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TÍTOL I: DISPOSICIONS GENERALS
Article 1. Objecte.
La present Ordenança té per objecte regular i potenciar el respecte mutu entre
els veïns.
Pretén salvaguardar els drets individuals de cada ciutadà, tant en el seu propi
habitatge com en els espais públics i incrementar la utilització dels equipament i
espais públics municipals, recuperant l'objectiu pel qual foren creats: fomentar
la convivència i relació amable i fluïda dels que l'utilitzen.
Amb aquesta finalitat, es pretén regular els usos dels espais públics i privats i
penalitzar aquelles actituds que provoquin molèsties als veïns.
Les infraccions tipificades en aquesta ordenança i el règim sancionador que
s’estableix, no alteren les atribucions en matèria d'infraccions i imposició de
sancions atribueixen als òrgans de govern municipals i a l'alcalde les diferents
lleis sectorials.

Article 2. Àmbit. L’àmbit d’aplicació d’aquesta Ordenança comprèn tot el terme
municipal de Santa Coloma de Farners.

Article 3. Definició de via pública. El concepte de via pública utilitzat en
aquesta Ordenança comprèn tant els elements de vialitat en sentit estricte, com
les places i els altres espais públics de titularitat municipal.
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TÍTOL II: DEL COMPORTAMENT O CONDUCTA DELS CIUTADANS
RESPECTE DELS BÉNS DE DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL
Capítol I: Via pública i elements estructurals, edificis i instal·lacions de
titularitat municipal.
Article 4. Definició d’element estructural. Es considera element estructural
de la via pública aquell que forma part del seu contingut, de l’ordenació del
territori o que regula la mobilitat. A títol enunciatiu es consideren elements
estructurals els següents:
1.
2.
3.
4.

Fanals i no limitatiu.
Semàfors i elements complementaris.
Senyalització vertical i horitzontal de la via pública.
Elements físics de protecció o delimitació de territori: pilones, cadenes,
tanques (mòbils i fixes) i d’altres.
5. Tapes de registre, reixes d’embornals, reixes d’escossells.
6. Façanes i altres paraments
7. Les instal·lacions de regs aeris i soterrats, caixes de registre i altres
elements del sistema de reg.

Article 5. Comportaments respecte de la via pública i dels seus elements
estructurals. Qualsevol comportament que suposi un mal ús o generi
embrutiment o danys a la via pública i als seus elements estructurals,
constitueix infracció d’aquesta Ordenança.

Article 6. Infraccions. Constitueixen infracció de la present Ordenança
respecte a l’ús de la via pública i els seus elements estructurals, a més dels
comportaments a què es refereix l’article 5 , els següents:
1. Fer esclatar qualsevol tipus de petard en elements estructurals.
2. Sacsejar, arrancar, trencar, sostraure elements estructurals o parts
d’aquests, o pujar-hi a sobre.
3. Desplaçar elements estructurals sense prèvia llicència municipal.
4. Encendre foc a la via pública.
5. Enganxar adhesius, cartells i elements similars en elements estructurals.
6. Arrancar, ratllar o fer mal bé rètols indicatius referents a circulació i
d’altres elements anàlegs.
7. Qualsevol activitat esportiva o lúdica fora dels espais o recintes destinats
a aquests fins que provoquin molèsties als usuaris de l’espai, llevat les
que s’autoritzin per l’Ajuntament .
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Article 7. Comportament respecte a edificis i instal·lacions de titularitat
municipal. Els comportaments que generin un mal ús o embrutiment d’ edificis
i instal·lacions de titularitat municipal, tant al seu exterior com a l’interior,
resten tipificats com a infraccions en aquesta Ordenança.

Capítol II: Mobiliari urbà.
Article 8. Definició de mobiliari urbà. Es consideren mobiliari urbà aquells
elements que serveixin d’ornamentació, suport de serveis i activitats d’esplai i
recreatives. A títol enunciatiu es considera mobiliari urbà el següent:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Papereres
Fonts públiques
Jocs infantils
Jardineres
Bancs
Marquesines
Suports publicitaris
Contenidors
Escultures
Aparcament de bicicletes
Elements de suport de jardineria
Cons, tanques, senyals mòbils i altra senyalització circulatòria mòbil
Altres elements de mobiliari urbà amb les mateixes finalitats
Passeres i tanques de fusta

Article 9. Qualsevol comportament que suposi un mal ús o que generi
embrutiment o danys als elements de mobiliari urbà constitueix infracció
tipificada en aquesta Ordenança.

Article 10. Prohibicions comunes. Són prohibicions comunes al mobiliari urbà
a què es refereix l’article 8, les següents:
1. Llençar puntes de cigars o cigarretes o altres matèries enceses –restes de
brases- a les papereres i/o contenidors. En tot cas, s’hi hauran de dipositar
un cop apagades
2. Dipositar a les papereres i contenidors de la via pública bosses
d’escombraries, caixes o paquets de dimensions superiors a les del
recipient que les ha de contenir.
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3. Dipositar a les papereres i contenidors de la via pública líquids o deixalles
que es puguin liquar.
3.1 Dipositar als contenidors o papereres de la via pública, residus per part
de comerciants o industrials ( han de contractar un gestor de residus
privat).
4. Qualsevol acte que pugui malmetre la paperera o contenidor.
5. Pescar, rentar-se, banyar-se, rentar-hi animals, vehicles a motor o similars,
deixar-hi nedar o abeurar animals, llençar-hi qualsevol tipus de producte o
objecte o enterbolir les aigües, a les fonts.
6. Alterar la sortida de l’aigua dirigint-la fora del recipient dissenyat per recollirla o altres actuacions semblants.
7. L’ús de jocs de manera que puguin ocasionar danys o molèsties a altres
persones.
8. L’ús diferent de l’establert, que comporti o pugui comportar un mal ús del joc
o danyar-lo.
9. Trencar-ne alguna part, descalçar-los i altres actes anàlegs.
10. Fer esclatar qualsevol tipus de petard en el mobiliari urbà.
11. Sacsejar, arrancar, tombar, trencar, embrutar, torçar o sostraure el mobiliari
urbà, pujar-hi a sobre o enfilar-s’hi.
12. Desplaçar elements sense prèvia llicència municipal.
13. Enganxar adhesius, cartells i elements similars al mobiliari urbà.
14. Arrancar, ratllar o fer mal bé rètols indicatius referents a circulació i altres
d’anàlegs.
15. Lligar cordes o altres elements que puguin impedir el pas de vianants o
vehicles.

Capítol III:

Pintades.

Article 11. Norma general. No es permeten les pintades, els escrits, les
rascades, els gravats i els actes similars sobre qualsevol classe de béns
públics o privats i que siguin visibles des de la via pública, excepte les pintures
murals de caràcter artístic, sota els següents requisits:
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a)
b)
c)
d)

Prèvia llicència municipal
L’autorització escrita del propietari de l’element sobre el qual es vol pintar
Temàtica sigui autoritzada
Prendre les mesures necessàries per no embrutir el carrer

Capítol IV: Jardins, hortes o camps de cultiu, parcs, boscos urbans i
altres zones verdes.
Article 12. Queden inclosos en aquest capítol els jardins, hortes, camps de
cultiu, parc, boscos urbans i altres zones verdes de titularitat pública, així com
els de titularitat privada accessibles des de la via pública.

Article 13. Comportaments respecte als elements que regula aquest capítol.
Qualsevol comportament que suposi un mal ús o que generi embrutiment o
danys constitueix infracció tipificada en aquesta Ordenança.

Article 14. S'han de respectar els arbres, arbusts, flors i cultius així com els
elements destinats a la seva ubicació, protecció o embelliment, queda prohibit
qualsevol acte de sostracció o embrutiment que perjudiqui a tercers.

Article 15. Els projectes d’edificis de nova construcció o reforma hauran de
preveure els accessos tant per a les fases d’execució d’obres com per a l’ús
definitiu de l’immoble per tal que no perjudiquin els elements estructurals i
l’arbrat existent. Excepcionalment, l’Ajuntament podrà autoritzar-ne la mobilitat.

Article 16. Tothom haurà de respectar les plantes de les jardineres així com el
elements destinats a la seva ubicació, protecció o embelliment , i s’haurà
d’abstenir de qualsevol acte que els pugui perjudicar o embrutar.

Article 17. Prohibicions comunes. El comportament de les persones en els
parcs, places i zones verdes, hortes i jardins ha de respectar el medi i els altres
usuaris d’aquestes zones, sense causar perill, perjudicis o molèsties
innecessàries a les altres persones i a la vegetació de la zona. Sense perjudici
de les especificacions dels articles anteriors, són prohibicions les següents:
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1. Es prohibeix a persones alienes pujar als arbres, talar arbres o arbusts,
sotraguejar-los, tallar branques, fulles, flors o fruits, gravar o tallar
l’escorça, abocar tota classe de líquids encara que no siguin perjudicials
a les proximitats de l’arbre o dels escossells o tirar-hi escombraries o
residus.
2. Es prohibeix a persones alienes clavar claus, grapes o qualsevol
element anàleg al tronc o les branques dels arbres. Així mateix no es
permet penjar-hi rètols ni altres elements publicitaris similars. S’accepta
el guarniment d’arbres en motiu de festes tradicionals, sotmès a llicència
municipal i sempre que no ocasionin danys.
3. Es prohibeix a persones alienes sotragar les plantes, tallar o arrancar
branques, fulles, flors o fruits, gravar o tallar l’escorça, buidar el
contingut, abocar aquells líquids que es determinin perjudicials per a la
jardinera, o tirar-hi escombraries o residus.
4. Trepitjar o malmetre parterres i plantacions, jugar a pilota als parterres
dels parcs així com agafar plantes o algun del seus elements (flors,
fruits o fulles) a les persones alienes.
5. Encendre fogueres i focs sense la prèvia autorització de l’Ajuntament.
6. Llançament de coets i altres elements similars, sense autorització
municipal.
7. Dipositar-hi o abocar-hi material o objectes de qualsevol naturalesa
(runes, electrodomèstics, residus de jardineria i d’altres materials).
8. Extreure molsa, pedres i sorra, sense llicència
9. Malmenar o sostraure elements de jardineria.

Capítol V:

Infracció, classificació i graduació de les sancions.

