ajuntament podrà autoritzar que
transcorrin per la calçada a la profunditat
establerta pels reglaments tècnics vigents
i degudament senyalitzades. Els creuaments perpendiculars dels carrers hauran
de guardar una interdistància mínima de
50 m. entre ells.
2.- Serà necessàri que l’empresa subministradora de gas natural sol·liciti per
escrit el permís per realitzar qualsevol
nova instal·lació, substitució modificació
o ampliació de xarxes, acompanyant un
Projecte Tècnic degudament cumplimentat de les obres a realitzar, així com un
document visat pel Col·legi Professional
corresponent que acrediti que un Tècnic
competent assumeix la direcció de les
obres.
3.- L’empresa subministradora de gas
natural, ha de proporcionar informació a
l’Ajuntament de l’estat actual de les xarxes del municipi i aportar plànols constructius definitius de les xarxes soterrades
existents i tindrà l’obligació de mantenir
els plànols a disposició de l’Ajuntament
permanentment actualitzats.
4.- En supòsits específics no definits
per la present Ordenança, seran d’aplicació els criteris exigits pels Serveis Tècnics Municipals així com la resta de normatives tècniques aplicables.
Article 27. INSTAL·LACIONS DE
TUBS DE GAS PER LES FAÇANES.
1.- Aquesta Ordenança és complementària al compliment de la normativa
tècnica de instal·lació de gas que es
regula
mitjançant
el
Reglament
d’instal·lacions de gas i Normes bàsiques
d’instal·lacions de gas i es controlarà per
par del Departament d’Indústria i el seu
objectiu és regular la implantació de tubs
de gas per façanes en edificacions existents.
Totes les instal·lacions en edificis de
nova construcció i d’edificis que es rehabilitin, en la seva major part queda prohibida la instal·lació de tubs de gas per la
façana.
Com a norma general les escomeses
de gas entre la xarxa soterrada que transcorre pel carrer i l’abonat, s’efectuaran
soterrades i amb entrada directa a l’edificació.
El recorregut del muntant s’haurà
d’efectuar de forma que:
L’ascendent s’efectuarà per patis interiors, la caixa d’escala, o per la façana
posterior de l’edifici, a l’espai lliure per
l’interior de l’illa, accedint-hi per espais
comunitaris.
En el cas que no es puguin complir
les condicions anteriors, només s’adme-
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tran tubs a les façanes quan es donin els
següents casos:
- Que degut a la disposició interior no
sigui possible instal·lar els tubs per l’interior de l’edifici per no dispopsar dels
trams de pas comunitari o bé per impossibilitat de compliment de la normativa
d’instal·lacions de gas.
- Quan es disposi de la corresponent
autorització per part de l’Ajuntament.
2.- Condicions de la instal·lació:
- Mitjançant canonada vista solament
s’admetrà un sol tub per façana per bloc
d’habitatges, no admetent-se la disposició
d’instal·lacions individuals.
- El recorregut per la façana es farà
proper a la mitjanera, evitant en la mesura
que sigui possible els recorreguts horitzontals.
- També s’admetrà el tub al costat de
baixans d’aigua quan per les condicions
d’estètica de la façana generi un impacte
visual menor.
- Els materials a utilitzar en el pas per
façana seran d’acer galvanitzat, acer inoxidable i coure. En aquest darrer cas el
tub s’haurà d’encastar fins a l’altura
necessària per arribar al forjat de la planta
immediatament superior i com a mínim 3
m. del nivell del carrer. El diàmetre interior de la beina haurà d’ésser superior
almenys en 1 cm. al diàmetre exterior del
tub que es vol protegir, i en cap cas el tub
i la seva protecció podran sortir de la vertical de la façana.
- El tub de protecció haurà de quedar
obert en la part baixa amb la corresponent
reixa, de forma que s’eviti l’acumulació de
brosses i aigua en el seu interior. La part
alta ha quedar oberta per la seva ventilació.
- La subjecció a la façana del tub de
protecció es realitzarà amb elements soldats a la mateixa, evitant expressament
les abraçaderes.
3.-Encastament:
- A tots el muntant de façana es disposarà d’un primer tram encastat fins a
l’altura del forjat del primer pis amb una
altura mínima de 3 m. En el cas que
l’esmentat encastament representi una
important afectació a l’estètica de la
façana pel tipus d’acabat, es podrà demanar en la petició que la canonada sigui
vista, proposant una solució amb el
menor impacte visual possible.
- En casos excepcional s’admetrà el
tub per façana a menys de 3 metres quan
es disposi de pedra vista de valor arquitectònic, es disposi d’un acabat d’obra
vista o estocat que no sigui possible reposar-lo o bé que no es disposi de suficient
espai per encastar-lo.
- El tub es pintarà del mateix color
que la façana. Malgrat això, hauran de
senyalitzar-se amb dues bandes de color
groc de 10 cm. a l’altura de la primera
planta i una a la par més alta del muntant.
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- L’instal·lador disposarà de la corresponent titulació pel tipus d’instal·lació a
executar.
4 .- Llicències:
Quan les instal·lacions hagin de realitzar-se per façana, el titular haurà de
sol·licitar la corresponen llicència a
l’Ajuntament. La sol·licitud haurà d’anar
acompanyada d’una memòria tècnica i
plànols que descriguin la instal·lació pretesa, justificant els motius que fan inprescindible passar per la façana i que és la
solució tecnicament viable amb menor
impacte visual a la façana. Sobre suport
fotogràfic es grafiarà el tram de canonada
a implantar i es comunicaran les dades
personal de la persona de contacte i de
l’instal·lador autoritzat.

3.- Si per l'obertura de la rasa o cata
és necessari interrompre la circulació de
vehicles, el titular de la llicència ho
comunicarà a la Policia Local amb 48
hores d'antelació com a mínim. El titular
complirà totes les indicacions de la Policia sobre la forma i elements a emprar per
tallar la circulació. A les sortides d'habitatges, passos de vianants, cantons de
cruïlles, garatges, etc. i en tots aquells
llocs que no es pugui interrompre el pas
de persones i vehicles es col·locaran planxes d'acer de suficient resistència que permetin el pas i se senyalitzaran adequadament per evitar danys als vianants i
vehicles. Serà responsable d’aquests
danys, si es produïssin, el titular de la
llicència.

Article 28è. NECESSITAT DE PREVIA LLICÈNCIA MUNICIPAL
1.- L'obertura de cates o rases a la via
pública o altres espais amb aquest caràcter exigirà com a requisit previ l'obtenció
de llicència municipal, que haurà de
manifestar com a mínim el tram al qual
afecta l’obertura i el temps que estarà
oberta.
2.- Les llicències s'atorgaran sempre
sense perjudici de tercers.
3.- L'atorgament de llicències serà
competència de l'Alcaldia o, en cas de
delegació de funcions, de la Junta de
Govern Local.
4.- L'Administració municipal té la
competència per a l'execució dels treballs
i les obres necessàries per a la perfecta
conservació dels elements estructurals i
ornamentals de les vies públiques. Ningú
no pot, ni tan sols per a millorar l'estat de
conservació de les vies públiques, executar treballs de restauració o reparació dels
esmentats elements sense la llicència
municipal prèvia.

Article 30è. ZONES DE NOVA
URBANITZACIÓ
En les zones i carrers de nova urbanització no es permetrà l'obertura de rases
o cates en un termini de cinc anys, llevat
de casos molt excepcionals que s'estudiaran individualment.

Article 29è. RESPONSABILITAT
DEL TITULAR DE LA LLICÈNCIA
1.- El sol·licitant de la llicència serà
el responsable d'informar-se degudament
dels serveis que puguin existir en el tram
afectat per la rasa o cata, ja siguin de propietat pública o privada, tals com abastament d'aigua, electricitat, telèfon, etc. i,
en conseqüència, haurà de respondre de
les avaries que es provoquin en els mateixos com a conseqüència de l'excavació.
2.- El titular de la llicència serà el responsable dels danys materials o humans
que es puguin produir com a conseqüència directa o indirecta de l'obra. En aquest
sentit, les obres s'hauran de mantenir perfectament senyalitzades, especialment a la
nit, i hom hi col·locarà com a mínim tanques de protecció, llums vermells o grocs
i bandes reflectants, visibles a 100 metres
de distància.

Article 31è. FIANÇA
1.- Independentment dels tributs que,
a tenor de les Ordenances Fiscals vigents,
s'acreditin en obtenir la llicència, en el
moment de sol·licitar-la l'interessat haurà
de constituir una fiança de 50 euros/m2,
amb un mínim de 300 euros per garantir
la correcta reposició del paviment.
2.- L’Ajuntament podrà estudiar la
possibilitat d’acceptar fiances anuals
prorrogables a aquelles empreses que
habitualment realitzin treballs a la vía
pública del municipi, sempre que els
imports garanteixin, en quantia suficient,
els possibles danys ocasionables.
Article 32è. REPLANTEIG.
Abans d'iniciar les obres es farà el
replanteig que serà sotmès a l'aprovació
dels Serveis Tècnics Municipals.
Art. 32è. bis. EXECUCIÓ DE LES
RASES
1.- Quan es tracti de paviments continus (asfàltics, formigó, etc.) l'obertura del
paviment es farà tallant amb disc sobre la
línia que configura la superfície de la
rasa. Si es tracta de paviments en peces
(llambordes, panots, llosetes, etc.), l'obertura es farà desmontant el paviment de
manera que s'afecti només la superfície
estrictament necessària.
2.- Els productes de l'excavació seran
immediatament retirats després de la seva
extracció i no es podran deixar a la via
pública. El replè de la rasa o cata es realitzarà amb materials d’aportació apropiats del tipus subbase per facilitar la
compactació.
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3. En la instal·lació de nous serveis
s’hauran de respectar les distàncies mínimes següents:
a) Conducció d'aigua: 20 cm.
b) Telèfon i electricitat: 30 cm.
c) Clavegueram i desaigües: 30 cm.
d) Gas: la que es fixi pels Serveis
Tècnics Municipals.
En cas de que les normes estatals o
autonòmiques estableixen unes distàncies
superiors seran aquestes les d’aplicació,
deixant de tenir vigència les distàncies
fixades en aquesta ordenança.
4.- L’excavació de la rasa o cata es
farà amb l'amplada mínima necessària
perquè les terres s'aguantin, sense posar
en perill els treballadors ni el trànsit,
mobiliari urbà o immobles que pugui
haver-hi prop de la rasa.
5.- En les zones o carrers de nova instal.lació de xarxes d’aigua, electricitat o
gas natural, no es permetrà l’obertura de
noves rases o cates en el termini de 2
anys comptats a partir del mes següent a
la finalització de les obres, llevat de casos
molt excepcionals que s’estudiaran individualment.
Article 32è ter. REPOSICIÓ DE
PAVIMENTS
1.- Abans de tapar la rasa es comunicarà als serveis tècnics municipals a fi
que puguin comprovar l'estat dels serveis
que discorrin per la rasa i el dels treballs
efectuats i indicar les mesures que, en el
seu cas, calgui adoptar.
2.- S'omplirà la rasa amb material de
nova aportació del tipus subbase, compactat al 90 per 100 próctor. Els últims 20
cm., fins a 5 cm. del paviment acabat,
s'ompliran amb formigó de 200 Kg/cm2.
de resistència característica. La capa de
rodadura serà d'aglomerat asfàltic amb un
mínim de 5 cm. de gruix o formigó de
200 Kg/cm2, segons sigui el paviment de
la resta de la calçada.
3.- Per la reposició de voreres, s'omplirà la rasa amb material d’aportació del
tipus subbase, compactat al 90 per 100
próctor. En els últims centímetres es
col·locarà un paviment de 10 cm. de formigó de 150 Kg/cm2. de resistència
característica, deixant espai suficient per
la col·locació del paviment acabat (panot,
llosetes, etc.)
4.- Mentre durin els treballs de reposició els tècnics municipals inspeccionaran l'obra tantes vegades com considerin
convenient, i una vegada acabada, el contractista o titular de la llicència els ho
comunicarà perquè practiquin la inspecció
final. Sense la conformitat dels Serveis
Tècnics i d’Urbanisme municipals a l'obra realitzada, no es podrà procedir a la
devolució de la fiança. Els Serveis Tènics
i d’Urbanisme podran requerir la correcta
actuació en els treballs de reposició.