Article 18. Infracció, classificació i graduació de les sancions. Constituirà
infracció o vulneració de les prohibicions o els mandats continguts en els
articles 4 a 17 d’aquesta Ordenança.
Aquestes infraccions es classifiquen en lleus, greus o molt greus i les sancions
derivades de les infraccions administratives tindran la naturalesa de multa i
s’imposaran d’acord amb el que s’estableix en el següent quadre:
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Quan alguna de les infraccions referides en el quadre següent es contradigui
amb els reglaments específics, s’aplicarà la classificació de la gravetat i la
sanció descrita en el reglament específic.
Article Descripció
6.1
6.2
6.3
6..4
6.5
6.6
6.7

7
9
10.1
10.10
10.11
10.12
10.14
10.16
10.2
10.3
10.31
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
11

Fer esclatar qualsevol tipus de petard en elements estructurals
Sacsejar, arrancar, trencar, sostraure elements estructurals o parts
d’aquests, o pujar-hi a sobre
Desplaçar elements estructurals sense prèvia llicència municipal
Encendre foc a prop o en elements estructurals
Enganxar adhesius, cartells i elements similars en elements
estructurals
Arrancar, ratllar o fer mal bé rètols indicatius referents a circulació i
d’altres elements anàlegs
Realitzar qualsevol activitat esportiva o lúdica fora dels espais o
recintes que s'hi hagin destinat, i que provoquin molèsties als
usuaris de l’espai, llevat les que s’autoritzin per l’Ajuntament pel
seu caràcter popular i/o tradicional
Realitzar qualsevol comportament que generi un mal ús o
embrutiment d’edificis i instal·lacions de titularitat municipal, tant al
seu exterior com a l’interior
Realitzar qualsevol comportament que suposi un mal ús o que
generi embrutiment o danys als elements de mobiliari urbà
Llençar puntes de cigars o cigarretes o altres matèries enceses a
les papereres o contenidors
Fer esclatar qualsevol tipus de petard en el mobiliari urbà
Sacsejar, arrancar, tombar, trencar, embrutar, torçar o sostraure el
mobiliari urbà, pujar-hi a sobre o enfilar-s’hi
Desplaçar elements sense prèvia llicència municipal
Arrancar, ratllar o fer mal bé rètols indicatius referents a circulació i
altres d’anàlegs
Lligar cordes o altres elements que puguin impedir el pas de
vianants o vehicles
Dipositar als contenidors o a les papereres de la via pública bosses
d’escombraries, caixes o paquets de dimensions superiors a les del
recipient que les ha de contenir
Dipositar als contenidors o a les papereres de la via pública líquids
o deixalles que es puguin liquar
Dipositar als contenidors o a les papereres de la via pública residus
per part de comerciants o industrials. –han de tenir contractat un
gestor de residus privatRealitzar qualsevol acte que pugui malmetre una paperera o
contenidor
Pescar, rentar-se, banyar-se, rentar-hi animals, vehicles a motor o
similars, deixar-hi nedar o abeurar animals, llençar-hi qualsevol
tipus de producte o objecte o enterbolir les aigües
Alterar la sortida de l’aigua dirigint-la fora del recipient dissenyat per
recollir-la o altres actuacions semblants
Utilitzar els jocs infantils de manera que puguin ocasionar danys o
molèsties a altres nens
Utilitzar els jocs infantils de manera que comportin o puguin
comportar un mal ús dels jocs o danyar-los
Trencar alguna part dels jocs infantils, descalçar-los i altres actes
anàlegs
Fer pintades, escrits, rascades, gravats i actes similars sobre
qualsevol classe de béns i que siguin visibles des de la via pública

Gravetat

Sanció

Greu

150 €

Greu

150 €

Greu
Greu

150 €
150 €

Greu

150 €

Greu

150 €

Greu

125 €

Greu

150 €

Greu

150 €

Greu

200 €

Greu

150 €

Lleu

100 €

Greu

150 €

Molt greu 300 €
Molt greu 300 €
Lleu

125 €

Lleu

100 €

Lleu

100 €

Greu

150 €

Greu

125 €

Lleu

90 €

Greu

150 €

Lleu

90 €

Molt greu 300 €
Molt greu 300 €
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(excepte en llocs autoritzats per l’Ajuntament)
11.13
11.a
11.b
11.d

17.1

17.2

17.3

17.4
17.5
17.6
17.7
17.8
17.9

Enganxar adhesius, cartells i elements similars al mobiliari urbà
Realitzar pintures murals o grafits de caràcter artístic, en els llocs
autoritzats, sense llicència municipal
Fer pintures murals o grafits amb contingut temàtic no autoritzat
No prendre les mesures adients per no embrutar la vorera o el terra
dels llocs allà on pintin, les persones que tinguin autorització
municipal per a pintar en els llocs autoritzats
Pujar als arbres, talar arbres o arbusts, sotraguejar-los, tallar
branques, fulles, flors o fruits, gravar o tallar l’escorça, abocar tota
classe de líquids encara que no siguin perjudicials a les proximitats
de l’arbre o dels escossells o tirar-hi escombraries o residus
Clavar claus, grapes o qualsevol element anàleg al tronc o les
branques dels arbres. Penjar-hi rètols o altres elements publicitaris
similars (s’accepta el guarniment d’arbres en motiu de festes
tradicionals, sotmès a llicència municipal i sempre que no ocasionin
danys)
Sotragar les plantes, tallar o arrancar branques, fulles, flors o fruits,
gravar o tallar l’escorça, buidar el contingut, abocar aquells líquids
que es determinin perjudicials per a la jardinera, o tirar-hi
escombraries o residus
Trepitjar o malmetre parterres i plantacions, jugar a pilota als
parterres, així com agafar plantes o algun del seus elements (flors,
fruits o fulles)
Encendre fogueres i focs sense la prèvia autorització de
l’Ajuntament
Llançar coets i altres elements similars
Dipositar o abocar material o objectes de qualsevol naturalesa
(runes, electrodomèstics, residus de jardineria i d’altres materials)
en els parcs, jardins, places , zones verdes i contenidors.
Extreure molsa, matolls, pedres, sorra, plantes o productes anàlegs
Malmenar o sostreure elements de jardineria

Lleu

150 €

Greu

125 €

Greu

125 €

Greu

125 €

Greu

150 €

Greu

150 €

Greu

150 €

Greu

125 €

Molt greu 300 €
Greu

150 €

Molt greu 300 €
Greu
Greu

125 €
150 €
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TÍTOL III: DEL COMPORTAMENT O
CIUTADANS RESPECTE DELS SOROLLS

CONDUCTA

DELS

S’aplicarà l’Ordenança de sorolls i vibracions vigent en cada moment.
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TÍTOL IV: NETEJA DE LA VIA PÚBLICA
Article 19. Objecte. El present títol estableix normes per mantenir la neteja de
la ciutat en quant a:
a) L’ús comú general, especial i privatiu de la via pública.
b) La prevenció de l’embrutiment de la ciutat produït com a conseqüència
d’activitats al carrer.

Capítol I: De la neteja de la via pública com a conseqüència de l’ús comú
general dels ciutadans.
Article 20. Comportament dels individus respecte de la neteja.
1. No està permès llençar, abocar, dipositar o abandonar a la via pública
cap mena de producte en estat sòlid, líquid o gasós.
2. No es permet l’acció d’escopir a la via pública ni als edificis de titularitat
municipal.
3. Les deixalles sòlides de petit format com els papers, embolcalls i
objectes similars hauran de dipositar-se a les papereres instal·lades amb
aquesta finalitat.
4. Les puntes de cigars o cigarretes un cop apagades s’hauran de dipositar
a les papereres o contenidors
5. En els sectors del municipi on hi hagi contenidors de recollida selectiva
de deixalles a menys de 150 metres del domicili, és obligatori dipositar
les deixalles en els corresponents contenidors col·locats per aquesta
finalitat.

Article 21. Infraccions. Constitueixen infracció la vulneració de les
prohibicions i els mandats continguts als articles 21 i 22 d’aquesta Ordenança,
a més dels comportaments:
1. Tirar o dipositar a terra qualsevol deixalla (papers, puntes de cigarrets,
terres, enderrocs, animals morts, mobles, etc.).
2. Dipositar
les escombraries de forma diferent a l’establerta per
l’Ajuntament
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3. Abocar o vessar qualsevol líquid a la via pública. Excepte les aigües
provinents de la neteja domèstica que es podran abocar directament als
embornals.
4. Llençar puntes de cigars o cigarretes enceses, cendres o altres matèries
calentes, a les papereres o els contenidors.
5. Netejar o espolsar catifes, estores, roba o elements similars des de
balcons, finestres, terrats i portes que donin a la via publica .
6. Abocar, des de les obertures de les diferents plantes dels edificis,
qualsevol element a la via pública, com per exemple aigües procedents
de regar plantes o residus vegetals i animals.
7. Embrutar, amb deposicions o miccions, tant de persones com d’animals,
les vies públiques, els seus elements estructurals, els edificis i les
instal·lacions de titularitat municipal i/o privada o el mobiliari urbà.
8. Rentar, mantenir i reparar vehicles i/o màquines a la via pública o lleres
de domini públic.
9. Realitzar qualsevol acte que causi embrutiment de la via pública.
10. No realitzar la separació de deixalles quan hi hagin contenidors de
recollida selectiva a menys de 150 m.
11. L’acció d’escopir a la via pública i als edificis de titularitat municipal.

Capítol II:

De la neteja de la via pública com a conseqüència de l’ús
comú especial i privatiu.

Secció 1:

Normes d’aplicació general

Article 22.
1. Per a totes les activitats que puguin ocasionar l’embrutiment de la via
pública, qualsevol que sigui el lloc en què es desenvolupin, sense
perjudici de les llicències o autoritzacions que, en cada cas, siguin
procedents, s’exigeix als seus titulars l’obligació d’adoptar les mesures
adients per evitar-ho, de netejar la part de la via pública o els seus
elements estructurals que s’haguessin vist afectats i de retirar els
materials residuals.
2. L’Ajuntament podrà obligar el titular de l’activitat a adoptar les mesures
adients per tal de minimitzar les molèsties de l’execució de les obres i
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reduir-les a les estrictament necessàries, sempre que se’n justifiqui la
conveniència i sigui tècnicament i econòmica viable.
3. L’Ajuntament podrà exigir una fiança en metàl·lic o un aval bancari per
l’import del servei subsidiari de neteja que, previsiblement, els
correspongui efectuar com a conseqüència de l’embrutiment produït per
la celebració de l’acte públic.
4. Els titulars d’establiments i d’activitats autoritzades a la via pública (fixes
o no), com bars, cafès, quioscos, llocs de venda i activitats similars,
estan obligats a mantenir en condicions adients de netedat, tant les
pròpies instal·lacions com a l’espai urbà sotmès a la seva influència.
L’Ajuntament podrà exigir als titulars la col·locació d’elements
contenidors homologats per a les deixalles.
5. Els organitzadors d’actes públics al carrer seran responsables de
l’embrutiment que es produeixi a la ciutat com a conseqüència de la
seva celebració.
6. Marxants.

Secció 2: Obres i altres activitats.
Article 23. Mesures per prevenir l’embrutiment per obres realitzades a la
via pública o en espais que hi confrontin. Per evitar l’embrutiment, les
persones que realitzin obres a la via pública o en espais que hi confrontin
hauran de:
1. Impedir l’escampament i vessament d’aquests materials fora de l’estricta
zona afectada pels treballs, protegint-la mitjançant la col·locació
d’elements adients al voltats dels enderrocs, les terres o els altres
materials sobrants de les obres. Enfront d’edificis o solars on es realitzen
obres s’hi ha de col·locar una tanca opaca.
2. Mantenir sempre netes i exemptes de tota mena de materials residuals
les superfícies immediates als treballs.
3. Per evitar la caiguda de materials o eines a la via pública, prèvia llicència
municipal, s’hauran d’utilitzar bastides amb visera protectora o sortint de
protecció. També s’haurà de protegir la caiguda de materials amb la
col·locació d’una xarxa o d’una lona opaca.
4. Els materials d’enderroc dels edificis no poden ser llançats al carrer des
de dalt, sinó que s’ha de fer de manera protegida, per exemple amb tubs
que aboquin a un contenidor amb una lona opaca i mullant-los
periòdicament per evitar l’embrutiment de la via pública i molèsties o
danys a persones o coses.
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5. Els materials han de col·locar-se i preparar-se dins de l’obra. En cas que
no sigui possible, s’haurà de sol·licitar el preceptiu permís municipal per
poder ocupar la via pública. Si és necessari, s’haurà de protegir el
paviment amb plàstic o lona per evitar l’embrutiment.
6. S’hauran de prendre totes les mesures per no provocar pols, fums ni
altres molèsties.

Article 24. Residus d’obres. Els residus s’hauran de dipositar en els elements
de contenció previstos en la normativa sobre residus de la Generalitat de
Catalunya i altra normativa que pugui aprovar l’Ajuntament.

Article 25. Transport, càrrega i descàrrega de materials. Els conductors dels
vehicles que puguin embrutar la via pública hauran d’adoptar totes les mesures
necessàries per evitar-ho. En el cas que la càrrega, el combustible, els líquids
de greixar, el fang o altres materials de les rodes embrutin la via pública o altres
elements, s’hauran de netejar immediatament i reparar els danys que s’hagin
pogut causar, d’acord amb les instruccions dels serveis tècnics municipals. Els
residus s’hauran de dipositar en els elements de contenció previstos en la
normativa sobre residus de la Generalitat de Catalunya.

Article 26. De la neteja i manteniment dels elements i parts exteriors dels
immobles.
Els propietaris dels immobles estan obligats a mantenir-los en les condicions
adients de seguretat, salubritat i neteja.
1. Es prohibeix estendre roba que sobresurti de la façana a la via pública dels
edificis i en les obertures i baranes exteriors de terrasses i balcons, excepte
les que es col·loquin per engalanament en diades assenyalades.
2. Els propietaris dels edificis, finques, habitatges i establiments, tindran
l’obligació de mantenir netes les façanes, els rètols de numeració dels
carrers, les mitjanceres descobertes, les entrades, les escales d’accés, i en
general totes les parts dels immobles que siguin visibles des de la via
pública.
3. Per tot el que fa referència al precedent, els propietaris hauran de procedir
als treballs de manteniment, neteja, arrebossament, estucat o pintat, quan
per motius d’ornat públic sigui requerit per l’Ajuntament.
4. A partir de l'entrada en vigor de la present ordenança no es permetrà la
instal·lació d'antenes a les façanes dels edificis tan plurifamiliars com
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unifamiliars , ni a balcons, ni a altres parts de l'edifici visibles des de la via
pública, solament es podran instal·lar a la coberta dels respectius edificis.
S'estableix un període transitori de 5 anys per adequar les instal·lacions
existents als requeriments de la present ordenança.
Les infraccions d’aquesta norma seran sancionades en la següent forma:
1r.- Avís, Atorgant un termini per la retirada de la instal·lació, sense sanció
econòmica.
2n.- Requeriment per incompliment del primer avís als 15 dies de la seva
recepció. (Infracció greu, sanció de 150 €).
3r.- Retirada subsidiària per part dels serveis municipals i dipòsit als
magatzems municipals dels elements retirats, als 30 dies de l’incompliment
del segon requeriment.
(Infracció molt greu, sanció de 300€ més costos municipals ).

Article 27. La col·locació i enganxament de cartells i pancartes, la distribució
d’octavetes i qualsevol altra activitat publicitària de les regulades en el present
títol està subjecte a autorització municipal prèvia.

Capítol III:

Infracció, classificació i graduació de les sancions.

Article 28. Infraccions. Constituirà infracció la vulneració de les prohibicions o
mandats continguts al capítol II d’aquesta Ordenança, a més dels
comportaments següents:
1. Emetre pols, fums o altres elements que puguin causar molèsties a la via
pública i/o embrutar-la.
2. No adoptar les mesures adients per evitar l’embrutiment o l’emissió de
pols, fums o altres elements que causin molèsties a la via pública i/o als
seus elements.
3. Incomplir les condicions fixades en la llicència per evitar l’embrutiment o
l’emissió de pols, fums i altres elements que causin molèsties.
4. Realitzar una activitat susceptible de provocar l’embrutiment o l’emissió
de pols, fums i altres elements que causin molèsties, quan s’hagi
ordenat precintar, clausurar o paralitzar l’activitat.
5. Instal·lar de manera deficient els sistemes per evitar l’embrutiment o
l’emissió de pols, fums i altres elements que causin molèsties.
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Article 29. Classificació i graduació de les sancions. Les infraccions
previstes en aquest títol IV es classifiquen en lleus, greus o molt greus i les
sancions derivades d’aquestes infraccions administratives tindran la naturalesa
de multa i s’imposaran d’acord amb el que s’estableix en el següent quadre:
Quan alguna de les infraccions referides en el quadre següent es contradigui
amb els reglaments específics , s’aplicarà la classificació de la gravetat i la
sanció descrita en el reglament.
Article
21.1
21.2
21.3
21.4
21.5
21.6

21.7
21.8
21.9
21.10
21.11
21.12
21.13
25.1

25.2

26
27.1
27.2

Descripció

Gravetat

Tirar o dipositar al terra qualsevol deixalla (papers, terres,
Greu
enderrocs, animals morts, mobles, etc.)
Disposar les escombraries de forma diferent a l’establerta per
Lleu
la Corporació
Abocar o vessar qualsevol líquid a la via pública.
Greu
Llençar puntes de cigars o cigarretes, o altres matèries
enceses, a les papereres-contenidors. En tot cas, s’hi hauran
de dipositar un cop apagades
Netejar o espolsar catifes, estores, roba o elements similars
des de balcons, finestres, terrats i portes
Abocar, des de les obertures de les diferents plantes dels
edificis, qualsevol element a la via pública o a altres pisos
dels immobles, com per exemple aigües procedents de regar
plantes o residus vegetals i animals
Embrutar, amb deposicions o miccions, tant de persones com
d’animals, les vies públiques, els seus elements estructurals,
els edificis i les instal·lacions de titularitat municipal o el
mobiliari urbà
Rentar vehicles i/o màquines a la via pública o lleres de
domini públic, canals i recs
Rentar animals a la via pública, a les fonts, als estanys o a les
lleres de domini públic
Mantenir i reparar vehicles i/o màquines a la via pública, lleres
de domini públic, canals, recs i espais públics en general
Realitzar qualsevol acte que causi embrutiment de la via
pública
No realitzar la separació de deixalles quan hi hagi contenidors
de recollida selectiva a menys de 150 m.
L’acció d’escopir a la via pública
Estendre roba que sobresurti de la façana a la via pública dels
edificis i en les obertures i baranes exteriors de terrasses.
No mantindré els propietaris d’ edificis, finques, habitatges i
establiments netes les façanes, els rètols de numeració dels
carrers, les mitjaneres descobertes, les entrades, les escales
d’accés, i en general qualsevol part dels edificis que siguin
visibles des de la via pública
La col·locació i enganxament de cartells i pancartes, la
distribució d’ ”octavilles“ i qualsevol altra activitat publicitària
de les regulades en el present títol sense l’ autorització
municipal prèvia de l’Alcaldia
Emetre pols, fums o altres elements que puguin causar
molèsties a la via pública i/o embrutar-la
No adoptar les mesures adients per evitar l’embrutiment o

Sanció
100 €
100 €
150 €

Greu

150 €

Lleu

90 €

Lleu

90 €

Greu

150 €

Greu

100 €

Greu

100 €

Molt greu

300 €

Lleu

100 €

Lleu

Avís

Lleu

60€

Lleu

60€

Lleu

60€

Greu

100 €

Greu

125 €

Greu

100 €
- 17 -

DILIGÈNCIA: per a fer constar que aquesta Ordenança ha estat
aprovada definitivament per l'Ajuntament en Ple l'11 de juliol de 2005 i
publicat el seu íntegre en el BOP núm. 149, de 5 d'agost de 2005.
Santa Coloma de Farners, 26 d'agost de 2005
El secretari

27.3
27.4
27.6

l’emissió de pols, fums o altres elements que causin molèsties
a la via pública i/o als seus elements
Incomplir les condicions fixades en la llicència per evitar
l’embrutiment o l’emissió de pols, fums i altres elements que Greu
causin molèsties
Realitzar una activitat susceptible de provocar l’embrutiment o
l’emissió de pols, fums i altres elements que causin molèsties, Molt greu
quan s’hagi ordenat precintar, clausurar o paralitzar l’activitat
Instal·lar de manera deficient els sistemes per evitar
l’embrutiment o l’emissió de pols, fums i altres elements que Greu
causin molèsties

100 €
300 €
100 €
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TÍTOL V: CONSERVACIÓ DE LA VIA PÚBLICA
Article 30. Competència municipal. És competència exclusiva de
l’Administració municipal l’execució dels treballs i les obres necessàries per a la
perfecta conservació de les vies públiques, els elements estructurals i el
mobiliari urbà.
En conseqüència, ningú no podrà, encara que sigui per millorar l’estat de
conservació de les vies públiques, executar treballs de reparació, conservació o
restauració dels elements esmentats sense prèvia llicència municipal.
Les empreses i els particulars que executin obres a la via pública sota llicència
municipal estan obligats a efectuar la reposició en les condicions contingudes
en la llicència.
Constituiran infracció d’aquesta Ordenança els actes que siguin contraris al
contingut d’aquest precepte.

Article 31. Supressió de barreres arquitectòniques. La construcció de
voreres com a condició de llicència d’obres o per executar rases per a
canalitzacions i altres motius anàlegs ha de preveure rebaixos en els passos de
vianants o cantonades, d’acord amb les determinacions dels Serveis Tècnics
Municipals de l’Ajuntament.
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TÍTOL VI: ÚS COMÚ ESPECIAL DE LA VIA PÚBLICA
Capítol I: Ús comú especial de la via pública a conseqüència d’activitats
que s’hi realitzin o d’instal·lacions situades en llocs de domini
privat que determinin una intensitat d’utilització superior a la
normal.
Article 32. Usos i activitats. Es consideren inclosos en aquesta modalitat els
usos o les activitats següents:
1. Taulells i taules destinats a la venda de gelats, begudes i productes
similars que, sense sortir de la línia de façana i a menys de 0,40 m de
distància, estiguin en comunicació directa amb la via pública.
2. Taules de bars, cafès i establiments similars amb un front a la via pública
que permetin l’expedició directa de consumicions al públic col·locat a les
voreres.
3. Taquilles de venda de bitllets per a espectacles de tota classe que donin
directament a la via pública.
4. Aparells de venda automàtica o altres elements col·locats dins de locals,
però amb comunicació directa amb la via pública.

Article 33. Llicència municipal.
1. En els supòsits d’ús comú especial als quals es refereix l’article anterior,
caldrà obtenir llicència municipal específica, previ pagament de les taxes
corresponents.
2. Els esmentats usos comuns especials no es podran autoritzar quan no
es tingui atorgada llicència per portar a terme l’activitat principal.

Article 34. Instal·lació. Els elements inclosos en aquesta modalitat hauran de
trobar-se a l’interior dels immobles i no sobresortir de la línia de la façana.