5.- La llicència municipal per l'obertura de la rasa haurà d'estar en poder del
personal que realitzi l'obra i s'haurà d'exhibir a petició de l'inspector municipal
d'obres o dels serveis tècnics.
CAPITOL V
OCUPACIÓ DE VIES I ESPAIS
PÚBLICS
Article 33è.- EXPOSICIÓ DE MERCADERIES
1.- Prèvia llicència municipal que
atorgarà l'Alcaldia, els titulars d'establiments comercials podran ocupar una part
de les vies públiques que expressament es
determini, davant les façanes dels seus
establiments. La llicència serà per cada
temporada, és a dir per cada anualitat,
havent-se de demanar una nova autorització per a cada anualitat, excepte aquelles
llicències que expressament prevegin el
contrari.
2.- En funció de les característiques
de la via, amplada de la calçada, intensitat del trànsit, tant rodat com de vianants,
la llicència indicarà la superfície màxima.
Aquestes determinacions també podran
establir-se de forma general per carrers
sencers o trams. En cap cas l'amplada de
l'espai a ocupar podrà ser superior a la de
la façana de l'establiment, ni es podrà
ocupar la vorera, per així garantir que
concorri el pas de vianants, excepció feta
de la regulació que s’estableixi per
l’ordenança per l’ocupació de la via
pública.
3.- Els expositors tindran una alçada
màxima de 2,50 metres, excepte que en
determinades zones sigui d’interés un
alçada major o menor atenent a les circumstàncies i característiques de l’entorn.
4.- L'atorgament d'aquestes llicències
serà discrecional per part de l'Alcaldia o
en cas de delegació, per la Junta de
Govern Local, atenent el trastorn que l'ocupació pugui causar al trànsit de persones i vehicles, a raons d'higiene de les
mercaderies que es pretenguin exposar, o
d'altres anàlogues i igualment objectives.
5.- En cas que s’utilitzin instal.lacions
amb anclatges a terra, una vegada extingida la llicència o autorització per l’ocupació, hauran de ser desmuntades i extrets
els anclatges. Els forats existents una
vegada desmuntada la instal.lació i els
seus anclatges, no podran dificultar ni
generar cap mena de perill o risc pels vianants i vehicles.
Article 34è. COL·LOCACIÓ DE
TAULES I CADIRES
1.- Prèvia llicència de l'Alcaldia o
Junta de Govern Local, es podran ocupar
els espais públics continus a bars, restau-
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rants, i anàlegs amb taules i cadires, com
annex a l'establiment.
2.- La llicència determinarà en cada
cas la superfície màxima a ocupar, si
aquesta ha de delimitar-se amb algun element de mobiliari urbà (jardineres, tanques, etc.) i el temps de vigència de la
llicència, que en cas de manca d’especificació, s’entendrà atorgat per l’any en
curs, havent de demanar-se nova llicència
l’any següent al de sol.licitud. Per tant,
les llicències per a ocupar una porció de
la via pública amb taules, cadires, parasols, tendals, marquesines, expositors i,
quan s’escaigui, amb instal·lacions tancades es concediran per temporades.
3.- El titular de la llicència serà responsable de mantenir en tot moment la
neteja de l'espai ocupat.
4.- Diàriament, en procedir-se al tancament de l'establiment, s'hauran de retirar les taules, cadires, parasols i resta
d’elements que inclogui l'ocupació.
L’exempció d’aquesta obligació l’haurà
d’atorgar l’Ajuntament.
5.- L'atorgament d'aquestes llicències
serà discrecional per part de l'Alcaldia o
per la Junta de Govern Local en cas de
delegació de funcions, en base a les
característiques de la via o espai públic
on hagi de produir-se, per evitar que
siguin causa de trastorns pel trànsit de
persones o vehicles. Es podran establir
criteris genèrics d’actuació en aquesta
matèria.
6.- Els establiments autoritzats per
ocupar aquests espais públics no podran
col·locar en cap cas altaveus a l'exterior
del seu establiment per tal que la música
pugui escoltar-se des de l'espai públic
ocupat.
7.- Respecte d’instal.lacions o mecanismes automatitzats com màquines
expendedores de begudes, caixers
automàtics adossats a façanes, màquines
de lleure i similars, el règim aplicable
serà el mateix que el descrit anteriorment,
amb les següents excepcions:
a) No serà aplicable el règim previst
pel punt 4 del present article.
b) No serà aplicable, als caixers
automàtics, el règim de sol.licitud de
llicència anual si bé, anualment sí que
hauran d’abonar les taxes que siguin
d’aplicació.
8.- Les instal·lacions dels elements
objecte d’aquest precepte han d’integrarse adequadament amb l’entorn en el qual
es situï. En aquest sentit, s’utilitzaran
materials adients, l’ocupació no distorsionarà l’harmonia de la zona i a més no
s’admetrà publicitat comercial en els elements indicats, autoritzant-se només la
inscripció del nom de l’establiment.
9.- En qualsevol cas, l’ocupació de la
via pública o del seu sòl, mai podrà impe-
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dir o obstaculitzar la circulació dels vianants o dels vehicles o l’entrada als edificis o aparcaments. Caldrà deixar una
amplada mínima de 1,20 metres per pas
de vianants i de 4.00 metres per entrada
de vehicles.
10.- Sempre que l’ocupació pugui
suposar un impacte visual que no permeti
visualitzar la façana s’haurà d’interrompre l’ocupació cada SIS (6) METRES i
s’haurà de deixar un espai d’UN METRE
I VINT CENTÍMETRES (1,20 m) per a
pas de vianants.
11.- Quan s’hagi de disposar de tendals o parasols, aquests estaran situats
dins de l’espai destinat a l’ocupació per
taules i cadires, tenint en compte que,
quan aquests estiguin totalment instal·lats
i oberts, no podran sobrepassar l’espai
permès d’ocupació de la vorera, calçada,
carrers de vianants o espai central, en el
seu cas.
12.- Està prohibida la col·locació de
tarimes i altres instal·lacions d’ocupació
horitzontal sobre el pla del paviment.
Excepcionalment, i en cas que ho autoritzi l’Alcaldia, i previ informe de la regidoria de governació, es permetrà aquesta
mena d’autoritzacions amb les condicions
específiques de cada cas.
13.- Es prohibeix tancar els laterals i
la part superior de l’àmbit d’ocupació,
mitjançant la instal·lació de pèrgoles,
coberts, i altres construccions permanents
o semipermanents, podent únicament
cobrir aquest àmbit amb parasols o tendals plegables. L’Ajuntament podrà establir, en determinats casos, les característiques i colors dels tendals i parasols.
14.- Els parasols seran d’eix central i
plegables. La coberta d’aquests serà de
lona o similar.
15.- Les instal·lacions elèctriques
s’hauran d’integrar en el conjunt i s’ajustarà al Reglament electrotècnic per a
baixa tensió (REBT) i instruccions complementàries. No s’admetran instal·lacions d’aparença provisional.
16.- Al voltant de l’espai objecte
d’ocupació de la via pública no s’hi
podran dipositar caixes, ampolles i altres
objectes d’ús comú de l’activitat.
17.- Revocació.
a) Atesa la naturalesa precària de la
llicència, aquesta serà essencialment
revocable en qualsevol moment, per raons
d’interès públic, per ser l’ocupació de la
via pública o el seu sòl incompatible o
conflictiva amb la circulació de vehicles
o vianants o per l’ús abusiu que se’n fes,
amb audiència a l’interessat pel termini
de QUINZE (15) DIES. Aquesta revocació no comportarà indemnització de cap
classe.
b) També serà procedent la revocació
de les llicències, sense indemnització i
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prèvia audiència a l’interessat pel termini
de QUINZE (15) DIES, per canvi o desaparició de les circumstàncies, que en van
determinar l’atorgament o per sobrevenirne d’altres de noves que en cas d’haver
existit llavors haguessin justificat la denegació, en els termes establerts per la normativa general aplicable.
18.- Caducitat de la llicència.
a) Una vegada hagi transcorregut la
durada per la qual va ser atorgada la
llicència, o es produeixi la seva caducitat
per qualsevol circumstància, l’interessat ve
obligat a retirar de la superfície ocupada, o
del seu sòl, en el termini màxim de TRES
(3) DIES, els elements instal·lats. En el cas
de que així no es fes, l’Ajuntament, per
raons d’interès, ho podrà realitzar d’ofici,
i a costa de l’interessat.
b) Així mateix l’Ajuntament podrà
retirar aquelles instal·lacions o elements
que no disposin d’autorització municipal
o incompleixin les determinacions de la
llicència o els preceptes generals
d’aquesta ordenança, essent aplicable el
mateix termini i les condicions de l’execucuió subsidiària.
19.- Règim econòmic.
L’ocupació temporal de la via pública
o del seu sòl regulada en aquesta ordenança estarà subjecte a les taxes regulades a la corresponent ordenança fiscal.
20.- La quantificació de superfícies
d’ocupació serà la següent:
a) En els casos en que l’ocupació es
realitza amb diversos elements discontinus, però que impedeixin un pas normal o
creïn un espai reservat, es calcularà com
a superfície efectiva d’ocupació la resultant del perímetre englobador dels diversos elements.
b) Quan l’ocupació es realitzi amb
elements continus, la superfície ocupada
serà la que resulti del producte de
l’amplada per la llargada expressada en
metres quadrats.
21.- Tots aquests aspectes i requisits
podran ser traslladables a un altre tipus
d’ocupació de la via pública, diferent a la
d’aquest precepte, sempre que en siguin
requisits compatibles amb aquella.
Article 35è. BASTIDES I MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ
1.- Les llicències d'obres, llevat que ho
especifiquin expressament, no autoritzen
per ocupar la via pública amb bastides,
maquinària, materials de construcció, etc.
2.- Per ocupar la via pública amb bastides o materials de construcció caldrà
obtenir prèvia llicència de l'Alcaldia o per
la Junta de Govern Local, en cas de delegació de funcions, que només la concedirà si es imprescindible per poder executar l'obra.

3.- Els titulars de llicència d'ocupació
de via pública d'aquesta naturalesa hauran
de senyalitzar i protegir amb tanques tots
els elements que constitueixin l'ocupació.
Durant la nit, restaran senyalitzats amb
llums vermells o grocs visibles des d’un
mínim de 100 metres de distància, tanques i elements reflectants. Tot dany provocat a vehicles o persones derivat d’una
defectuosa senyalització serà responsabilitat del titular de l’ocupació.
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
demés condicions que resultin necessàries. En cas de que per omissió con constessin a la llicència, els Serveis Tècnics
municipals o la Policia Local podran exigir, fins i tot verbalment, aquesta senyalització. Tot i això podrà emetre’s la
corresponent acta o informe pel tècnic o
agent actuant.
5.- Els titulars d'aquests tipus de
llicències hauran de complir allò que
prescriuen els arts. 19.8 i 27.3 de la present Ordenança.
Article 36è. GUALS i RESERVES
D'ESPAI PER CÀRREGA I DESCÀRREGA
a) Respecte dels guals.
1.- Les entitats o particulars interessats en l'obtenció d'autoritzacions d'aprofitament de la via pública amb reserva
d'espai pel pas de vehicles als edificis o
solars, mitjançant la corresponent senyalització de la prohibició d'estacionar, hauran de sol·licitar-ho a l'Alcaldia per escrit
on detallaran l'extensió de l'aprofitament
requerit.
2.- L'autorització s'atorgarà només per
l'espai necessari per permetre el pas dels
vehicles de que es tracti.
3.- Els titulars d'aquestes autoritzacions tenen obligació de proveir-se de la
placa reglamentària per la senyalització
de l'aprofitament, que serà subministrada
per l'Ajuntament i en la que constarà el
número de registre de l'autorització. La
placa haurà de ser instal·lada de forma
permanent, delimitant-se la longitud de
l'aprofitament mitjançant el pintat del
vorell de la vorera. En cas de pèrdua o
robatori de la placa, l’administrat haurà
d’obtenir-ne una de nova, sense poder
repercutir el cost de la mateixa a l’Ajuntament.
4.- Les persones que disposin d'entrades de vehicles amb aprofitament especial
de la via pública, sense haver obtingut
l'autorització corresponent, seran incloses
d'ofici en el padró de la taxa establerta a
l'efecte amb la obligació d’abonar tot
l’exercici tributari corresponent a l’any en
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què es detecti la placa de gual, sense perjudici de la sanció que pugui resultar procedent.
5.- Si les condicions de la vorera no
permetessin el pas de vehicles sense que
se'n ocasionés el trencament o deteriorament, l'Alcaldia podrà exigir al sol·licitant, com a condició de l'autorització, que
practiqui el corresponent rebaix de la
vorera en la forma que indiquin els Serveis Tècnics municipals.
6.- Per carrers de petita amplada,
l’Ajuntament podrà, previ informe favorable dels Serveis Tècnics o de la Policia
Local, impedir l’estacionament a la
vorera contrària a la sortida de vehicles,
situada en front, als efectes de facilitar la
maniobra d’accés i sortida.
7.- El gual serà senyalitzat amb la
corresponent línia groga pintada a terra.
En cas que es manifesti allò previst a
l’apartat 6 del present precepte, també
caldrà pintar la línia groga a la vorera
contrària.
8.- El cost de la pintar la citada línia
groga anirà a càrrec de l’administrat,
excepte que l’Ajuntament en faci constar
expressament el contrari.
b) Respecte de les reserves de càrrega
i descàrrega
1.- L'Alcaldia podrà assenyalar en els
diferents sectors del municipi zones de
càrrega i descàrrega on restarà prohibit
l'estacionament durant l'horari que es consignarà en la placa fixada en el senyal
corresponent. Aquests espais podran ser
utilitzats per realitzar operacions de
càrrega i descàrrega per tots els establiments de les immediacions, sense que
ningú en tingui l'atribució exclusiva o
preferent.
2.- Els establiments que per les seves
característiques no puguin realitzar adequadament les operacions de càrrega i
descàrrega des de les zones que amb
caràcter general s'hagin establert per
aquesta activitat, podran sol·licitar la
reserva d'un espai adequat i proper a l'establiment per a realitzar-les.
3.- L'atorgament d'aquestes reserves
serà discrecional per part de l'Alcaldia, en
funció de la necessitat real de la reserva
pel normal funcionament de l'establiment.
La resolució que atorgui la reserva indicarà la ubicació exacta, la llargada de
l'espai reservat, els dies i hores durant els
que serà efectiva la reserva i qualsevol
altre condició que s'estimi necessària.
4.- Els titulars de reserves d'espai per
operacions de càrrega i descàrrega hauran
de senyalitzar l'espai afectat mitjançant la
placa corresponent, on constaran els dies
i hores reservats durant els que hi restarà
prohibit l'estacionament, i el pintat del
vorell de la vorera. Així mateix, hauran