Article 35. Infraccions. Constitueixen infracció d’aquesta Ordenança:
Col·locar els elements inclosos en aquesta modalitat que sobresurtin de la línia
de la façana.
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Capítol II: Ús comú especial de la via pública que revesteix intensitat o
quan l’ocupació de la via pública és temporal.
Article 36. Usos i aprofitament. L’ús comú especial és aquell de què
gaudeixen les instal·lacions situades de forma provisional en els béns de
domini públic municipal que limiten o exclouen la utilització pels altres
interessats, així com instal·lacions permanents que no impedeixen ni
modifiquen l’ús comú general de la via pública. A títol enunciatiu, es consideren
els següents:
1. Elements sortints: tendals, marquesines, aparadors i elements
similars.
2. Elements fora d’establiments comercials permanents:
3. Subsecció 1: mercaderies i altres elements col·locats fora de
l’establiment comercial permanent.
4. Subsecció 2: elements d’establiments tipus bar, bar-restaurant o
restaurant.
5. Comerç ambulant.
6. Activitats comercials, de serveis i d’oci.
7. Instal·lacions temporals per a fires i festes tradicionals i de
temporada.
8. Guals i reserves d’estacionaments i de càrrega i descàrrega.
9. Ocupacions derivades d’obres.

Secció 1: Les llicències
Article 37. Actes subjectes a llicència. Les activitats, els aprofitaments i les
instal·lacions que representin ús comú especial de la via pública estan
subjectes a llicència municipal i autoliquidació de taxes prèvia . L’ocupació
comprèn tant el sòl com l’espai elevat.

Article 38. Naturalesa de les llicències. Les llicències compreses a l’article
anterior tenen el següent règim:
1. Quant a les seves instal·lacions:
a) Seran fixes aquelles que, per la seva naturalesa, no permeten el
desplaçament o desmuntatge i la seva naturalesa va lligada a una
durada de llicència.
b) Seran mòbils les que no concorren en les circumstàncies del punt
anterior.
2. Quant a la seva durada seran temporals.
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Les llicències estan sotmeses a revocació per raons d’interès púbic o per
modificació del planejament o les ordenances municipals.

Article 39. L’ús de la via pública o les activitats que s’hi facin, requeriran
llicència. No disposar de llicència suposarà la suspensió de l’activitat i la
formulació d’una denúncia. La Policia Municipal incautarà el material com a
mesura cautelar que garanteixi l’efectivitat de la multa.

Article 40. Contingut de la sol·licitud de llicència.
1) Les llicències s’hauran de formular, si s’escau, amb l’imprès normalitzat
corresponent adreçat a l’Alcaldia i signat per l’interessat o per la persona
que legalment el representi, amb les següents indicacions:
a. Dades de l’interessat. Quan es tracti d’una persona física: nom,
cognoms, domicili, dades del DNI i telèfon. Quan es tracti d’una persona
jurídica: raó social, domicili, NIF, telèfon i, si s’escau, circumstàncies
personals.
b. Dades del representant (a emplenar si qui firma actua en representació
de l’interessat): nom i cognoms, domicili, DNI, telèfon i, si és necessari,
circumstàncies personals.
c. Situació del lloc pel qual se sol·licita la llicència d’ús especial de la via
pública, amb indicació del nom del carrer i del número.
d. Durada de la llicència, data prevista d’inici i de finalització o bé un
període de temps.
e. Superfície d’ocupació de la via pública que se sol·licita, indicant en un
plànol o croquis, a escala, l’espai sol·licitat.
f. Les altres circumstàncies que, segons l’objecte de la llicència sol·licitada,
s’estableixin en aquesta Ordenança o en l’imprès oficial.
g. Comprovant d'ingrés de l'autoliquidació de taxes que correspongui.
h. Lloc i data.
2) Llevat dels casos expressament exceptuats, les sol·licituds de llicència es
presentaran al Registre General de l’Ajuntament, previ dipòsit de l’import de
les taxes i els preus públics que neixin de l’ús, l’activitat o el servei sol·licitat.
3) Les sol·licituds de llicència s’hauran d’acompanyar dels documents que,
segons la naturalesa de la llicència, es determinin en aquesta Ordenança o
a l’imprès oficial.

Article 41. Assegurances i fiances.
1. Prèviament a l’inici de l’activitat, l’Ajuntament podrà exigir la formalització
d’una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els danys a
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tercers que poguessin ocasionar-se, amb una durada que coincideixi
amb l’activitat que es desenvoluparà, en els casos en què la naturalesa
de l’ús així ho aconselli.
2. L’Administració també podrà exigir el dipòsit d’una fiança o un aval
bancari que garanteixi el compliment de les obligacions esmentades en
aquesta Ordenança i les de la llicència, i el pagament de la
indemnització que correspongui a l’Ajuntament pels danys o despeses
de reposició que, a conseqüència dels usos autoritzats, es puguin
ocasionar en béns de domini públic, fins i tot en els arbres, encara que
només afectin el seu creixement natural o els produeixin un retard
biològic.
3. La cancel·lació de la garantia s’efectuarà un cop s’hagi acabat l’activitat,
s’hagin retirat completament tots els elements i els serveis tècnics hagin
comprovat la correcta execució de l’aprofitament. En el cas que hi pugui
haver defectes ocults (rases, etc.), es determinarà un termini per garantir
la supressió d’aquests possibles defectes.

Article 42. Normes de general aplicació.
1. L’ocupació de la via pública ha de garantir un pas mínim per a vianants,
que s’establirà depenent del tipus de via, de l’afluència de vianants i
d’altres aspectes que incideixin en l’ús general de la via pública. En
qualsevol cas, l’amplada mínima del pas haurà de ser de 0,90m.
2. La possible incidència negativa en la convivència ciutadana del sector,
les molèsties i l’incompliment de condicions de llicències anteriors seran
motiu per denegar la llicència municipal.
3. Les instal·lacions que sobrevolin la calçada hauran d’estar situades a
una alçada mínima de 5 m. Excepcionalment l’Ajuntament podrà
autoritzar alçades inferiors.

Article 43. Condicions generals d’atorgament de les llicències. Els titulars
de les llicències han de complir obligatòriament les condicions següents:
1. El titular de la llicència ha d’assumir totes les responsabilitats derivades
per danys i perjudicis causats directament o indirecta a l’Ajuntament o a
tercers, per l’obra, la instal·lació o el funcionament dels seus mitjans
mecànics, dins o fora de la via pública.
2. La llicència es concedeix únicament per a allò que afecta la competència
municipal, llevat el dret de propietat, i sense perjudici de tercers o
l’obtenció d’autorització d’altres administracions, si fos el cas. No podrà
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ser invocada per eliminar o disminuir responsabilitat civil o penal en què
incorri el beneficiari en l’exercici de les seves activitats.
3. L’interessat haurà d’abonar les taxes i/o els preus públics per a
l’obtenció de la llicència d’ocupació de via pública, mitjançant
autoliquidació o la corresponent notificació prèvia que li serà adreçada.
Així mateix, i amb caràcter previ a l’exercici de la llicència, haurà de
dipositar la fiança a què fa referència l’article 58.2.
4. La llicència haurà d’estar a disposició dels agents de l’autoritat municipal
i dels serveis tècnics municipals. Les instruccions que es puguin dictar,
complementàries de les que figurin a la llicència, orientades al
compliment del seu contingut, hauran de ser executades puntualment.
5. Per ocupar la calçada serà indispensable sol·licitar llicència a part i, en
cas que calgui prohibir l’estacionament de vehicles, l’interessat haurà de
col·locar els senyals de prohibició amb tres dies d’antelació, d’acord amb
les indicacions que assenyalin els serveis tècnics municipals.
6. Extingida la llicència, el titular haurà de:
a. Posar fi a l’ús o ocupació.
b. Retirar les instal·lacions o els elements de la seva propietat situats a
la via pública.
c. Reposar o, si fos el cas, reparar els elements de la via pública
afectats directament o indirecta per l’ús autoritzat al seu estat inicial i
reparar, si s’escau, els danys causats, prèvia autorització municipal i
sota la inspecció dels serveis tècnics municipals corresponents.
7. S’hauran de prendre totes les mesures de precaució, protecció,
seguretat i senyalització que facin al cas, amb enllumenat a les hores
nocturnes si fos necessari.
8. L’incompliment de les ordenances municipals vigents o de qualsevol de
les condicions de la llicència, en provocaran la caducitat immediata, amb
independència d’aplicar les sancions pertinents.
9. La manca o defecte de reposició, tant en els casos de terminació normal
com de caducitat, o el defecte de reparació dels danys causats,
habilitaran l’Ajuntament per actuar subsidiàriament per compte del titular
de la llicència.

Article 44. Supressió de barreres arquitectòniques. Els titulars de totes
aquelles llicències d’ocupació de la via pública que comportin obres que afectin
encreuament de carrer amb voreres o afectin passos de vianants senyalitzats i
que no disposin de rebaixos adaptats a l’actual normativa d’accessibilitat, els
hauran de construir, d’acord amb els models de l’Annex 1, les condicions de la
llicència i la normativa vigent d’accessibilitat. Aquests models es seguiran amb
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caràcter general, en tot cas, tant per aquests casos com per les solucions
constructives segons la tipologia particular d’un vial concret, aquests rebaixos
es faran d’acord amb les determinacions dels Serveis tècnics municipals de
l’Ajuntament.

Article 45. Instal·lacions i activitats en sòls o béns de domini públic
municipal o fer-ne sense llicència. Els usos i les activitats sense llicència
sobre sòl d’ús o domini públic municipal seran impedits per l’Ajuntament, i
correspondrà a l’autor la retirada del material o els elements utilitzats o
instal·lats, amb repercussió a l’interessat de les despeses ocasionades per
l’actuació subsidiària de l’Ajuntament, a més de la imposició de les sancions
que corresponguin i la reclamació, si s’escau, de la indemnització per danys i
perjudicis. En el cas que l’activitat o l’ús fossin autoritzables d’acord amb la
normativa vigent i per raons d’interès general o perill fos convenient realitzar-la
sense esperar a l’obtenció de la llicència, el titular haurà de sol·licitar permís
d’urgència i els serveis tècnics municipals valoraran la veracitat i la necessitat
de continuar l’activitat o l’ús.

Article 46. Ocupació de la via pública per motiu d’urgència. L’ocupació de
la via pública urgent derivada de la necessitat d’evitar danys a persones o
coses, s’efectuarà prèvia sol·licitud per urgència de la llicència municipal al
Servei d’atenció al ciutadà, durant les hores d’atenció al públic o bé a la Policia
Municipal fora d’aquest horari. En aquest últim cas, l’endemà s’haurà de
sol·licitar formalment l’ocupació realitzada.

Secció 2: Elements sortints: tendals, marquesines, aparadors i similars
Article 47. L’Ajuntament podrà regular els elements sortints no permanents
mitjançant ordenances específiques.

Secció 3: Elements fora d’establiments comercials permanents
Subsecció 1: Mercaderies i altres elements col·locats fora de l’establiment
comercial permanent
Article 48.
1. Únicament s’autoritzarà la instal·lació de mercaderies fora dels
establiments comercials de en els casos que, segons inspecció,
permetin un pas de vianants adequat en funció del tipus de via, afluència
de vianants i altres criteris relacionats amb l’ús general de la via pública i
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l’interès públic general. L’amplada màxima d’ocupació permesa serà a
criteri de l’Ajuntament, d’acord amb el corresponent informe tècnic.
2. L’Ajuntament podrà establir els models d’instal·lacions obligatoris per als
diferents tipus de productes.
3. Per fires i festes tradicionals podrà autoritzar-se als titulars
d’establiments l’ocupació de la vorera amb mercaderies, sempre que
compleixi la normativa d’accessibilitat.
4. Queda expressament prohibida la col·locació, davant d’establiments, de
qualsevol altre element com cavallets publicitaris, jardineres i elements
similars, que no compleixin la normativa d’accessibilitat, a la via pública.
5. Durant el període d’abril a octubre els establiments comercials amb
llicència, podran sol·licitar permís per la instal·lació de geladores.