de satisfer la taxa que, en el seu cas, s'estableixi.
5.- En cap cas els titulars de reserves
d'espai per càrrega i descàrrega podran
utilitzar l'espai reservat com aparcament
durant l'horari de vigència de la reserva.
Article 37è.- OCUPACIÓ DE LA
VIA PÚBLICA AMB PARADES I
QUIOSCOS.
1.- Prèvia obtenció de llicència per
part de l’Alcaldia, es podrà ocupar la via
pública per la instal.lació de parades del
mercat setmanal i de les parades instal.lades a la plaça Víctor Català.
2.- Altrament podran ésser instal.lats,
prèvia autorització municipal per part de
la Junta de Govern Local o Alcaldia,
quioscos, parades i instal.lacions similars
a la via pública.
3.- En cas de que es programessin
activitats o mercats concrets per unes
determinades dates, caldrà que els interessats que vulguin participar en el citat
esdeveniment acreditin que la parada que
volen instal.lar s’ajusta a l’activitat que
està programada. En cas contrari, tindran
preferència per obtenir llicència les instal.lacions que més s’ajustin a l’activitat
programada.
4.- Respecte dels quioscos de caràcter
fix.
a) Els quioscos de caràcter fix destinats a la venda de diaris, revistes i publicacions periòdiques; flors i llaminadures
objecte de la present reglamentació tenen
caràcter permanent i la seva construcció i
instal·lació s’ajustarà al model, característiques, materials i dimensions aprovades, a tal efecte, per l’Ajuntament amb
l’absoluta prohibició d’introduir-hi elements o modificacions que, en major o
menor grau, vulnerin les condicions oficialment establertes.
b) La ubicació d’aquestes instal·lacions o quioscos s’efectuarà en el lloc
exacte i en les condicions que fixi l’Ajuntament que es reserva la facultat de modificar els emplaçaments en funció de les
circumstàncies que en puguin esdevenir a
la zona.
c) La construcció dels referits quioscos s’efectuarà per part del titular de la
concessió i al seu exclusiu càrrec en el
termini màxim de sis mesos, comptats a
partir del dia següent al de rebuda de la
notificació de la corresponent concessió
en l’emplaçament exacte assenyalat per
l’Ajuntament i amb total subjecció al
model a tal efecte establert per l’Ajuntament. L’Ajuntament podrà ampliar el termini d’execució de l’obra.
d) De no poder dur-se a terme la instal·lació del quiosc dins l’esmentat període de sis mesos podrà el titular de l’autorització demanar, amb una antelació
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mínima d’UN (1) MES al de la data en la
que finalitzaria el termini assenyalat, una
pròrroga de TRES (3) MESOS. En el
supòsit de no procedir a la instal·lació en
qüestió dins el període atorgat la concessió quedarà sense efecte i es perdran els
drets i tributs en el seu moment abonats.
e) Si la instal·lació del quiosc no
s’ajustés al concedit per llicència, l’Ajuntament atorgarà un termini màxim i
improrrogable d’UN (1) MES a comptar
des del dia següent al de rebuda de la
corresponent notificació, per tal de que es
pugui procedir a la seva adequació a la
llicència i, en cas de no efectuar-se
aquesta dins l’esmentat termini, la concessió quedarà sense efecte i es perdran
els drets i tributs abonats en concepte de
la mateixa.
f) El titular de la concessió haurà de
realitzar, en tot moment i al seu càrrec,
els treballs de reparació, neteja, conservació i, en general, manteniment necessari,
per a tenir el quiosc i la seva àrea
d’influència dins l’espai del domini
públic autoritzat, per tal de mantenir-lo en
perfecte estat d’ús i conservació.
g) Aniran a càrrec del titular de la
concessió totes aquelles despeses derivades dels subministraments energètics i
dels serveis de qualsevol ordre inherents
al quiosc.
h) En el supòsit de trasllat o de tancament del quiosc per cessament de l’activitat del mateix un cop finalitzat el termini de duració de la concessió, el titular
restarà obligat a deixar lliure, vàcua i
expedita a disposició de l’Ajuntament
l’espai de via pública que fou objecte
d’ocupació i a donar de baixa l’escomesa
elèctrica; reconeixent expressament la
potestat municipal per recordar i executar
per sí el llançament.
j) S’obliga al titular a respondre dels
danys i perjudicis que pugui causar als
interessos municipals i/o als tercers
l’incompliment de les obligatorietats que
li emanen de la concessió per l’ocupació
i ús de l’espai públic. La responsabilitat
que en pugues derivar s’aplicarà amb
càrrec a la fiança en el seu dia dipositada
i de ser aquesta insuficient es procedirà a
actuar de conforme a la normativa d’aplicació al cas.
k) Aquesta autorització tindrà caràcter
de Concessió Administrativa per l’ús privatiu de la via pública o, més àmpliament, d’una part del domini públic municipal d’acord amb allò que disposen la
vigent Llei Municipal i de Règim Local
de Catalunya, i dels també vigents Reglament de Patrimoni dels Ens Locals i
Reglament de béns de les Entitats Locals.
l) Els quioscos objecte de la present
regulació solament podran destinar-se a la
finalitat que els hi es pròpia.
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m) Les concessions s’adjudicaran,
preferentment, prèvia convocatòria de
licitació pública mitjançant la forma contractual de concurs per procediment obert
prèvia aprovació per part de l’Ajuntament
dels corresponents plecs de clàusules tècniques i plec de clàusules administratives
particulars que en cada cas regiran la licitació. La durada de la concessió serà com
a màxim de DEU (10) ANYS a comptar
des de la data de notificació de l’adjudicació de la mateixa. L’Ajuntament establirà per cada licitació el plec de les clàusules tècniques i el de les administratives
particulars que la regiran.
n) A més de les obligacions que per al
titular de la concessió emanin d’altres
reglamentacions, de les que puguin ser
aplicables per aquesta ordenança o les
que en resultin de la deguda aplicació de
normativa legal, s’estableixen com a obligacions les següents:
a) Exercir per si mateix l’activitat que
construeix l’objecte de la concessió.
b) El titular no podrà alinear, traspassar, arrendar o, en general, cedir la titularitat de l’activitat llevat d’autorització
expressa municipal.
c) Construir i instal·lar el quiosc amb
subjecció al disseny, característiques,
dimensions, materials i emplaçament
establert per l’Ajuntament.
d) Mantenir les instal·lacions, mobiliari i elements de l’establiment en bon
estat de conservació i funcionament
d’acord amb allò que preveu i disposa
aquesta regulació.
e) En cap cas, a excepció feta d’un
supòsit de força major estimat com a tal
per part de l’Ajuntament, podrà mantenirse el quiosc tancat durant un període de
tres mesos consecutius.
f) El titular solament podrà disposar
d’una concessió al seu nom, restant
exclosos d’aquest tipus de concessió el
seu cònjuge així com els antecedents i
descendents en cas de convivència amb el
titular.
g) Prestar el servei objecte de l’activitat comercial pròpia del quiosc mitjançant
una organització adequada i dotant-lo
dels medis personals i materials necessaris per atendre al públic de la forma més
òptima.
h) Complir, si s’escau, les obligacions
de caràcter laboral i de Seguretat Social
respecte del seu personal el qual, en cas
de tenir-ne, dependrà única i exclusivament del titular de la concessió i no tindrà
cap tipus de lligam laboral, administratiu
o de cap altre mena amb l’Ajuntament.
i) Assumir les despeses de qualsevol
classe derivades del desenvolupament,
explotació i funcionament de l’activitat
comercial que li és pròpia i, en particular,
les de naturalesa tributària, les d’altes en
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els corresponents comptadors i els consums tant d’electricitat com d’altres serveis i subministraments existents al
quiosc.
j) Sota cap concepte, fora d’expressa
autorització a l’efecte, podrà ocupar-se
sòl, subsòl o vol per part del titular de la
concessió.
k) Complir en tot moment les ordres i
indicacions dels Tècnics municipals competents i, en especial les disposades per
l’Àrea de Serveis Tècnics.
l) L’Ajuntament es reserva el dret de
realitzar en tot moment les inspeccions
que estimi oportunes per tal de comprovar
el compliment de les obligacions per part
del titular.
o) El preu o cànon a satisfer pel titular de la concessió de l’ocupació de la via
pública o altres espais d’ús públic municipal mitjançant quioscos de caràcter fix
serà el que resulti de les ofertes econòmicament més avantatjoses que per a cadascuna de les instal·lacions hagin estat presentades al procediment licitatori
convocat per l’Ajuntament per a l’adjudicació de les respectives concessions a
atorgar per a la utilització privativa del
domini públic municipal.
p) El pagament d’aquest cànon,
s’ajustarà a la forma i terminis a tal efecte
establerts per l’Ajuntament i la seva
manca de pagament en període de cobrament voluntari general el seu cobrament
via executiva amb tots els recàrrecs i interessos que legalment procedeixin aplicar.
q) En el supòsit de procediment DOS
(2) ANYS consecutius al pagament
d’aquest cànon no sigui degudament
satisfet dins el corresponent període de
cobrament voluntari, l’Ajuntament podrà
disposar el rescat o la revocació de la
concessió en el seu dia atorgada.
r) Els corresponents preus o cànons
s’incorporaran com a preus públics a la
corresponent ordenança municipal reguladora i llur increment anual serà el que
resulti aplicable d’acord amb la regulació
que sobre dita ordenança faci cada any
l’Ajuntament.
s) Qualsevol cessió, arrendament o
transmissió del quiosc, tant intervius com
mortis causa, incapacitat física o jubilació
del titular, independentment de l’existència o no de relació de parentiu entre els
afectats, cal que compti amb el coneixement i la conformitat de l’Ajuntament, a
fi de que el nou titular, que ha de reunir
les condicions que exigiran l’Administració en cada moment de la concessió de la
llicència d’ocupació de la via pública,
s’atorgui la necessària autorització.
t) En cas contrari, s’entén que el nou
beneficiari, n’efectuï l’aprofitament sense
la preceptiva llicència, amb les conseqüències corresponents, ja que es consi-

dera que l’anterior titular ha renunciat
tàcitament al dret que tenia.
u) Per tal d’aconseguir i assegurar el
millor servei possible els ciutadans en la
venda de diaris, revistes, publicacions
periòdiques, flors, llaminadures etc.
l’Ajuntament podrà obrir l’horari d’obertura i tancament del quiosc en consonància de les necessitats urbanes i socials de
la zona on el mateix s’ubiqui.
v) Extingida la concessió el titular
haurà de deixar lliure, buit i en bon estat
d’ús el quiosc amb les seves instal·lacions
fixes a disposició de l’Ajuntament.
En el supòsit de no produir-se aquest
desallotjament de forma voluntària
l’Ajuntament en base a la normativa establerta, podrà procedir al desnonament per
la via administrativa en la forma a tal
efecte establerta i regulada per les disposicions vigents d’aplicació.
w) CAUSES D’EXTINCIÓ:
Seran causes d’extinció de la concessió les que seguidament s’estableixen
com a tal:
a) Transcurs del termini establert.
b) Desestimació o renúncia del titular
prèvia notificació a l’Ajuntament.
c) Mort del titular en el supòsit de no
produir-se la transmissió “mortis causa”
autoritzada per l’Ajuntament.
d) Resolució de la concessió per una
causa d’interès públic sobrevinguda i
notificada en deguda forma a l’interessat
i amb pagament al mateix de la indemnització que legalment procedeixi, tret de
que sigui possible trobar al quiosc un
emplaçament alternatiu.
e) Revocació de la concessió decretada per l’Ajuntament com a sanció a les
infraccions del titular.
f) Caducitat.
g) Llevat del cas assenyalat en el punt
d), l’extinció de la concessió no generarà
cap tipus d’indemnitzacions o compensació a favor del titular o dels seus hereus o
causahavents.
Article 38è. ALTRES FORMES D'OCUPACIÓ DELS ESPAIS PÚBLICS
1.- Resta prohibit ocupar l’espai
públic, inclosos aparcaments, amb
d’altres elements com caravanes, autocaravanes, remolcs carregats o sense carregar o altres elements, sigui quina sigui la
seva forma o característiques.
2.- Es considerarà que l’element
ocupa la via pública quan resti més de 24
hores en el mateix lloc. Una vegada constatat aquest fet per l’agent o funcionari
actuant, es requerirà al seu propietari perquè procedeixi a la immediata retirada.
En cas d’intentat el requeriment sense
efectes, podrà retirar-se l’element mitjançant l’execució susidiària, amb càrrec

BOP de Girona núm. 201 - 20 d’octubre de 2005

de despeses a l’administrat i, es podrà
incoar expedient sancionador, que en tot
cas, ho serà per ocupació de la via
pública sense permís o per abocar restes
orgàniques a la via pública.
3.- Els rètols, cartells, tendals i altres
elements que ocupin el vol públic hauran
de tenir una extensió de vol i estar situats
a una alçada que no posin en perill o dificultin la circulació de persones i vehicles.
En cas que aquests elements estiguin al
sòl o altres espais públics tampoc podran
dificultar la circulació de les persones i
vehicles.
4.- L'Alcaldia o, per delegació, la
Junta de Govern Local podrà autoritzar
altres formes d'ocupació dels espais
públics sempre que ho aconsellin raons
d'interès públic. La llicència concretarà
els termes i condicions de l'ocupació.
5.- En tot cas, serà d’aplicació el contingut de l’ordenança municipal de l’ocupació de la via pública que s’aprovi per
l’Ajuntament.
Article 39è. NORMES GENERALS
A TOTS ELS TIPUS D’OCUPACIÓ.
- SOL·LICITUDS
a) Les sol·licituds per ocupar una porció de la via pública mitjançant els elements regulats per la present ordenança,
hauran de presentar-se anualment dins del
termini comprès entre el 15 de gener i el
28/29 de febrer del mateix any.
b) Podran sol·licitar llicència, les persones físiques o jurídiques titulars d’establiments de pública concurrència del ram
de l’hosteleria, així com comerços d’alimentació.
- DOCUMENTACIÓ
Les sol·licituds hauran d’anar acompanyades de la documentació següent:
- Instància sol·licitud segons model
oficial degudament complimentada.
- Llicència de l’activitat, que justifica
la petició.
- Qüestionari, segons model oficial,
degudament complimentat.
- Plànol d’emplaçament acotat a
escala 1/100 en el qual es grafiaran els
elements urbans existents, i els elements
a instal·lar.
- Plànols o croquis pormenoritzats si
s’escau dels elements a instal·lar a escala
1/50.
- Estudi fotogràfic de la zona i lloc
d’ocupació, si s’escau.
- CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES
a) L’ocupació de la via pública o del
seu sòl amb finalitats lucratives o oneroses, resta subjecte a l’atorgament d’una
llicència d’ocupació temporal, que origina
una situació de possessió precària essencialment revocable per raons d’interès
públic, no dona dret a indemnització.

b) La competència per atorgar la
llicència correspon a l’Alcalde o a la
Junta de Govern Local en cas de delegació de funcions.
c) Les llicències seran prorrogables
anualment, sempre i quan no canviïn les
condicions que les van fer possibles.
- EXERCICI DE L’ACTIVITAT
Els titulars de la llicència d’ocupació
de la via pública o del seu sòl, venen
obligats a:
- Respectar el nombre i condicions
dels elements per als quals s’ha atorgat
llicència.
- Respectar estrictament la superfície
o espai, o sòl, per al qual se li ha atorgat
llicència d’ocupació temporal i precària.
- Mantenir la superfície o espai de via
ocupada temporalment, així com els elements que s’hi continguin, en les degudes
condicions de neteja, mantenir ordre,
decor, ornat, salubritat i higiene.
- No impedir mai el pas dels vianants
ni veïns.
- Respectar els horaris que es fixin.
- Respectar les condicions de la
llicència i/o aquelles altres obligacions
específiques que s’hi puguin incloure per
raons d’interès públic.
- Retirar els elements de la zona o
espai de la via pública per al qual tenia
llicència, en el termini màxim de TRES
(3) DIES, a comptar del cessament o
paralització de l’activitat o de la paralització del termini de la llicència o quan es
produeixi la seva caducitat o revocació.
- Respectar les prohibicions expresses
contingudes en aquesta ordenança.
- No utilitzar de forma abusiva l’ocupació autoritzada.
- HORARIS
a) Per Decret de l’Alcaldia es podran
fixar per cada temporada o any material,
si s’escau, els horaris d’obertura i tancament o de recollida dels elements en els
espais o superfícies d’ocupació de la via
pública i del seu sòl, no podent-se superar
l’horari màxim de tancament assenyalat
per les disposicions dictades a aquest
efecte pel Govern de la Generalitat de
Catalunya.
b) Quan s’hagi complert l’hora
màxima de tancament autoritzada, l’Ajuntament podrà exigir que els establiments
recullin les taules, cadires i altres elements, de manera que no siguin utilitzables físicament per persones que romanguin a l’indret.
- TRANSMISSIONS, ARRENDAMENTS I SUBARRENDAMENTS.
Les llicències referides en aquesta
ordenança no són transmissibles. El titular de la llicència tampoc podrà cedir, ni
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total o parcialment, a tercers, el dret a utilitzar la superfície o espai de la via
pública, o el seu sòl, de la qual no se n’ha
autoritzat l’ocupació temporal i precària.
Queda expressament prohibit l’arrendament i el subarrendament d'aquests
espais de la via pública. L’arrendament,
el subarrendament o qualsevol mena de
transmissió de l’espai ocupat i de la
llicència serà causa d’expedient sancionador i tindrà la consideració de falta molt
greu; podrà preveure la sanció econòmica
prevista per aquest tipus d’infraccions
més una quantia complementària en funció de l’ànim de lucre previst pel subarrendament.
- ALTRES NORMES
En tot cas, en allò no previstper
aquesta ordenança serà d’aplicació l’ordenança per l’ocupació de la via pública que
s’aprovi per l’Ajuntament.
En tot allò que no hi estigui previst
per:
a) La Llei reguladora de les Bases de
Règim Local.
b) La Llei municipal i de Règim
Local de Catalunya.
c) El Reglament de Patrimoni dels
Ens Locals.
d) El Reglament de Béns de les Entitats Locals.
e) Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per Decret
179/1995 de 13 de juny.
f) Altres disposicions d’àmbit estatal
i/o autonòmic sobre les Administracions
Locals.
g) Seran també normes d’obligat
compliment les ordenances o disposicions
generals d’aquest Ajuntament que regulin
les instal·lacions d’elements urbans a la
vila i la utilització del domini públic
municipal.
h) Subsidiàriament s’aplicaran si
s’escau, les normes de Dret administratiu
en general i, a manca d’elles, o si procedeix, les del Dret comú.
- RÈGIM SANCIONADOR, INFRACCIONS I SANCIONS.
Serà d’aplicació el règim previst per
aquesta ordenança, tant al capítol
d’infraccions i sancions genèricament
regulat, com el capítol específic de les
ocupacions de la via pública que estigui
regulat per aquesta o altra ordenança
municipal.
Article 40è. CONSERVACIÓ I NETEJA DELS ESPAIS PÚBLICS OCUPATS
La conservació i neteja de tots els
espais públics ocupats en virtut de les
llicències i autoritzacions regulades en
aquest capítol estaran a càrrec dels seus
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titulars. L’Ajuntament podrà exigir, sempre i quan ho cregui oportú i en base a
raons de salubritat, higiene, netedat, etc,
... la neteja de l’espai ocupat.

instal.lacions, aplicant si fos el cas l’execució subsidiària amb càrrec de despeses
a l’administrat.

Article 41è. PROHIBICIÓ D'OCUPAR ESPAIS PÚBLICS SENSE LLICÈNCIA MUNICIPAL
No es podrà ocupar cap espai públic
per cap concepte sense prèvia llicència
municipal. En cas contrari, serà aplicat el
pagament de la taxa corresponent o, en
tot cas, es podrà ordenar i procedir amb la
retirada immediata de la instal.lació, sens
perjudici de la sanció corresponent.

CAPITOL VI
CIRCULACIÓ EN VIES URBANES

Article 42è. OBLIGACIONS LEGALS.
RÈGIM LEGAL D’APLICACIÓ.
Les ocupacions dels espais públics
regulades en aquest capítol donaran lloc a
l'aplicació dels tributs i altres drets fixats
en les Ordenances fiscals i Reglamentacions de preus públics vigents.
Article 43.- SUBMINISTRAMENT
ENERGÈTIC.
1.- Totes les instal.lacions a les quals
es refereix el present capítol hauran de
tenir el subministrament energètic que els
sigui encessari per a dur a terme l’activitat respecte de la qual han sol.licita la
ocupació de via pública, i a aquests efectes hauran de dotar-se dels elements tècnics i d’autosubministrament que siguin
necessaris, complint amb les disposicions
legals i reglamentàries vigents i sense
provocar perill als usuaris de la via o consumidors de l’activitat. Caldrà que l’activitat que es duu a terme ocupant la via
pública s’autosubministri d’energia i
aigua.
2.- Resta prohibit procedir al subministrament d’energia elèctrica i aigua per
les instal.lacions contemplades per
aquesta ordenança a través de connexions
a l’enllumenat públic i a altres
instal.lacions municipals.
Article 44è. OCUPACIÓ SENSE
LLICÈNCIA I EXCÉS D’OCUPACIÓ.
1.- Tot excés d’ocupació que dugui a
terme el titular d’una llicència per ocupació de via pública serà degudament sancionat en dos trams: es procedirà a emetre
una liquidació complementària per la
superfície excedida i a la vegada s’imposarà la sanció corresponent per no ajustarse als termes de la llicència concedida o
per desobediència a l’autoritat municipal.
També podrà ser retirat l’excés d’ocupació amb càrrec de despeses a l’administrat.
2.- La ocupació de la via pública
sense llicència comportarà l’aplicació del
mateix règim que el previst a l’apartat
anterior, o, la retirada immediata de les