Subsecció 2: Elements d’establiments tipus bar, bar-restaurant o
restaurant
Article 49. Tipus de mobiliari.
1. El mobiliari i els elements que es poden autoritzar per ocupar la via
pública, davant d’establiments de tipus bar, bar-restaurant o restaurant,
seran taules, cadires, para-sols, un sol expositor de gelats i elements
publicitaris representatius de l’establiment. Aquests elements s’hauran
de col·locar dins de l’espai concedit en la llicència municipal.
2. La resta d’elements d’ornamentació, publicitaris i funcionals com per
exemple jardineres, carrets, fanalets, gàbies, elements publicitaris
aplacats sobre paraments verticals, tarimes i objectes anàlegs no estan
permesos.
3. L’Ajuntament podrà establir els models obligatoris d’expositors de gelats
i elements publicitaris.
4. Excepcionalment, l’Ajuntament podrà autoritzar la col·locació d’altres
elements per raons d’estètica, neteja i d’interès públic general.

Article 50. Condicions generals per l’autorització de l’ocupació de la via
pública amb taules i cadires.
1. Solament s’autoritzarà l’ocupació de via pública amb taules i cadires als
bars i restaurants que disposin de llicència municipal d’activitats i estar al
corrent de pagament dels tributs municipals.
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2. Qualsevol element accessori i, tal com neveres de gelats, etc., requerirà la
conformitat prèvia i haurà de ser instal·lat sota les instruccions dels Serveis
Tècnics Municipals. Es prohibeix expressament:
• Qualsevol afectació o ús del mobiliari, arbrat i serveis municipals.
• La instal·lació d’altaveus i la difusió musical a l’exterior.
3. El titular de la instal·lació serà responsable de la neteja de la zona durant el
termini d’autorització. Així mateix, anirà a càrrec de l’interessat la
senyalització de reserva de l’espai autoritzat.
4. Solament es podran utilitzar elements de les tipologies següents:
- Para-sols de lona color cru, sense publicitat comercial.
- Taules de metall, fusta, pedra i altres materials naturals.
- Cadires de metall, fusta, vímet o altres materials similars.
- Es dóna un termini de 4 anys per adaptar-se a aquestes tipologies.
5. Els forats que es realitzin en el paviment per col·locar les ombrel·les, han de
quedar hermèticament tapats quan no es facin servir, per evitar la seva
perillositat.
6. Quan ho requereixin les necessitats del servei públic i l’Administració
municipal necessiti, per qualsevol circumstància, l’espai que ocupa
l’emplaçament de les taules, el titular de la llicència les haurà de retirar, amb
avís previ i, subsidiàriament per l’Ajuntament, sense que, en cap cas,
l’expressat titular tingui dret a indemnització.
7. Les llicències podran tenir una vigència anual o, per temporada d'estiu. Si la
vigència és anual, el mes anterior al d’acabament de la llicència, caldrà fer
una nova petició perquè sigui renovada.
8. En finalitzar la vigència de l’autorització es retiraran tots els objectes i
senyals de la via pública en un termini màxim de 24 hores. En cas contrari,
l’Ajuntament acordarà l’execució subsidiària amb càrrec a la fiança
dipositada per l’interessat.

Secció 4: Comerç ambulant
Article 51.
1. Queda prohibit el comerç ambulant en tot el terme municipal, llevat dels
casos específicament autoritzats per l’Ajuntament.
2. Cautelarment, la Policia Local podrà incautar el gènere utilitzat per a la
venda ambulant, el qual no es tornarà al seu propietari fins que
l’Instructor del corresponent expedient sancionador suspengui aquesta
mesura cautelar.
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Secció 5: Activitats de serveis , d’oci i vendes puntuals
Article 52.
1. A títol enunciatiu, s’hi consideren:
a. Reserves d’espais o tancament de carrers per
esporàdiques o ocasionals.
b. Ocupacions per treballs diversos a la via pública.
c. Proves o espectacles esportius i recreatius.
d. Rodatge cinematogràfic amb fins professionals.
e. Fotografia amb fins professionals.
f. Venda de productes pirotècnics.
g. Instal·lacions d’oci, culturals o promocionals.
h. Acampades en llocs autoritzats.
i. Focs en festes tradicionals de Sant Joan i Sant Pere.
j. Altres usos i ocupacions comercials, de serveis i d’oci.

necessitats

2. Les llicències referents als punts a i b s’atorgaran, amb condicions, en
funció de la necessitat real d’ocupar la via pública per fer l’activitat,
l’oportunitat i la incidència en l’ús comú general de la via pública.
3. Les llicències dels conceptes c, d, e, f, g, h, i, i j inclosos en aquesta
secció s’atorgaran sempre discrecionalment i el nombre de llicències
podrà ser limitat.
4. Les acampades només es podran realitzar en llocs autoritzats per a
aquest fi. S’exceptuen d’aquest precepte les que, de manera
excepcional, pugui autoritzar l’Ajuntament.

Article 53. Venda de productes pirotècnics
1. El termini per a la venda de productes pirotècnics ve determinat per la
Delegació del Govern.
2. Documentació a presentar per a l’obtenció de la llicència:
• Còpia de la sol·licitud a la Subdelegació del Govern.
• Projecte homologat de caseta.
• Compromís de compliment estricte, de les normes reguladores de la
venda de productes pirotècnics i especialment de les condicions
establertes en l’autorització del Subdelegat del Govern,
• Còpia de l’alta censal o altre equivalent en l’activitat de venda de
productes pirotècnics, i si s'escau, còpia del pagament de l'IAE.
• Assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una
cobertura mínima de 300.000 €
• Document acreditatiu d’haver dipositat una fiança de 300,- euros. o
aval bancari per aquest import.
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• Còpia de l'ingrés a la caixa municipal de l'import de l'autoliquidació de
taxes
3. L’Alcaldia Presidència atorgarà l’autorització definitiva a aquells que hagin
obtingut l’informe favorable dels serveis tècnics municipals un cop presentada i
revisada la documentació de l’apartat
4. Obligacions de l’adjudicatari
a) Obligacions de caràcter general:
1. Realitzar les instal·lacions necessàries per dur a terme l’activitat en
el termini que se li indiqui a l’efecte.
2. Respectar l’objecte i els límits de l’autorització, mantenir en bon estat
la part de domini públic ocupada i conservar perfectament neta una
àrea de 3 metres al voltant de la caseta, on haurà d'instal·lar-s'hi
una paperera.
3. No instal·lar en la caseta cap tipus de publicitat.
4. El sol·licitant exercirà personalment l’activitat, poden ésser ajudat per
empleats amb estricte compliment de les obligacions laborals.
5. Sufragar les despeses necessàries per al desenvolupament de
l’activitat.
6. Disposar de l’autorització de la Subdelegació del Govern a Girona, la
qual haurà de ser exhibida en lloc visible, complir estrictament les
condicions especials que s’hi estableixin, així com la resta de les
normes específiques per a la venda de productes pirotècnics
establertes en el Decret 2114/78 de 2 de març modificat pel RD
2288/81 de 24 de juliol.
b) Obligacions específiques i condicions especials en l’exercici de l’activitat:
1. Facilitar la supervisió de les instal·lacions per part dels serveis
municipals i atendre immediatament les seves instruccions.
2. La venda només es podrà exercir els dies que assenyali la Delegació
del Govern
3. Queda totalment prohibida la venda als menors de 14 anys i la
venda d’articles que no siguin els autoritzats.
4. Els productes hauran de reunir les següents condicions:
a) procedir d’empreses autoritzades i tenir la identificació de l’empresa
productora en els seus embolcalls.
b) col·locar els productes de forma separada, indicant l’edat mínima
per a la seva adquisició; “major de 14 anys” per a la classe I i
“majors de 18 anys” per a la classe II.
5. Durant l’horari de venda caldrà en tot moment la presència de la
persona responsable mentre hi hagi existència de material pirotècnic
en la caseta. Finalitzat l’horari de venda haurà de retirar-se les
existències i dipositar-les en lloc autoritzat amb els mitjans
reglamentàriament establerts.
6. La caseta haurà de disposar, com a mínim, de 2 extintors d’incendis
de 5 kg o un de 10, els quals hauran d’estar en perfectes condicions
d’ús.
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7. No es podrà il·luminar l’interior de la caseta mitjançant instal·lació
elèctrica que pugui produir deflagració.
8. Es prohibeix fumar o encendre flama o estufes d’incandescència en
la caseta i haurà de col·locar-se cartells visibles informant de tal
prohibició, així com un exemplar del Ban de l’Alcaldia, que hauran
d’estar en llocs de fàcil lectura des de l’exterior.
5. Revocació i extinció de l’autorització: la corporació es reserva el dret de
deixar sense efecte la llicència abans del venciment, per causes d’interès públic
o per incompliment d’alguna condició per part de l’adjudicatari.

Secció 6: Instal·lacions temporals per a fires i festes tradicionals i de
temporada
Article 54. Guarniments de carrers. Amb motiu de fires o festes tradicionals
es podrà autoritzar als propietaris o titulars d’establiments, associacions o
entitats ciutadanes, previ informe dels serveis tècnics municipals, el guarniment
de carrers i d’arbres, d’acord amb les condicions específiques de la llicència i
les següents:
a. L’alçada mínima de col·locació de l’ornamentació, mesurada des de la seva
part més baixa serà de 5 m quan aquesta travessi la calçada i de 3 m quan
es col·loqui damunt de voreres, passeigs i altres zones d’ús exclusiu de
vianants.
b. No podran tallar-se branques d’arbres ni introduir-hi claus, grapes o altres
elements que produeixin danys similars.
c. Als arbres i arbusts només es permetrà la col·locació de lluminària de baix
pes i poca emissió de calor. La instal·lació elèctrica no podrà sotmetre
l’arbre a cap mena de força.

Article 55. Excepcions. També durant les fires o festes tradicionals es podrà
autoritzar de manera discrecional l’ocupació de la via pública per a qualsevol
activitat no expressament prohibida per aquesta Ordenança o per la llei.

Secció 7: Ocupacions derivades d’obres
Article 56. Normativa reguladora.
1. Les sol·licituds de llicències d'ocupació de l'espai públic per a obres, com
tancaments, bastides, grues, ponts volants, contenidors etc… es sol·licitaran
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mitjançant imprès normalitzat, amb les dades del sol·licitant, acompanyades
de la còpia de l'ingrés de l'autoliquidació per taxes i /o preus públics
2. Les ocupacions de via pública derivades de treballs de construcció i obres
públiques hauran d’observar tots els punts continguts en la normativa
estatal i autonòmica sobre seguretat en el treball en la construcció i els
preceptes d’aquesta Ordenança.
3. Supletòriament, l’Ajuntament podrà exigir mesures especials en els casos
següents:
- Obres en edificis de singularitat arquitectònica o a les seves proximitats.
- Obres efectuades en edificis d’afluència pública o a les seves
proximitats.
- Obres en les proximitats d’espais públics d’important concurrència o amb
una singularitat.