Article 45è. NORMATIVA APLICABLE
1.- Seran directament aplicables en tot
el terme municipal, a més de les disposicions que conté aquest capítol, les normes
del text articulat de la Llei sobre trànsit,
circulació de vehicles de motor i seguretat viària, i l’ordenança específica que
aprovi la corporació al respecte.
2.- Es prohibeix la instal·lació, modificació o retirada de qualsevol senyal
sense autorització expressa de l'Alcaldia.
3.- Els danys que voluntàriament es
causin a les instal·lacions i senyals seran
objecte d'indemnització, fins a la seva
completa reposició, pel seu autor, sense
perjudici de la multa que correspongui i
de les responsabilitats penals en què
hagués pogut incórrer.
4.- Els danys que es produeixin involuntàriament en les instal·lacions i senyals
seran, en tot cas, indemnitzats pel seu
causant.
Article 46è. DEURES DELS USUARIS DE LES VIES PÚBLIQUES
1.- Els usuaris de la via estan obligats
a comportar-se de manera que no dificultin indegudament la circulació ni ocasionin perill, perjudicis o molèsties innecessàries a les persones, o danys als béns.
Concretament s'haurà de transitar amb la
diligència i precaució necessàries per evitar qualsevol dany, propi o aliè, tenint
cura de no posar en perill, als altres usuaris de la via, ja siguin vianants o vehicles.
2.- Es prohibeix llençar, dipositar o
abandonar sobre la via objectes o matèries que puguin dificultar la lliure circulació, parada o estacionament, fer-les perilloses o deteriorar aquella o les seves
instal·lacions, o produir en ella o en les
seves rodalies efectes que modifiquin les
condicions apropiades per circular, parar
o estacionar.
3.- Qui hagués creat sobre la via
algun obstacle o perill l'haurà de fer desaparèixer el més aviat possible, adoptant
mentrestant les mesures necessàries perquè pugui ser advertit pels altres usuaris i
perquè no es dificulti la circulació per la
via pública.
4.- Es prohibeix llençar a la via qualsevol objecte que pugui posar en perill la
seguretat vial.
5.- Es prohibeix l'emissió de pertorbacions electromagnètiques, sorolls, gasos i
altres contaminants en les vies objecte

d'aquesta ordenança, per damunt de les
limitacions que reglamentàriament s'estableixin.
Article 47è. CIRCULACIÓ DE VIANANTS
Els vianants hauran de circular normalment per la part central les voreres o,
allà on no n'hi haguessin, per la seva
dreta seguint la línia més propera a les
façanes, respectant els principis generals
de circulació per les vies públiques, sense
ocupar la calçada, sense dur a terme
accions que molestin o dificultin la pacífica circulació dels altres vianants o vehicles, i adoptar totes aquelles actituds que
puguin resultar molestes o perilloses,
especialment els jocs infantils que puguin
suposar perill per a la pròpia seguretat
dels que juguen i dels altres o dificultar la
circulació de vehicles per la calçada. Tanmateix resta prohibit mantenir-se a la
calçada o restar davant els establiments
comercials i/o mercantils ocupant la
calçada.
CAPITOL VII
UTILITZACIÓ DE LA PLATJA
Article 48è. ACTUACIONS PROHIBIDES
En la zona de platja queda prohibit:
a) Qualsevol ús privat, llevat dels que
disposin d'autorització expressa.
b) Instal·lar conduccions aèries o subterrànies, llevat que es disposi d'autorització.
c) L'accés i circulació de gossos i animals ens els termes que expressi l’ordenança respectiva.
d) Tirar escombraries, restes de menjar, ampolles, aigües brutes, papers, burilles, vidres, metalls, xeringues, o altres
deixalles.
e) Fer foc, cuinar o rostir.
f) Fer acampades amb tenda, caravanes o elements similars.
g) L'entrada i sortida d'embarcacions,
motos d’aigua i similars fora de la zona
delimitada a l'efecte.
h) La circulació de vehicles, excepte
per neteja i varada d'embarcacions que es
farà sempre en horaris de poca afluència
de banyistes i amb total respecte a
l’entorn mediambiental.
Article 49è. SERVEIS I INSTAL·LACIONS HIGIÈNICO-SANITÀRIES
1.- L'Ajuntament vetllarà pel manteniment de la platja en bones condicions
higiènico-sanitàries, dins els termes de les
seves competències.
2.- Amb aquesta finalitat, l'Ajuntament instal·larà, tot al llarg de la platja i a
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distàncies prudencials, dutxes i papereres,
dins les seves competències. Així mateix
podrà instal·lar qualsevol altre element
que consideri necessari. En les dutxes de
la platja no es permet utilitzar sabó.
3.- Els serveis municipals de neteja
procediran a netejar tota la platja, dins les
seves competències, retirant-ne les deixalles que hi hagin quedat abandonades.
Article 50è. EXPLOTACIÓ D'ALTRES SERVEIS A LA PLATJA.
1.- La platja mantindrà en tot moment
el seu ús públic malgrat els serveis recreatius, de bar, etc. que puguin instal·lar-s'hi.
2.- L'explotació dels serveis de la
platja correspon a l'Ajuntament amb subjecció al pla d'usos prèviament aprovat
pel Servei de Ports i Costes dels organismes competents.
3.- L'explotació dels serveis de la
platja podrà realitzar-la directament l'Ajuntament o bé els particulars mitjançant
concessió o autorització administrativa.
CAPITOL VIII
MESURES PROTECTORES CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA
Article 51è. OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ DE LES MESURES PREVISTES EN EL PRESENT CAPÍTOL
1.- L'objecte de les mesures establertes en aquest capítol és la protecció del
medi ambient contra les pertorbacions i
molèsties produïdes per l'emissió inadequada de sorolls.
2.- L'acció municipal tendirà a evitar
que els sorolls i vibracions no superin els
termes i condicions previstos a l’ordenança de sorolls corresponent i que s’hi
adeqüin al règim que s’hi preveu.
Article 52è.- PROHIBICIONS GENÈRIQUES
1.- Amb caràcter general es prohibeix
l'ús de tot dispositiu sonor amb finalitats
de propaganda, reclam, avís, distracció i
anàlegs, el nivell dels quals excedeixi dels
assenyalats per les ordenances municipals.
2.- Aquesta prohibició no regirà en
els casos d'alarma, urgència o tradicional
consens de la població, i podrà ser dispensada en la totalitat o en part del terme
municipal per raons d'interès públic o
d'especial significació ciutada-na.
Article 53è.- SOROLLS PRODUITS
PER DISPOSITIUS D'ALARMA
1.- Amb l'excepció d'allò que prescriu
l'article anterior, es prohibeix fer sonar
sense causa justificada qualsevol siste-ma
d'avís, alarma i senyalització d'emergència.
2.- No obstant, es podran autoritzar
proves i assaigs d'aparells d'alarma i

emergència, que podran ser dels se-güents
tipus:
a) Excepcionals: Seran les que han de
realitzar-se immediatament després de la
seva instal·lació. Podran efectuar-se entre
les 10 hores del matí i les 8 de la tarda.
b) Rutinàries: Seran les de comprovació dels sistemes d'alarma. Només podran
realitzar-se un cop al mes i en un interval
de 3 minuts, dins l'anterior horari. En cap
cas la durada del so podrà excedir a 3
minuts. Els Serveis Tècnics Municipals
hauran de conèixer prèviament el pla de
les comprovacions, amb expressió del dia
i l'hora en que es faran.
3.- Les alarmes i dispositius instal·lats
a establiments comercials o qualsevol
altre immoble hauran de ser comunicades
a la Policia Local amb indicació del
domicili del propietari o persona responsable, així com el sistema o procediment
d'aturar-les en cas de posar-se en marxa
fortuïtament.
Les alarmes instal.lades a vehicles,
siguin o no vehicles inclosos al padró
municipal de l’Impost sobre Vehicles de
Tracció Mecànica, que es mantinguin en
funcionament de manera perllongada per
període superior a 1 hora durant el dia
(08.00h a les 21.00h) o 20 minuts durant
la nit (21.00h a les 08.00h), podran ser
motiu de retirada amb la grua municipal
per tal d’evitar en la manera del que sigui
possible els efectes destorbadors.
4.- La manca de constància de la persona responsable en les dependències
municipals serà entesa com a autorització
tàcita a favor de la Policia Local per a ús
dels mitjans necessaris per fer cessar la
molèstia.
L'anterior mesura s'entén sense perjudici d'imposició de la corresponent sanció, quan les molèsties derivin d'actes
imputables en l'actuació del propietari o
industrial subministrador, com a conseqüència d'una deficient instal·lació o mancança de les operacions necessàries per
mantenir-los en bon estat de conservació.
5.- Amb la sol·licitud de la llicència
d'obertura d'un establiment, tant si l'activitat és innòcua com classificada, o en el
canvi de titular s'haurà d'especificar en la
documentació a aportar si el local o l'activitat en qüestió disposa d'alarma sonora
de robatori i/o alarma d'incendis.
6.- Seran retirats de la via pública els
vehicles aparcats o mal estacionats que
produeixin sorolls innecessaris d'alarma o
senyalització d'emergència.
Article 54è. APARELLS REPRODUCTORS DE SO
Els receptors de radio i televisió i, en
general de tots els aparells reproductors de
so s'instal·laran de manera que el nivell
sonor transmès als habitatges o locals
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adjacents no excedeixi del valor previst
per l’ordenança que s’aprovi al respecte.
Article 55è. PERTORBACIONS
CAUSADES PER CONDUCTES INCÍVIQUES EN GENERAL.
Qualsevol altra activitat o comportament singular o col·lectiu no contingut en
els dos articles precedents, que comporti
una pertorbació per sorolls i vibracions
per al veïnat, que sigui evitable amb l'observació d'una conducta cívica normal
s'entendran incursos en el règim sancionador d'aquesta Ordenança.
Article 56è. SOROLLS PRODUITS
PER LA VEU O L'ACTUACIÓ DIRECTA DE LES PERSONES
1.- Amb relació als sorolls produïts
per la veu humana o per l'activitat directa
de les persones, queda prohibit:
a) Cantar, parlar o reproduir sons
sigui suin sigui el mitjà, en un to de veu
excessivament elevat, als domicilis particulars, espais lliures, piscines, a les escales i patis dels edificis, en especial des de
les 22 h. fins a les 8 h.
b) Qualsevol altre tipus de soroll evitable a l'interior de les edificacions, en
especial des de les 22 h. fins a les 8 h.,
produït per reparacions materials o mecàniques, de caràcter domèstic, canvi de
mobles o per altra causa.
2.- Els infractors, prèvia denúncia
comprovada per funcionari municipal
competent, o bé d'ofici, seran sancionats
per l'Alcaldia amb multa en la quantia
que permeti en cada moment la normativa
vigent, seguint-se el pertinent procediment administratiu.
Article 57è. NORMES EN RELACIÓ
AMB ELS SOROLLS PRODUITS PER
LA VEU HUMANA I APARELLS
REPRODUCTORS DE SO
1.- Amb referència als sorolls contemplats en els articles 54 i 56, s'estableixen les prevencions següents:
a) Els propietaris o usuaris de receptors de ràdio i de televisió, tocadiscs,
magnetòfons, altaveus, pianos i altres instruments musicals i acústics, hauran de
baixar el seu volum o utilitzar-los de
forma que no ocasionin molèsties als
veïns, en especial des de les 22 h. fins a
les 8 h., i en les demés hores, a petició de
qualsevol veí que ho formuli per tenir
malalt en el seu domicili o per qualsevol
altra causa notòriament justificada.
b) Les activitats musicals, instrumentals, de ball o dansa, i les festes en domicilis particulars, s'atendran al que s'estableix a l'anterior apartat a).
c) Els que portin en funcionament,
per la via pública o en vehicles de transport públic, receptors de ràdio anomenats
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"transistors" hauran de tancar la connexió
d'aquests a requeriment de qualsevol
agent de l'Autoritat Municipal o Cap de
Servei de vehicle. En tot cas, desobeït el
requeriment del funcionari o agent
actuant, podrà aquest tancar la connexió.
2.- Resta prohibit circular amb un
vehicle que tingui connectat un aparell
que reprodueixi música en un volum alt,
considerant-se com a tal, aquell volum
que pugui ser escoltat fora de la cabina
del vehicle a un distància superior als 30
metres. Hauran de tancar la connexió d'aquests a requeriment de qualsevol agent
de l'Autoritat Municipal o Cap de Servei.
En tot cas, desobeït el requeriment del
funcionari o agent actuant, podrà aquest
tancar la connexió.
3.- Els infractors, prèvia denúncia
comprovada per funcionari competent, o
bé d'ofici, seran sancionats per l'Alcaldia
amb multa en la quantia que permeti en
cada moment la vigent, seguint-se el pertinent procediment administratiu.
4.- Caldrà que totes les pertorbacions
sonores previstes per present precepte
així com dels arts. 54, 55 i 56 d’aquesta
ordenança, cessin de manera immediata
des del requiriment verbal o per escrit
que efectuï el funcionari actuant.
CAPITOL IX
D'ESPECTACLES
PÚBLICS
ACTIVITATS RECREATIVES

I

ciada, canviar el repartiment d'actors o
variar l'espectacle, ho posarà en coneixement de l'Ajuntament i ho anunciarà visiblement en el local on es representi l'espectacle.
2. Les mateixes prevencions s'observaran quan, per qualsevol circumstància,
calgués ajornar la funció per a un dia
diferent de l'assenyalat.
3. Queda prohibida la venda de localitats en nombre que excedeixi de l'aforament del local i en, conseqüència, l'estada
en aquest d'espectadors que, per no disposar de seient, hagin de romandre dempeus; en aquest cas, l'empresa estarà obligada a retornar l'import de la localitat als
espectadors afectats.

de piscines de la Generalitat de Catalunya.

Article 61è. HORARIS.
Les hores d’acabament dels espectacles quedaran sotmeses a les disposicions
generals que ho determinin.

Secció 2a. Dels establiments destinats
a l’abastiment públic

Article 62. INSTAL·LACIONS TEMPORALS.
1. Les barraques o pavellons per a
instal·lacions temporals de circs, teatres,
cinematògrafs, diversions pròpies de les
fires i envelats per a balls s'instal·laran en
els llocs tradicionals i requeriran l'autorització de l'Ajuntament i el pagament previ
dels drets corresponents.
2. Si els pavellons o barraques fossin
diversos al mateix temps, se separaran
entre ells, deixant-hi una distància de,
com a mínim, dos metres.

Secció 1a. Normes genèriques.

Article 59è. NECESSITAT DE
LLICÈNCIA.
1. No podrà celebrar-se cap espectacle públic sense posar-ho en coneixement
de l'Ajuntament amb 24 hores d'antelació.
2. S'exceptuaran d'aquesta norma els
locals autoritzats.
3. Si es tractés d'actes electorals s'estarà al disposat en la Llei electoral i normes
complementàries vigents a cada moment.

Article 63. FOCS D’ARTIFICI I
PIROTÈCNIA
1. Caldrà obtenir la concessió de
llicència de l'Alcaldia, i en casos que
sigui necessari de les altres administracions competents, per a l’encesa de castells de focs artificials i/o traques, sigui
quin sigui el pes del material pirotècnic
emprat. La responsabilitat tècnica i les
seves derivades civil i penal seran, exclusivament, per compte del peticionari. El
previst en aquest apartat ho és sense perjudici del compliment de les altres obligacions exigibles de conformitat amb les
disposicions vigents.
2. La venda de productes pirotècnics
en les festivitats tradicionals podrà ser
regulada mitjançant decret o ban de
l’Alcaldia que completi les disposicions
existents.
3. Igualment, l'Administració municipal podrà regular i restringir l'ús i utilització de productes pirotècnics, dintre de
l'àmbit del terme municipal.

Article 60è. SUSPENSIONS I AJORNAMENTS. LÍMIT D’AFORAMENT.
1. Si per qualsevol causa l'empresa es
veiés obligada a suspendre l'obra anun-

Article 64. PISCINES PÚBLIQUES.
L'autorització per al funcionament de
piscines públiques queda sotmesa a les
disposicions contingudes en el Reglament

Article 58è. NORMES D’APLICACIÓ.
En tot el que es regula en aquest capítol, incloent el procediment sancionador
previst en aquesta ordenança, regirà la Llei
10/90 de 15 de juny de la Generalitat de
Catalunya, el Reglament general de policia
d'espectacles públics i activitats recreatives, aprovat per Reial decret 2816/1982 de
27 d'agost, i normes estatals i autonòmiques que puguin dictar-se amb posterioritat i en referència a aquesta matèria.

Article 65. SUSPENSIONS D’ESPECTACLES PÚBLICS.
Tots els espectacles públics podran
ser suspesos per l'Alcaldia per causes
greus de pertorbació de l'ordre públic.
Article 66. ALÇADA.
Els establiments regulats en aquesta secció hauran de tenir una alçada lliure mínima
de 2,5 m en els edificis construïts amb anterioritat a aquesta norma i de 2,80 m en
aquells que es construeixin a partir de l'entrada en vigor de l’ordenança.

Article
67.
OBTENCIÓ
DE
LLICÈNCIA.
1. Serà indispensable l'obtenció de
llicència municipal per a l'obertura, funcionament o instal·lació d'establiments
dedicats al dipòsit, emmagatzematge o a
la venda de queviures destinats a l'abastiment públic.
2. Es requerirà, igualment, llicència
municipal en els casos de canvi de titularitat de l'establiment.
Article 68. INSPECCIONS.
1. L'Ajuntament podrà ordenar la inspecció d’aquests establiments per comprovar si s’hi compleixen les normes contingudes en aquesta Ordenança o en les
disposicions generals sanitàries.
2. Sense perjudici de les inspeccions
que ordenés l’Alcaldia, l'inspector veterinari o el farmacèutic podran practicar les
que tenen assignades per les disposicions
vigents; mentre les duguin a terme, estaran facultats per extreure, davant l'amo o
encarregat de l'establiment, mostres dels
productes sospitosos de adulteració o frau
per al seu examen posterior.
Article 69. ESTABLIMENTS ALIMENTARIS.
Els establiments alimentaris hauran de
reunir les condicions mínimes següents:
a) Els locals d'emmagatzematge i els
seus annexos, en tot cas, hauran de ser
adequats per a l'ús a què es destinen, amb
emplaçament i orientació apropiats,
accessos fàcils i amplis, exempts de contaminació o insalubritat, i separats rigorosament d'habitatges o locals on pernocti o
faci els àpats qualsevol tipus de personal.
b) En la seva construcció o reparació
s'utilitzaran els materials idonis i, en cap
cas, susceptibles d'originar intoxicacions
o contaminacions. Els paviments seran
impermeables, resistents, rentables i igní-
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fugs, i tindran sistemes de desguàs apropiats. Les parets i sostres es construiran
amb materials que en permetin la conservació en perfectes condicions de neteja,
blanqueig o pintura, i de forma que, les
unions entre ells així com les parets amb
els sòls, no tinguin angles ni arestes vius.
c) La ventilació i il·luminació naturals o
artificials seran les reglamentàries i, en tot
cas, apropiades a la capacitat i volum del
local segons la finalitat a la qual es destini.
d) Disposaran en tot moment, d'aigua
corrent potable en quantitats suficients per
a la neteja i rentatge de locals, i
instal·lacions, així com per a la condícia
personal
e) Hauran de tenir serveis higiènics i
vestuaris, en nombre i amb característiques acomodades al que prevegin, per a
cada cas, les autoritats competents.
f) Tots els locals dels establiments
alimentaris s’han de mantenir constantment en estat de gran netedat i neteja, que
es durà a terme pels mitjans més apropiats per no aixecar pols ni produir alteracions o contaminacions.
g) Tots els elements que estiguin en
contacte amb productes elaborats i envasos, tindran unes característiques que no
puguin transmetre al producte propietats
nocives i originar, en contacte amb ell,
reaccions químiques perjudicials. S’adoptaran les mateixes precaucions pel que fa
als recipients, elements de transport,
envasos provisionals, construïts de tal
manera que puguin mantenir-se en perfectes condicions d'higiene i neteja.
h) Constaran de serveis, defenses, utillatge o instal·lacions adequats, en la seva
construcció i emplaçament, per garantir la
conservació dels aliments i productes alimentaris en condicions òptimes d'higiene
i neteja, i la seva no contaminació per la
proximitat o contacte amb qualsevol
classe de residus o aigües residuals, fums,
brutícia i matèries estranyes, així com per
la presència d'insectes, rosegadors, aus i
animals domèstics o no.
i) Qualssevol altres condicions tècniques, sanitàries, higièniques i laborals
establertes o que s'estableixin, en les
seves respectives competències, pels
organismes de l'Administració pública en
les seves distintes esferes.
Article 70. PROHIBICIONS.
1. Queda expressament prohibit en tot
establiment alimentari:
a) Utilitzar els locals, instal·lacions,
maquinària, utillatge i eines per a usos
diferents dels autoritzats.
b) Utilitzar aigües no potables, tant en
l'elaboració i rentatge de productes com
en la neteja o rentatge de dipòsits,
maquinària, utillatge, material, recipients
i envasos.