Article 57. Definició. L’Ajuntament podrà autoritzar la ocupació de la via
pública amb tancaments per protecció de les obres i dels mitjans auxiliars de
construcció, maquinària d’obra, eines i materials. A títol enunciatiu:
Tancaments d’obra temporals
Mitjans auxiliars de construcció:
Bastides, ponts, ponts volats i elements similars
Tubs per a extracció de runes
Escales de mà
Sitges
Casetes d’obra
Maquinària d’obra:
Compressor
Formigonera
Contenidor
Grua autopropulsada
Camions, camió grua, camió formigonera, bomba per a formigó
Grua torre
Muntacàrregues
Altres màquines
Materials:
Ferros
Taulons
Maons
Sorra
Sacs i altres
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Eventual:
Descàrrega de material

Article 58. Normes de general aplicació.
1. Les llicències s’atorgaran i condicionaran, en funció de la necessitat real
d’ocupar la via pública per a fer l’activitat, l’oportunitat i la incidència en l’ús
comú general.
2. Les condicions de les llicències d’ocupació de la via pública inclouran
aspectes d’horari, espais concedits, condicions d’instal·lació o de treball,
condicions de senyalització, condicions de seguretat, sorolls i altres
aspectes anàlegs.
3. La durada i les dates d’inici i fi de la llicència podran ser modificades en
funció de la celebració de fires i festes tradicionals o commemoratives.
4. L’ocupació de la via pública ha de garantir un pas mínim per a vianants que
s’establirà depenent del tipus de via, de l’afluència de vianants i d’altres
aspectes que incideixin en l’ús general de la via. En qualsevol cas,
l’amplada mínima del pas haurà de ser de 0,90 m. Excepcionalment,
l’Ajuntament podrà autoritzar passos d’amplada inferior. S’haurà d’adequar
el pas de vianants per garantir que el ferm tingui unes condicions adients de
seguretat i d’accessibilitat.
5. Els passos habilitats per a vianants s’hauran de senyalitzar convenientment.

Article 59. Protecció de l’arbrat.
1. Quan es realitzin obres en un terreny pròxim a un arbrat, o els vehicles,
màquines i altres mitjans auxiliars de construcció utilitzats per l’empresa
constructora hagin de circular o ubicar-se en aquest lloc, prèviament al
començament dels treballs hauran de protegir el tronc de l’arbre fins a
una alçada no inferior a 3 m, mesurats des de terra, amb taulons lligats
amb filferros o qualsevol forma que els serveis tècnics municipals
indiquin. Aquestes proteccions s’hauran de retirar una vegada acabada
l’obra o quan els serveis tècnics municipals ho indiquin. S'aplicaran les
mesures de la Norma de Jardinera –Protecció dels elements vegetals en
els treballs de construcció NTJ3E
2. Quan es realitzin cales o rases en llocs pròxims a un arbrat, l’excavació
no haurà d’apropar-se al peu de l’arbre a més distància que la
corresponent a 5 vegades el diàmetre de l’arbre a l’alçada normal (1,30
m). En qualsevol cas, aquesta distància ha de ser superior a 1 m. Si per
altres ocupacions del subsòl no fos possible el compliment d’aquesta
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norma i no hi hagués un traçat alternatiu viable, el corresponent servei
tècnic municipal, prèvia visita d’inspecció, determinarà, abans de
començar l’excavació, la solució a adoptar per a la protecció de l’arbrat
que pogués resultat afectat.
3. Si com a conseqüència de l’excavació resultessin afectades arrels de
diàmetre superior a 5 cm, s’hauran de tallar amb una destral, fent talls
nets i llisos que s’hauran de cobrir amb cicatritzant.
4. Haurà de procurar-se que l’obertura de rases i cales pròximes a l’arbrat
coincideixin amb l’època de repòs vegetatiu.
5. Quan en una excavació de qualsevol tipus resultessin afectades arrels
d’arbrat, el rebliment de l’obertura s’haurà d’efectuar en un termini no
superior a tres dies des de l’obertura i procedir, a continuació, al seu reg.

Article 60. Tancaments d’obra.
1. Les obres hauran de tenir un tancat consistent, estable , perfectament
alineat, i homogenis en tota la seva extensió. El material de la tanca haurà
de ser opac. Si es construeix amb materials ceràmics, s’haurà de remolinar
o pintar el costat que dóna a la via pública.
2. L’alçada mínima de la tanca serà de 2 metres.
3. El sortint màxim en cap cas no pot excedir els 3 m, però ha de quedar lliure
un espai de 0,90 m per al pas de vianants. Si els passadissos per a vianants
de 0,90 m envaeixen la calçada, s’hauran de col·locar sobre un plàstic
protector del paviment de la calçada i protegir amb una barana subjecta al
formigó del suplement del passadís. Quan la tanca sobresurti de la vorera,
no es podrà clavar al paviment de la calçada; en aquest cas, la fixació haurà
de ser de tal manera que no deteriori el paviment. Excepcionalment,
s’autoritzaran amplades de pas de vianants inferiors a l’establerta en aquest
article.
4. Quan les obres deixin d’afectar la planta baixa en voreres d’amplada inferior
a 1,75 m, la tanca haurà de ser substituïda per un element voladís,
mitjançant una nova sol·licitud.
5. La tanca té com a única finalitat protegir la circulació del vianant. Quan no
compleixi aquesta missió, el constructor haurà d’instal·lar, a més a més, un
element voladís que cobreixi suficientment els elements sortints de l’edifici
o, si cal, protegir el pas de vianants mitjançant una cobertura adequada.
6. En casos de carrers molt estrets , es determinaran mesures especial per
protegir els vianants
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Article 61. Bastides, ponts i ponts volats en general.
1. Les bastides hauran d’estar formades i instal·lades de manera que
garanteixin, en tot moment, la seguretat dels treballadors i dels vianants.
2. Si les bastides afecten a elements vegetals, aquests s'hauran de protegir
adequadament. En cap cas es podran tallar branques sense
l'autorització dels Serveis tècnics municipals.
3. Les plataformes de treball hauran d’estar construïdes per un sol pis unit,
tenir una amplada mínima de 60 cm i ser antilliscants.
4. Tota plataforma que ofereixi risc de caiguda d’alçada superior a 2 m,
haurà d’estar protegida, en tot el seu entorn, amb baranes rígides de 90
cm d’alçada mínima, barra intermèdia i plints o entornpeus de 15 cm
d’alçada mínima a partir del nivell del pis per evitar la caiguda de
materials o eines. El conjunt haurà d’oferir una resistència mínima de
150 Kg per metre lineal.
5. Les bastides s’hauran d’assentar sobre bases sòlides, estables i
anivellades. Els elements de repartiment de càrregues estaran en funció
de les característiques del terreny i de les càrregues que hagin de
transmetre, de manera que no se sobrepassi la càrrega admissible del
terreny. No es poden recolzar mai les bastides sobre materials
trencadissos. Queda absolutament prohibida la col·locació de falques
per salvar desnivells del paviment; només es permet la col·locació de
bases regulables (nivelletes). En cas que el terreny tingui pendent i
mentre no existeixi en el mercat cap element específic s’autoritzaran,
excepcionalment, falques per salvar els pendents.
6. Si la instal·lació de la bastida limita l’amplada de la calçada s’haurà de
col·locar senyalització d’estrenyiment la calçada, perill d’obres o limitació
de velocitat. A la nit, s’haurà de senyalitzar amb llums que indiquin la
ubicació de la bastida.
7. La sol·licitud de llicència per a bastides fixes d’alçada superior baixos i
dos plantes i de ponts volats, haurà d’anar acompanyada de:
a. Projecte vist per un facultatiu competent.
b. Full d’assumpció de direcció facultativa visada pel corresponent
col·legi professional.

Article 62. Bastides mòbils sobre rodes o cavallets.
1. S’admetrà l’ús de taulons de fusta d’amplada 20 cm i 5 cm de gruix i
col·locats de manera que no es puguin moure ni bascular, ni efectuar
qualsevol altre moviment perillós.
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2. Quan s’executin treballs sobre bastides mòbils amb rodes, s’hauran
d’utilitzar dispositius de seguretat que evitin qualsevol tipus de moviment
i bloquejar adequadament les rodes.

Article 63. Bastides fixes.
1. La instal·lació de bastides sobre la vorera haurà de deixar, com a mínim,
un pas lliure de 0,90 m d’amplada sota la bastida o en la mateixa vorera
per a la circulació de vianants. Si no fos possible, s’haurà de construir
una passera per a vianants de 0,90 m que envaeixi la calçada, que
s’haurà de materialitzar sobre un plàstic protector del paviment de la
calçada i protegir amb una barana subjecta al formigó del suplement del
passadís.
2. En el cas que el pas de vianants s’efectuï per sota la bastida, aquest
s’haurà de fer, sempre que l’amplada de la vorera ho permeti, amb
pòrtics d’estructura d’amplada 1,5 m i s’hauran de col·locar baranes per
conduir els vianants pels circuits permanentment il·luminats.
3. Per evitar la caiguda de materials o eines a la via pública s’haurà de
col·locar:
a. En tot cas, una visera protectora per sobre de la llinda d’accés dels
edificis, formant un angle màxim de 45º respecte de la vertical, folrat
amb elements suficientment rígids i recobert amb lona opaca, plàstic
o un element similar per evitar la caiguda de materials de
granulometria fina o líquids a la via pública. La distància entre la
façana de l’edifici i la plataforma també s’haurà de protegir
convenientment.
b. Malla mosquitera o xarxa opaca, segons els treballs a efectuar, que
cobreixi tot l’exterior de l’estructura de la bastida de manera
continuada, correctament tensada i subjectada.
4. Les plataformes de treball hauran d’estar construïdes amb planxes
metàl·liques o d’altres materials homologats i fixades a l’estructura de la
bastida. No s’accepten taulons de fusta.
5. Per accedir a les plataformes hi haurà d’haver mitjans segurs d’accés.
Les escales de mà que comuniquin els diferents pisos de la bastida
només podran salvar l’alçada entre dos pisos consecutius.
6. Per evitar la bolcada de les bastides, ja sigui per l’acció del vent o bé per
la pròpia esveltesa, s’hauran de fixar a la façana o al parament amb els
suficients punts d’ancoratge per tal que en quedi garantida l’estabilitat.
Mai es podran fixar a canonades de desguàs, tubs de gas o altres
elements inadequats.

- 35 -

DILIGÈNCIA: per a fer constar que aquesta Ordenança ha estat
aprovada definitivament per l'Ajuntament en Ple l'11 de juliol de 2005 i
publicat el seu íntegre en el BOP núm. 149, de 5 d'agost de 2005.
Santa Coloma de Farners, 26 d'agost de 2005
El secretari

7. Per realitzar treballs en façana amb aigua a pressió s’haurà de col·locar,
sobre el pis de la bastida en què s’hagi habilitat la visera de protecció
sobre el plàstic protector, una canal per a la recollida d’aigües, que
connecti amb un baixant per portar les aigües a la rigola.

Article 64. Ponts volats.
1. En la utilització de ponts volats i per protegir els vianants, s’haurà
d’instal·lar una bastida que habiliti un pas per sota i la instal·lació
d’elements necessaris per conduir els vianants per l’esmentat pas.
2. Els pòrtics d’estructura de l’esmentada bastida hauran de ser de 0,90 m
d’amplada com a mínim.
3. S’hauran de col·locar baranes per conduir els vianants pels circuits
dissenyats per a ells.
4. També s’haurà de col·locar visera protectora per sobre de la llinda
d’accés dels edificis, formant un angle màxim de 45º respecte de la
vertical, folrat amb elements suficientment rígids i recobert amb lona
opaca, plàstic o un element similar per evitar la caiguda de materials
granulometria fina o líquids a nivell de carrer.
5. La distància entre la façana de l’edifici i la bastida també s’haurà de
protegir convenientment.
6. Fora de les hores de treball s’haurà de baixar el pont volat i fer-lo
descansar sobre la bastida de protecció.

Article 65. Materials i residus de construcció. L’abocament del material a
través dels tubs haurà de fer-se en un contenidor amb una lona opaca i s’haurà
de mullar periòdicament per evitar l’embrutiment de la via pública i molèsties o
danys a persones, animals o coses.

Article 66. Contenidors.
1. Els contenidors s’han de senyalitzar amb l’anagrama o nom de
l’empresa i el telèfon.
2. Els contenidors que es col·loquin sobre la vorera hauran de deixar, com
a mínim, un pas lliure de 0,90 m d’amplada per a la circulació de
vianants. La col·locació a la calçada haurà d’efectuar-se en zones
d’estacionament autoritzat, sense dificultar o entorpir la circulació.
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Aquells casos en què la col·locació no pugui efectuar-se segons
aquestes directrius, es consultarà prèviament amb els serveis tècnics
municipals.

Article 67. Grues-torre desmuntables.
1. Per a la instal·lació de grues-torre desmuntables s’hauran d’observar les
prescripcions de les normes sectorials aplicables al cas, amb
independència de les contingudes en aquesta Ordenança.
2. Les dades específiques corresponents a una sol·licitud d’instal·lació i ús
de grua-torre desmuntable són les següents:
a. Dades del sol·licitant de la llicència d’instal·lació, que haurà de
facilitar el titular de la llicència d’obres o l’empresa constructora.
b. Dades de l’empresa instal·ladora, que ha de disposar de les
pertinents autoritzacions de l’Administració autonòmica.
c. A la sol·licitud s’hi hauran d’adjuntar els següents documents:
I. Plànol d’emplaçament de la grua en relació a la finca on es realitzi
l’obra i les confrontants, amb indicació de la seva alçada màxima, la
posició del contrapès, de les àrees d’escombratge de la ploma i del
carro del qual es pengi el ganxo, així com l’alçada de les
edificacions i instal·lacions existents en la zona d’escombratge. Si
s’hagués d’instal·lar a la via pública, s’hauria d’indicar l’espai a
ocupar per la base, així com el pas de vianants que s’habilitaria.
Aquest plànol haurà d’estar firmat pel facultatiu competent.
II. Projecte d’instal·lació i muntatge de la grua.
III. Contracte de manteniment.
IV. Assegurança a nom de l’empresa instal·ladora per una quantitat
suficient per cobrir els riscos que puguin derivar-se de la instal·lació.
V. Assegurança vigent del titular de la llicència d’instal·lació que,
explícitament, inclogui la cobertura del risc per a la utilització de
maquinària i equipaments. L’acreditació de les assegurances
expressades en els punts c.4 i c.5 s’efectuarà mitjançant l’aportació
de la còpia de la pòlissa d’assegurança i el rebut acreditatiu d’estar
al corrent del pagament, o bé amb un certificat expedit per
l’asseguradora que resumeixi l’existència de l’assegurança, que
indiqui, com a mínim, el risc assegurat, la cobertura mínima (per
sinistre i per cada persona) i el període de vigència.
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VI. Posteriorment al muntatge: certificat d’acabament d’obra (certificat
de muntatge).
3. Com a norma general, el carro del qual penja el ganxo de la grua no
podrà ultrapassar l’espai acotat pels límits del solar i la tanca de
protecció de l’obra. No obstant això, en casos degudament justificats, es
podrà admetre que s’ultrapassi el límit frontal de la tanca sempre que el
facultatiu director de l’obra proposi una solució complementària o que
substitueixi l’esmentada tanca, que garanteixi la seguretat de la
utilització de la via pública. En el cas que la ploma sobrevoli les finques
veïnes o vies públiques, està absolutament prohibit que el carro i la
càrrega hi passin per sobre.

Secció 8: Infraccions
Article 68. Infraccions. Constitueix infracció la vulneració de les prohibicions o
mandats continguts en els articles 47 a 84 d’aquesta Ordenança, a més dels
següents comportaments:
a. D’aplicació general
1. Usar o ocupar el subsòl, el sòl o els espais elevats de la via pública o
fer-hi obres sense llicència municipal.
2. Incomplir les condicions generals o específiques de la llicència municipal
per la qual es concedeix el permís d’ocupació de la via pública.
3. Instal·lar mobiliari que incompleixi les especificacions dels plans
específics o els models aprovats per l’Ajuntament.
4. Ocupar la via pública de manera que destorbi o obstaculitzi la lliure
circulació de vianants o de vehicles o que pugui ocasionar danys a
persones i/o a altres elements de la via pública.
5. No retirar els materials de l’ocupació, previ requeriment de l’Ajuntament,
per festes tradicionals o altres tipus d’actes.
6. Sobrepassar el període de vigència de la llicència municipal.
7. Deteriorar qualsevol element de la via pública.
8. Instal·lar elements fixos o mòbils amb la finalitat de fer-los servir com a
habitatge permanent o temporal (com caravanes, tendes, construccions
precàries, vehicles deteriorats o elements similars).
9. Instal·lar ornamentació a la via pública, contravenint els preceptes de
l’Ordenança.
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10. Impedir o dificultar l’accés a instal·lacions de serveis públics (com
reguladors de semàfors, quadres d’enllumenat, boques de reg, hidrants i
altres elements similars).
b. Comerç ambulant
1. Realitzar l’activitat de comerç ambulant sense el corresponent permís
municipal.
c. Obres en general
1. Realitzar les obres amb mesures de senyalització o protecció incorrectes
o insuficients.
2. Realitzar activitats o fer instal·lacions de forma defectuosa o que posin
en perill els vianants, vehicles o altres instal·lacions.
3. No utilitzar les màquines o els equips indicats a la sol·licitud o llicència
municipal.
4. Retardar la reposició de tapes de registre desaparegudes o deteriorades
i altres elements.
5. Compactar deficientment les rases.
6. No reposar el paviment de les rases.
7. Efectuar la reposició provisional de manera defectuosa o perillosa.
8. Deixar obstacles de qualsevol tipus a la via pública.
9. No sol·licitar l’ajornament o la pròrroga de les ocupacions.
10. No sol·licitar l’ajornament o la pròrroga de les obres.
11. Dificultar, obstaculitzar o interrompre la circulació de vehicles o de
vianants.
12. Deixar caure materials a la via pública.
13. No senyalitzar correctament els obstacles a la via pública.
14. No habilitar els passos de vianants d’acord amb els preceptes de
l’Ordenança.
15. No senyalitzar els passos de vianants d’acord amb els preceptes
d’aquesta Ordenança.
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16. No protegir suficientment el paviment de la via pública.
d. Tancaments d'obra
1. Tancar l’obra amb un tancat no estable o alineat o que presenti
obertures que permetin l’accés dins l’obra.
2. Tancar l’obra amb material no opac.
e. Bastides
1. No haver-hi baranes rígides de 90 cm d’alçada mínima, barres
intermèdies i plints o entornpeus de 15 cm d’alçada mínima a partir del
nivell del pis per evitar la caiguda de materials o eines.
2. Instal·lar una bastida no assentada sobre bases sòlides, estables i
anivellades.
3. Col·locar falques per salvar desnivells del paviment.
4. No col·locar visera protectora per sobre de la llinda d’accés dels edificis
o entre la façana de l’edifici i la plataforma.
5. Instal·lar de manera deficient la visera protectora per sobre de la llinda
d’accés dels edificis o de la protecció entre la façana de l’edifici i la
plataforma.
6. No recobrir la bastida amb malla mosquitera o xarxa opaca, segons els
treballs a efectuar.
7. Cobrir deficientment la bastida amb malla o xarxa opaca.
8. Instal·lar taulons en plataforma de bastida fixa.
9. Instal·lar plataformes no fixades.
10. No utilitzar mitjans segurs d’accés a bastides.
11. No fixar o fixar deficientment la bastida a la façana o no parar-la amb els
suficients punts d’ancoratge per tal que quedi garantida la seva
estabilitat.
f. Ponts volats
1. No instal·lar, per protegir el pas de vianants, una bastida amb visera de
protecció que habiliti un pas per sota i no instal·lar els elements
necessaris per conduir els vianants per l’esmentat pas.
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2. Instal·lar deficientment la bastida, amb visera de protecció per sobre de
la llinda d’accés dels edificis, formant un angle màxim de 45º respecte
de la vertical, folrat amb elements suficientment rígids i recobert amb
lona opaca, plàstic o element similar per evitar la caiguda de materials
de granulometria fina o líquids a la via pública o de la protecció entre la
façana de l’edifici i la plataforma.
3. Deixar el pont volat penjant fora de les hores de treball.
g. Tubs de runes
1. Abocar deficientment el material a través de tubs (no abocar a un
contenidor, no col·locar lona opaca, no mullar els materials
periòdicament per evitar l’embrutiment de la via pública).
2. Abocar el material a través dels tubs provocant molèsties o danys a
persones o coses.
h. Contenidors
1. No pintar ni senyalitzar correctament els contenidors.

Capítol III:

Infracció, classificació i graduació de les sancions.