c) Entrar en els locals o manipular els
productes persones amb malalties o infeccions en període agut, mentre siguin portadors de gèrmens.
d) Exposar a la venda, lliurar, vendre
o cedir, ni tan sols gratuïtament, per a alimentació, aliments i productes alimentaris prohibits per al consum, o amb data de
caducitat complerta.
e) Desenvolupar, estimular o emparar
la pràctica de publicitat enganyosa o que
puguin induir a error al comprador o consumidor.
f) Fumar. Hi haurà un cartell indicatiu
de la prohibició.
Article 71. PULCRITUD DELS TREBALLADORS.
1. Les persones que treballin en els
establiments que afecta aquest capítol es
presentaran arreglades amb pulcritud.
2. El personal dedicat a la venda de
carns i peixos utilitzaran davantals
amples i nets, i durà els cabells recollits o
barret.
3. Seran d'aplicació, a més, les normes sectorials existents.
Article 72. PERMISOS DE MANIPULADOR.
Tot el personal que es dedica a activitats en el sector alimentari haurà de posseir el carnet de manipulador d’aliments,
en el qual es faran constar totes les condicions que estableixin les normatives en
vigor.
Article 73. USOS.
1. Els establiments dedicats a la
venda de carns o de peix i similars hauran
de disposar d'instal·lació frigorífica adequada per a la conservació dels seus productes.
2. Queda rigorosament prohibit per a
aquest finalitat l'ús de bisulfit de sosa
(navelina) o d'altres substàncies químiques prohibides.
Article 74. MATERIALS NO ALIMENTARIS.
Tot material que tingui contacte amb
els aliments en qualsevol moment de la
seva preparació, elaboració, distribució i
consum, mantindrà les degudes condicions següents, a més d'aquelles altres
que, per a cada cas, s'especifiquen en el
Codi Alimentari:
a) Estar fabricat amb matèries primeres autoritzades.
b) No transmetre, als aliments i begudes amb què es posi en contacte, substàncies tòxiques o que pugui contaminar-los.
c) No transmetre cap substància
aliena a la composició normal dels aliments i begudes, o que, tot i sent-ho,
excedeixi del contingut autoritzat.
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d) No alterar les característiques de
composició i els caràcters organolèptics
dels aliments.
Article 75. INSTRUMENTS DE MESURA.
1. Els instruments de pesar i amidar
hauran de ser degudament autoritzats per
al seu ús pel fidel contrast de pesos i
mesures.
2. Sense perjudici de la inspecció tècnica dels dits instruments a càrrec dels
funcionaris de l'Estat encarregats
d’aquesta funció, l’Alcaldia podrà disposar les inspeccions que consideri necessàries i sancionar les faltes observades.
Article 76. ARTICLES ADULTERATS, EN MAL ESTAT I SUBSTÀNCIES NOCIVES.
Es prohibeixen, i seran sancionats
amb multa i decomís de gèneres, els actes
següents:
1. L'exposició o venda d'articles alimentaris adulterats o en mal estat de conservació.
2. L'ús de substàncies nocives destinades a la conservació o preparació d'articles alimentaris.
Article 77è. ALTRES PROHIBICIONS.
Es prohibeix:
1. Variar el nom, classe, naturalesa,
origen o qualitat de les mercaderies exposades, de manera que pugui produir-se
engany o confusió.
2. Embolicar substàncies alimentàries
amb papers de revistes, diaris o altres
tipus de paper utilitzat.
Article 78è. PREUS DE VENDA I
ETIQUETATGE.
Quan les disposicions vigents així ho
disposin i, en tot cas, sempre que l'Alcaldia estimi que existeixin motius que així
ho aconsellin, serà obligatori per als
venedors anunciar, amb rètols perfectament visibles, el preu de venda dels articles alimentaris. Això sense perjudici del
compliment de les normes sobre etiquetatge dels productes.
Article 79è. ORIGEN DE LES
CARNS.
1. Les carns destinades a la venda en
carnisseries i cansaladeries, hauran de
procedir del sacrifici en escorxadors autoritzats per la Direcció General de Sanitat.
2. S'exceptua, de la regla anterior, la
venda de pernils, peces de carn de cansalada
en adob i d'embotits, sempre que duguin el
marxamo o les plaques reglamentàries i els
documents sanitaris de circulació.
3. Es prohibeix absolutament la venda
ambulant dels productes a què fa referència aquest article.
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Article 80è. NECESSITAT DE UBICACIÓ DINS ELS FRIGORÍFICS.
Els caps de bestiar sencers, mitjos
canals, quarts i trossos de carn, únicament
podran estar a la vista del públic dintre de
taulells frigorífics.
Article 81è. ENTRADA D’ANIMALS.
Queda absolutament prohibida l'entrada i permanència d'animals en tota
classe de locals destinats a la fabricació,
venda, emmagatzematge, transport, manipulació o consum d'aliments.
Article 82è.- PRODUCTES TÒXICS
I QUÍMICS.
En aquests establiments dedicats a la
venda de comestibles, es prohibeix la
venda de productes tòxics, en qualsevol
envàs o presentació. La venda de productes químics, sanitaris o higiènics en
aquests establiments estarà sotmesa a les
normes de la legislació vigent i la seva
ubicació garantirà la no contaminació
dels articles alimentaris.
Article 83è. CANVI O AMPLIACIÓ
DE L’ACTIVITAT.
Quan el titular d'un establiment vulgui canviar o ampliar les seves activitats,
haurà de sol·licitar prèviament llicència
municipal, sense la qual no podrà dur a
efecte el seu propòsit.
Article 84è. ALTA EN LES OBLIGACIONS FISCALS.
L'alta en l'impost sobre activitats
econòmiques o element tributari similar o
que el substitueixi no pressuposa la concessió del permís municipal d'obertura,
funcionament o instal·lació de l'establiment, o activitat.
Article 85è. ALTRES DISPOSICIONS D’APLICACIÓ.
Tot l'indicat en aquest títol regirà
mentre no s'oposi al disposat en el Codi
Alimentari Espanyol o legislació específica de la Generalitat de Catalunya en
l'àmbit de les seves competències, i altres
disposicions sectorials en la matèria, o de
caràcter general.
Secció tercera.- Dels establiments
d’hostaleria i similars.
Article 86è. AUTORITZACIONS
PRÈVIES.
L'obertura d'hotels, fondes, pensions i
similars requerirà l’autorització prèvia del
Departament de Comerç i Turisme de la
Generalitat, amb independència de la
llicència municipal, que també s’haurà de
sol·licitar.
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Article 87è. NORMATIVA D’APLICACIÓ.
Els establiments destinats a restaurants, pubs, bars, discoteques, sales de
festes i similars hauran de tramitar l'expedient oportú d'acord amb la Llei 3/1998
integral de l‘administració ambiental, així
com totes les disposicions concordants o
que la desenvolupin.
Amb independència de l'anterior hauran de complir el previst en la Llei
10/1990 de 15 de juny, de la Generalitat
de Catalunya o norma que la substitueixi
i al Reglament de policia i d'espectacles
que els sigui d'aplicació.
Article 88è. CONDICIONS ESPECÍFIQUES.
Mentre no hi hagi normativa d'ordre
superior que reguli les condicions que han
de tenir les cambres de bany destinades al
públic en bars, pubs, restaurants, etc. s'estableixen les condicions mínimes següents:
a) Els vàters no podran tenir comunicació directa amb el local ocupat pel
públic. Disposarà de ventilació directa a
l'exterior o forçada mitjançant extractors
elèctrics.
b) En tots els establiments hauran
d’instal·lar-se com a mínim dos vàters
(per a homes i per a dones) i un lavabo,
amb la superfície que determinin els Serveis Tècnics municipals. Les condicions
de ventilació seran les indicades en el
paràgraf anterior. Els vàters i lavabos
hauran de ser compatibles amb l’utilització dels mateixos per part de les persones
amb cadira de rodes.
c) Les parets de les cambres de bany
aniran enrajolades fins a una alçada
mínima de 2,50 m. El paviment serà
impermeable i no lliscant.
d) Els propietaris, titulars o gerents de
locals públics seran responsables que, en
tot moment, es trobin en perfecte estat de
neteja i desinfecció; la infracció del disposat en aquest punt serà considerada
falta greu.
Article 89è. OBLIGACIONS FORMALS.
1. En tots els establiments d’hostaleria serà obligatòria l'exhibició, al costat
de l'entrada principal, de la placa o distintiu corresponent al grup, categoria i, si
escau, modalitat de l'establiment de què
es tracti.
2. En tots els establiments d’hostaleria s’haurà de dur un llibre registre d'entrada d'hostes.
3. En totes les habitacions dels hostes
hi haurà d’haver un cartell en el qual s'expressi el preu de l'habitació, el de la pensió i el dels principals serveis, i la categoria de l'establiment.

Article 90è. HORARIS I DRET
D’ADMISSIÓ.
1. Sense perjudici de la regulació
general d'horaris, les autoritats municipals
podran, per causes justificades, restringir
totalment o parcialment en matèria d'horari la activitat de determinats locals i
establiments públics.
2. L'exercici del dret d'admissió pels
titulars d'establiments públics tindrà els
límits assenyalats en la Constitució i en
les lleis. Podrà adduir-se el dret d'admissió per a tutelar els drets dels menors,
l'accés dels quals no estigui autoritzat als
locals. Ningú podrà ser discriminat en
contra de la Constitució i les lleis mitjançant l'ús del dret d'admissió o el seu ús
antisocial. Podrà negar-se l'entrada a un
local o establiment a persones que hagin
realitzat actes prohibits per la Llei de
seguretat ciutadana o bé hagin alterat l'ordre públic o provocat molèsties a altres
clients o usuaris en els dos mesos anteriors. Correspondrà la càrrega de la prova
a qui pretengui limitar l'accés a tercers.
CAPITOL X
IMMISIONS
Art. 91è. SORTIDES DE FUMS I
GASOS.
1. Queda prohibit molestar els veïns
amb sorolls o emanacions de fums, olors
o gasos perjudicials o simplement molestos.
2. Llevat de casos especials, no es
consideraran molestes les sortides de
fums procedents de l’ús normal de les
xemeneies dels habitatges, si bé hauran
de dotar-se dels elements correctors
necessaris per evitar molèsties als veïns.
3. No es consideraran tampoc molestes aquelles emanacions innòcues o les
necessàries per al desenvolupament normal tant de l’activitat industrial com
d’altres de particulars, sempre que s’adeqüin a la normativa vigent en la matèria.
La infracció de les prohibicions anteriors serà sancionada com a greu o molt
greu.
CAPITOL XI
INFRACCIONS I SANCIONS
Article 92è. CLASSES D'INFRACCIONS
1.- Les infraccions de la present
Ordenança podran ser lleus, greus o molt
greus.
2.- La qualificació de les infraccions
que no vinguin expressament qualificades
en aquest capítol es realitzarà prenent en
consideració els següents elements:
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a) Pertorbació o 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.
En tot cas, podran ser sancionades
totes aquelles conductes respecte de la
qual tingui coneixement i competència
l’Ajuntament i es trobin degudament tipificades en una norma estatal, autonòmica
o municipal. També aquelles conductes
que, tot i estar previstes en aquesta ordenança, no tenen una tipificació en aquest
text, sinó en una altra norma, ja sigui
estatal, autonòmica o local.
Article 93è. INFRACCIONS LLEUS
Es consideraran infraccions lleus de la
present Ordenança, a títol enunciatiu, les
següents:
a) Del capítol II (neteja):
•Tenir brutes les galeries, voreres privades, passejos privats, i similars.
•Llençar papers o altres objectes al
terra.
•Espolsar estores o altres elements
b) Del capítol III (recollida d'escombraries):
•Dipositar les bosses de deixalles
sense lligar o obertes
•Dipositar embalatges o cartrons
sense plegar o sense lligar
•Dipositar bosses de deixalles fora
dels contenidors.
•Dipositar bosses de deixalles o residus que continguin líquids.
•Dipositar les bosses després d'efectuada la recollida.
•Desplaçar del seu lloc els contenidors.
c) Del capítol IV (noves instal.lacions, cates i rases):
•No retirar d'immediat els productes
de l'excavació, llevat que hagin de ser utilitzats en el reomplert de la rasa.
•No comunicar a la Policia Local amb
l’antelació mínima exigida per l'art. 15.3,
la necessitat de tallar la circulació.
•No senyalitzar suficientment l'obra,
sempre que això no comporti perill evident.
d) Del capítol V (ocupació de la via
pública):
•Les que prevegin com a tals les ordenances respectives.
•No tenir a disposició dels agents
municipals, la documentació necessària
que acrediti l’ocupació de la via pública
•No respectar els horaris establerts
dues vegades.
•L’incompliment de les instruccions,
ordres o indicacions formulades per

l’Ajuntament que no es refereixen a un
excés d’ocupació o a una manca de
llicència.
e) Del capítol VII (utilització de la
platja):
•Permetre l'accés d'animals a la platja
durant la temporada d'estiu.
•Embrutar amb papers, burilles, etc.
f) Del capítol VIII (sorolls):
•Les que es prevegin com a tals per
l’ordenança corresponent.
En cas de no ésser activitats comercials o industrials:
•Produir sorolls que superin els límits
màxims permesos en menys de 10 dB(A).
•Produir sorolls molestos que no
superin els límits màxims permesos, fora
de l'horari autoritzat, sempre que aquest
horari no es superi en més d'una hora.
Article 94è. INFRACCIONS GREUS
Es consideraran infraccions greus d'aquesta Ordenança, a títol enunciatiu, les
següents:
a) Del capítol II (neteja):
•Encendre fogueres en espais no autoritzats.
•Tenir els solars privats o els passatges o passejos bruts de deixalles, herbes,
etc.
•La comissió de dues faltes lleus en
un període de sis mesos, o de tres en el
període d'un any.
b) Del capítol III (recollida d'escombraries):
•Abandonar les deixalles o residus a
la via pública, solars, torrents, platja, etc.
•Abocar terres o runes a la via
pública, solars, torrents, platja, etc.
•La comissió de dues faltes lleus en
un període de sis mesos, o de tres en el
període d'un any.
c) Del capítol IV (noves instal.lacions, cates i rases):
•Tallar la circulació sense haver-ho
comunicat a la Policia Local.
•Dur a terme canalitzacions i
instal.lacions de gas, enllumenat i telefonia incomplint les previsions d’aquesta
ordenança.
•Reposar el paviment sense complir
les prescripcions de l'art. 32 bis.
•Obstaculitzar la inspecció dels treballs per part dels Serveis Tècnics municipals.
•No senyalitzar l'obra, amb perill per
les persones o vehicles.
•La comissió de dues faltes lleus en
un període de sis mesos, o de tres en el
període d'un any.
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d) Del capítol V (ocupació de via
pública):
•Les que es prevegin com a tals per
l’ordenança respectiva.
•No respectar els horaris establerts
tres vegades.
•Tenir els elements situats dins la
superfície o espai d’ocupació de via
pública, en mal estat, deteriorats i en falta
de condicions de seguretat o estètica.
•Impedir el pas de vianants o veïns.
•No senyalitzar degudament els guals.
•La utilització d’altaveus, megàfons i
altres elements de caràcter acústic.
•La comissió de dues faltes lleus en
un període de sis mesos, o de tres en el
període d'un any.
•La utilització d’elements de la ocupació per a finalitats que no s’ajustin al
seu objecte.
•La falta de manteniment i de la
deguda neteja de l’entorn.
•No respectar les prohibicions expresses contingudes en aquesta ordenança que
no estiguin tipificades indiviualment en el
règim d’infraccions.
•Utilitzar de forma abusiva l’ocupació
autoritzada.
e) Del capítol VII (utilització de la
platja):
•Accedir a la platja amb motos o
altres vehicles.
•Cuinar-hi, rostir-hi, etc.
•La comissió de tres faltes lleus en el
període de tres mesos o de més de tres en
un any.
f) Del capítol VIII (sorolls):
•Les que es prevegin com a tals per
l’ordenança respectiva.
En cas de no ésser activitats comercials o industrials:
•Produir sorolls que superin els límits
màxims permesos en més de 10 dB(A)
sense excedir de 15 dB(A).
•Produir sorolls molestos, encara que
no superin els límits màxims permesos,
fora de l'horari autoritzat, sempre que
aquest horari se superi en més d'una hora
però sense excedir de dues.
•Reproduir música a través d’un vehicle aturat o en marxa a la via pública, el
qual se senti a més de 100 metres de
distància.
Article 95è. INFRACCIONS MOLT
GREUS
Es consideraran infraccions molt
greus d'aquesta Ordenança, a títol enunciatiu, les següents:
a) Del capítol II (neteja) i del capítol
III (recollida d'escombraries):
•La comissió de tres faltes lleus en sis
mesos o dues greus en el període d'un
any.
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b) Del capítol IV (noves instal.lacions,
cates i rases):
•Obrir cates o rases sense llicència
municipal.
c) Del capítol V (ocupació de via
pública):
•Les previstes com a tals per l’ordenança respectiva.
•La comissió de dues faltes greus en el
període d'un any.
•La ocupació de la via pública sense
permís sigui quin sigui l’element i el tipus
de l‘ocupació.
•L’excés d’ocupació de la via pública
sigui quin sigui l’element i el tipus de
l‘ocupació.
•La negativa a dur a terme la ocupació
en el termini i d’acord amb el mòdul,
característiques i emplaçament assenyalat
per l’Ajuntament i la incorporació d’elements estranys a les característiques i
requisits aprovats per l’Ajuntament o que
constin a la llicència o concessió.
•La demora en complir l’ordre municipal de trasllat de qualsevol element de la
ocupació.
•La transmissió, arrendament o subarrendament de la llicència o concessió, de
forma expressa o tàcita, i sense permís
municipal exprés i per escrit.
•La manca de pagament del cànon o
dels tributs que siguin d’aplicació.
•No respectar els horaris establerts més
de tres vegades.
•Vendre articles o prestar serveis no
relacionats, o que no tinguin cap nexe amb
l’activitat de l’establiment.
•Haver estat sancionat per TRES (3)
faltes lleus o DOS (2) faltes greus dins el
període d’una temporada.
•No retirar els elements que ocupin la
via pública en el termini concedit per
l’Ajuntament. En aquest cas es durà terme
la retirada per l’Ajuntament amb repercussió de les despeses i danys causats i sens
perjudici de l‘expedient sancionador que
comprendrà la sanció econòmica prevista
per aquesta ordenança a més del pagament
dels tributs corresponents a l’ocupació
duta a terme o, en el cas d’excés d’ocupació, a la superfície excedida.
Podran, així mateix, aquestes infraccions de caràcter molt greu ser sancionades amb la revocació de la concessió si bé
prèviament a ella l’Ajuntament requerirà al
titular infractor per tal que rectifiqui la
seva actuació i, si s’escau, repari el dany
causat i acompleixi l’obligació vulnerada
dins el termini que per a fer-ho en el propi
requeriment se li atorgui.
d) Del capítol VII (utilització de la
platja):
•Ocupar-la per la realització d'activitats no autoritzades o limitant-ne l'ús
públic.
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e) Del capítol VIII (sorolls):
•Les previstes com a tals per l’ordenança respectiva.
En cas de no ésser activitats comercials
o industrials:
•Produir sorolls que superin els límits
màxims permesos en més de 15 dB(A).
•Produir sorolls molestos, superin o no
el límit màxim permès, fora de l'horari
autoritzat i excedint en més de dues hores
aquest horari.
f).- Malmetre elements integrants del
mobiliari urbà, sigui quin sigui aquest element, amb sanció afegida de reparació de
l’element o substitució en cas de ser necessari.
g).- Fer pintades en parets, murs, façanes, etc,... no autoritzades per la propietat
i/o per l’Ajuntament, amb sanció afegida de
reparació del dany causat.
h) Del capítol X (immisions):
•L’emanació de gasos o fums tòxics
sens perjudici de les responsabilitats civil i
penals que procedeixin.
Article 96è. CLASSES DE SANCIONS
1.- Les infraccions de la present Ordenança podran ser sancionades amb:
a) Multes pecuniàries.
b) Suspensió temporal d'activitats.
c) Clausura temporal d'establiments.
d) Supressió temporal de llicències.
e) Caducitat definitiva de llicències.
f) Reducció de l'horari d'obertura al
públic dels establiments.
h) Immobilització temporal de vehicles.
i).- Sanció afegida de reparació del
dany.
2.- Les multes pecuniàries podran reiterar-se mentre persisteixi l'actuació infractora.
3.- La imposició de les sancions procedents per les infraccions d'aquesta Ordenança no serà incompatible amb l'adopció
de totes les mesures necessàries per fer cessar les actuacions infractores o restaurar
l'ordre jurídic infringit.
Article 97è. SANCIONS PER LES
INFRACCIONS LLEUS
Per la comissió d'infraccions lleus de la
present Ordenança es podran imposar les
següents sancions:
a) Multa pecuniària de 30 fins a 90
Euros.
b) Suspensió temporal de llicència per
un termini de fins a dos dies.
c) Clausura temporal d'establiment o
instal·lacions per un termini de fins a dos
dies.
d) Reducció de en una hora l'horari
d'obertura al públic per un període no
superior a 15 dies.

En cas d’existir regulació específica
d’una matèria concreta, la que es prevegi
per l’ordenança o normativa concreta, ja
sigui estatal, autonòmica o local, en la
referida matèria.
Article 98è. SANCIONS PER LES
INFRACCIONS GREUS
Per la comissió d'infraccions greus de
la present Ordenança es podran imposar
les següents sancions:
a) Multa pecuniària de 90,01 fins a
250 euros.
b) Suspensió temporal de llicència per
un termini de 3 fins a 7 dies.
c) Clausura temporal d'establiment o
instal·lacions per un termini de 3 fins a 7
dies.
d) Reducció en una hora de l'horari
d'obertura al públic per un període superior a 15 dies, amb un màxim de 3 mesos.
e) Retirada temporal de vehicles fins
que es proveeixin de silenciador adequat.
En cas d’existir regulació específica
d’una matèria concreta, la que es prevegi
per l’ordenança o normativa concreta, ja
sigui estatal, autonòmica o local, en la
referida matèria.
Article 99è. SANCIONS PER LES
INFRACCIONS MOLT GREUS
Per la comissió d'infraccions molt
greus de la present ordenança es podran
imposar les següents sancions:
a) Multa pecuniària de 250,01 fins a
900 euros.
b) Suspensió temporal de llicència per
un termini de 8 fins a 30 dies.
c) Caducitat definitiva de llicència i
multa de fins a 900 euros.
d) Clausura temporal d'establiment o
instal·lacions per un termini de 8 fins a 30
dies.
e) Retirada temporal de vehicles i
multa de fins a 300 euros.
f) Revocació de llicència i multa fins
a 600 euros.
En cas d’existir regulació específica
d’una matèria concreta, la que es prevegi
per l’ordenança o normativa concreta, ja
sigui estatal, autonòmica o local, en la
referida matèria.
Article 100è. PROCEDIMENT SANCIONADOR.
1.- El procediment per sancionar les
infraccions previstes en aquesta Ordenança serà el que regula el Decret
287/1993 de 9 de novembre, llevat dels
casos pels quals l'ordenança contempla
una regulació específica.
2.- En tot allò que no estigui expressament previst en la norma anterior, s'aplicarà el RD 1398/1993 de 4 d'agost o
norma que el substitueixi.
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3.- En els supòsits de reconeixement
voluntari de la responsabilitat, amb pagament de la multa proposada, es podran
aplicar reduccions de fins al 40 per 100
de la quantia d'aquella. Les reduccions
que procedeixi hauran de quedar determinades en la notificació de la iniciació del
procediment o en l’acte de pagament de
l’interessat.
4.- Allò que disposa l'apartat 3 que
precedeix, serà d'aplicació a tots els procediments sancionadors que es tramitin a
l'Ajuntament, inclosos els urbanístics, llevat que les normes específiques de cada
matèria no ho permetin.
5.- Es podran adoptar les mesures
cautelars oportunes pel restabliment de
l’ordre i l’interés públic, i caldrà respectar els terminis de restabliment de la legalitat, ordre i interés públics, en els casos
on aquest termini vingui expressament
previst per les ordenances o normes
d’aplicació a cada matèria.
6.- En cas que s’acordés la imposició
de multa pecuniària i aquesta no fos abonada per l’interessat en el termini màxim
de pagament previst, passarà automàticament a via executiva de pagament i se’n
donarà compte al Servei de Recaptació
Municipal i a la resta de departaments
municipals corresponents als efectes que
en faci les oportunes gestions contra el
patrimoni del deutor amb subjecció a la
vigent normativa en cada moment.

7.- Determinada la responsabilitat
administrativa de l’infractor i assenyalada
la multa, podrà convenir-se de forma
voluntària la substitució del pagament la
quantia de la sanció pels danys i perjudicis als béns, les instal·lacions, els arbres i
el mobiliari urbà de titularitat municipal,
per la realització física dels treballs que
requereixi la reparació del dany i la recuperació del seu aspecte anterior. En
aquest cas, els materials i estris necessaris seran facilitats per l’Ajuntament.

Núm. 11.355
AJUNTAMENT
D’OLOT

–Organisme: Ajuntament d’Olot
–Dependència que tramita l’expedient: Negociat de Contractació

Edicte sobre adjudicació de contracte
Als efectes previstos en l’article 93.2
del text refós de la Llei de contractes de
les administracions públiques aprovat per
Reial decret legislatiu 2/2000, de 16 de
juny, i 76 i 77 del reglament aprovat per
Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre,
es publica l’adjudicació del següent contracte:
1.- Entitat adjudicadora:

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA.
S’assenyala un termini de sis mesos
per tal que els propietaris dels terrenys
que reuneixin les condicions de solar i els
terrenys efectuïn el seu tancament, neteja
i pavimentat d’acord amb els requisits
que preveu aquesta ordenança.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA
La Junta de Govern queda facultada
per aprovar quadres de multes pecuniàries
amb subjecció a les prescripcions del
capítol de règim sancionador d'aquesta
Ordenança, així com per adoptar quantes
mesures siguin necessàries per l'aplicació
efectiva de la mateixa.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA
Com a regla general caldrà que tota
senyalització gràfica que es dugui a

2.- Objecte del contracte:
–Tipus de contracte: Obres.
–Descripció de l’objecte: execució de
les obres de condicionament i millora de
les infraestructures de serveis i paviments
al sector pisos de La Caixa.
–Anunci de licitació: BOP núm. 128/0607-05 i DOGC núm. 4422/08-07-05.
3.- Tramitació, procediment i forma
d’adjudicació:
- Tramitació: Ordinària

77

terme, sigui quin sigui l’àmbit de l’ordenança, i sempre que en sigui necessària la
mateixa, es faci amb símbols i signes
entenedors.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL TERCERA
També, amb l’objectiu que esdevingui
una acció educativa i, al mateix temps,
coercitiva, pel que al propi acte incívic
suposa, i a fi i efecte d’acabar amb els
esmentats comportaments, s’introdueix
l’opció de substituir la sanció econòmica
per la possibilitat que, els menors d’edat,
fins als 18 anys, realitzin tasques comunitàries corresponents en la reparació del
dany causat o equivalent, sense perjudici
tanmateix d’una sanció econòmica en els
casos de reincidència. Aquestes mesures
es desenvoluparan sempre fora de l’horari
escolar i sota la tutela del personal municipal adient.
DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta ordenança entrarà en vigor al
dia següent de la seva publicació en el
Butlletí Oficial de la Província, i el seu
període de vigència es mantindrà fins que
s’esdevinguin la seva modificació o derogació expresses.
L’Escala, 4 d’octubre de 2005.—
L’Alcalde. Signat: Josep Ma. Guinart i
Solà.

- Procediment: Obert
- Forma: Concurs
4.- Pressupost de licitació: 242.738,26
euros (IVA inclòs)
5.- Adjudicació:
- Data: Ajuntament Ple del dia 29 de
setembre de 2005
- Contractista: “Floret, SL”.
- Nacionalitat: Espanyola.
- Import de l’adjudicació: 217.493,48
euros (IVA inclòs).
Olot, 10 d’octubre de 2005.—
L’Alcalde. Signat: Lluís Sacrest Villegas.