Article 69. Classificació i graduació de les sancions. Les infraccions
previstes en aquest títol VI es classifiquen en lleus, greus o molt greus i les
sancions derivades d’aquestes infraccions administratives tindran la naturalesa
de multa i s’imposaran d’acord amb el que s’estableix en el següent quadre:
Quan alguna de les infraccions referides en el quadre següent es contradigui
amb els reglaments específics, s’aplicarà la classificació de la gravetat i la
sanció descrita en el reglament.
Article
35.1
50
68.a.1
68.a.2
68.a.3
68.a.4

Descripció
Col·locar els aparells de venda automàtica i aparells similars de
manera que sobresurtin de la línia de la façana
Sobrepassar la superfície o els horaris autoritzats
Usar o ocupar el subsòl, el sòl o els espais elevats de la via pública
o fer-hi obres sense llicència municipal
Incomplir les condicions generals o específiques de la llicència
municipal per la qual es concedeix el permís d’ocupació de la via
pública
Instal·lar mobiliari que incompleixi les especificacions dels plans
específics o els models aprovats per l’Ajuntament
Ocupar la via pública de manera que destorbi o obstaculitzi la lliure
circulació de vianants o de vehicles o que pugui ocasionar danys a
persones i/o a altres elements de la via pública

Gravetat

Sanció

Greu

150 €

Greu

150 €

Molt greu 300 €
Greu

125 €

Greu

125 €

Molt greu 300 €
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68.a.5
68.a.6
68.a.7
68.a.8
68.a.9
68.a.10
68.b.1
68.c.1
68.c.2
68.c.3
68.c.4
68.c.5
68.c.6
68.c.7
68.c.8
68.c.9
68.c.10
68.c.11
68.c.12
68.c.13
68.c.14
68.c.15
68.c.16
68.d.1
68.d.2
68.e.1
68.e.2
68.e.3
68.e.4

No retirar els materials de l’ocupació, previ requeriment de
l’Ajuntament, per festes tradicionals o altres tipus d’actes
Sobrepassar el període de vigència de la llicència municipal:
 D’1 a 7 dies
 De 7 a 30 dies
 En més de 30 dies
Deteriorar qualsevol element de la via pública
Instal·lar elements fixos o mòbils amb la finalitat de fer-los servir
com a habitatge permanent o temporal (com caravanes, tendes,
construccions precàries, vehicles deteriorats o elements similars)
Instal·lar ornamentació a la via pública, contravenint els preceptes
de l’Ordenança
Impedir o dificultar l’accés a instal·lacions de serveis públics (com
reguladors de semàfors, quadres d’enllumenat, boques de reg,
hidrants i altres elements similars)
Realitzar l’activitat de comerç ambulant sense el corresponent
permís municipal
Realitzar les obres amb mesures de senyalització o protecció
incorrectes o insuficients
Realitzar activitats o fer instal·lacions de forma defectuosa o que
posin en perill els vianants, vehicles o altres instal·lacions
No utilitzar les màquines o els equips indicats a la sol·licitud o
llicència municipal d’obres
Retardar la reposició de tapes de registre desaparegudes o
deteriorades i altres elements de l’obra
Compactar deficientment les rases
No reposar el paviment de les rases
Efectuar la reposició provisional del paviment de manera
defectuosa o perillosa
Deixar material d’obra de qualsevol tipus a la via pública
No sol·licitar l’ajornament o la pròrroga de les ocupacions
No sol·licitar l’ajornament o la pròrroga de les obres
Durant l’execució de les obres, dificultar, obstaculitzar o
interrompre la circulació de vehicles o de vianants
Durant l’execució de les obres, deixar caure materials a la via
pública
Durant l’execució de les obres, no senyalitzar correctament els
obstacles a la via pública
Durant l’execució de les obres, no habilitar els passos de vianants
d’acord amb els preceptes de l’Ordenança
Durant l’execució de les obres, no senyalitzar els passos de
vianants d’acord amb els preceptes d’aquesta Ordenança
Durant l’execució de les obres, no protegir suficientment el
paviment de la via pública
Tancar l’obra amb un tancat no estable o alineat o que presenti
obertures que permetin l’accés dins l’obra
Tancar l’obra amb material no opac
En les bastides, no haver-hi baranes rígides de 90 cm d’alçada
mínima, barres intermèdies i plints o entornpeus de 15 cm d’alçada
mínima a partir del nivell del pis per evitar la caiguda de materials o
eines
Instal·lar una bastida no assentada sobre bases sòlides, estables i
anivellades
En les bastides, col·locar falques per salvar desnivells del paviment
En les bastides, no col·locar visera protectora per sobre de la llinda
d’accés dels edificis o entre la façana de l’edifici i la plataforma

Lleu

90 €

Lleu
Greu
Molt greu
Greu

30 €
100 €
200 €
150 €

Molt greu 300 €
Greu

150 €

Molt greu 300 €
Greu

150 €

Molt greu 300 €
Molt greu 300 €
Greu

150 €

Molt greu 300 €
Greu
Greu

150 €
150 €

Molt greu 300 €
Molt greu 200 €
Molt greu 200 €
Lleu
90 €
Molt greu 150 €
Molt greu 300 €
Molt greu 200 €
Greu

200 €

Greu

150 €

Greu

150 €

Molt greu 300 €
Greu

150 €

Molt greu 300 €
Molt greu 300 €
Greu

150 €

Molt greu 300 €
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68.e.5
68.e.6
68.e.7
68.e.8
68.e.9
68.e.10
68.e.11
68.f.1

68.f.2

68.f.3
68.g.1
68.g.2
68.h.1

En les bastides, instal·lar de manera deficient la visera protectora
per sobre de la llinda d’accés dels edificis o de la protecció entre la
façana de l’edifici i la plataforma
No recobrir la bastida amb malla mosquitera o xarxa opaca,
segons els treballs a efectuar
Cobrir deficientment la bastida amb malla o xarxa opaca
Instal·lar taulons en plataforma de bastida fixa
Instal·lar plataformes no fixades
No utilitzar mitjans segurs d’accés a bastides
No fixar o fixar deficientment la bastida a la façana o no parar-la
amb els suficients punts d’ancoratge per tal que quedi garantida la
seva estabilitat
No instal·lar, per protegir el pas de vianants, una bastida amb
visera de protecció que habiliti un pas per sota i no instal·lar els
elements necessaris per conduir els vianants per l’esmentat pas
Instal·lar deficientment la bastida, amb visera de protecció per
sobre de la llinda d’accés dels edificis, formant un angle màxim de
45º respecte de la vertical, folrat amb elements suficientment rígids
i recobert amb lona opaca, plàstic o element similar per evitar la
caiguda de materials de granulometria fina o líquids a la via pública
o de la protecció entre la façana de l’edifici i la plataforma
Deixar el pont volat penjant fora de les hores de treball
Abocar deficientment el material a través dels tubs de runes (no
abocar a un contenidor, no col·locar lona opaca, no mullar els
materials periòdicament per evitar l’embrutiment de la via pública)
Abocar el material a través dels tubs de runes provocant molèsties
o danys a persones o coses
No pintar ni senyalitzar correctament els contenidors

Molt greu 300 €
Molt greu 300 €
Molt greu
Molt greu
Molt greu
Molt greu

300 €
300 €
300 €
300 €

Molt greu 300 €
Molt greu 300 €

Molt greu 300 €

Molt greu 300 €
Greu

150 €

Greu

150 €

Greu

150 €
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TÍTOL VII: ÚS PRIVATIU DE LA VIA PÚBLICA
Article 70. Definició. L’ús privatiu és aquell de què gaudeixen les instal·lacions
en situades de forma permanent en els béns de domini públic municipal que
transformin, limitin o excloguin la total utilització de l’espai pels altres
interessats. A títol enunciatiu s’hi consideren els següents:
1.
2.
3.
4.

Quioscos de diaris i revistes
Cabines de telèfons
Bústies de correus
Armaris i altres construccions i instal·lacions per a serveis públics que
ocupin sòl o espais elevats de la via pública
5. Canalitzacions, cambres, galeries i altres instal·lacions de serveis públics
soterrats
6. Ocupació de subsòl en general i específicament per a la instal·lació de
serveis privats que siguin d’interès públic

Article 71. Autorització.
1. Amb caràcter general només s’autoritzen construccions fixes amb les
finalitats de l’article anterior, prèvia sol·licitud i pagament de les taxes o
preus públics corresponents.
2. Excepcionalment podran autoritzar-se amb altres finalitats quan hi concorrin
circumstàncies de caràcter tradicional o turístic o per altres raons d’especial
interès públic ciutadà.
3. Els armaris i altres construccions per a serveis públics de subministrament
d’aigua, energia elèctrica, gas, telèfon i comunicacions hauran de situar-se
en zones de domini privat o bé s’hauran de soterrar, excepte els serveis
municipals. Excepcionalment se n’autoritzarà la instal·lació, previ informe
tècnic municipal que avali la impossibilitat de compliment d’aquest apartat.
Com a norma general, el disseny haurà de ser acceptat pels serveis tècnics
municipals
4. Amb caràcter excepcional podran autoritzar-se instal·lacions per a venda
d’aliments i begudes en zones verdes i llocs anàlegs.

Article 72. Concessions. Les autoritzacions d’ús privatiu de la via pública a
què es refereixen els articles anteriors estaran subjectes a concessió
administrativa, en la qual s’establirà la durada i les condicions de la concessió.
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Article 73. Infraccions. Constitueixen infracció:
1. Incomplir les condicions de la llicència municipal per la qual es concedeix el
permís per a l’ocupació de la via pública.
2. Instal·lar mobiliari que incompleixi les especificacions dels plans específics o
models aprovats per l’Ajuntament.

Secció 1: Rases, canalitzacions, connexions, armaris, cambres, galeries i
altres instal·lacions i construccions per a serveis públics en el
subsòl, sòl o espais elevats de la via pública
Article 74. Normativa reguladora. Se subjectarà a la normativa específica
municipal sobre instal·lacions elèctriques, cales i canalitzacions a la via pública.

Article 75. Condicions generals d’execució. En l’execució d’obertura de
rases i cales a la via pública s’han d’observar els següents extrems:
1. En l’autorització que es concedeixi quedaran incloses les fases d’obertura i
reposició de paviment.
2. Les rases no podran romandre obertes per un període superior a cinc dies.
Tampoc no podran ser interceptats els accessos a habitatges i locals
comercials i industrials. En cap cas no podrà obrir-se la rasa amb una
longitud superior a 100 m i hauran de tapar-la abans de començar l’obertura
d’un altre tram d’igual longitud que la rasa autoritzada. Les rases efectuades
com a conseqüència de campanyes comercials hauran d’efectuar-se
segons el calendari d’execució proposat. Les cales s’hauran d’obrir per
carrers i no es podrà començar un carrer fins que no s’hagi fet la reposició
de l’anterior. La reposició d’encreuaments en la calçada s’haurà d’efectuar
el mateix dia de la seva obertura, excepte si s’escau en festiu; en aquest
cas, la reposició s’efectuarà el dia hàbil següent.
3. L’execució de les obres i instal·lacions s’haurà d’ajustar a les disposicions
de les ordenances específiques en la matèria.
4. Una vegada acabada la rasa, tota la zona d’arbres haurà de quedar ben
neta, sense restes de morter, formigó o terra, ni restes amb materials
utilitzats per a la reposició. També s’haurà de netejar amb aigua a pressió.
5. Quan ho requereixin les necessitats del servei públic i, especialment, del
trànsit urbà, l’Administració municipal podrà imposar la modificació de les
condicions de la concessió, sense que el peticionari tingui dreta a cap tipus
d’indemnització.
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6. Per a la reposició del paviment, el titular de l’autorització haurà de reclamar
la intervenció i l’execució de les empreses a les quals l’Ajuntament tingui
concedida l’autorització per efectuar obres de reposició en les vies
públiques.
7. S’haurà de notificar la present autorització a la resta de companyies de
serveis amb l’objecte de coordinar altres possibles rases de traçat
parcialment o total coincident.
8. Les rases s’hauran de reblir, en la seva totalitat, amb subbase estesa i
compactada, en capes de màxim 30 cm, fins a obtenir una compactació del
95% en vorera i del 98% en calçada de l’assaig proctor modificat. La capa
d’acabat en el paviment de calçada i vorera haurà d’estar formada per 20
cm de formigó H-20i 5 cm, com a mínim, de col·locació d’aglomerat asfàltic
o el panot de vorera corresponent.
9. Les rases s’han de reblir, en la seva totalitat, amb materials adequats que,
segons els casos, seran grava-ciment a les calçades o materials procedents
de matxucat 0/30, tipus subbase, tant en voreres com en calçades, que els
serveis tècnics municipals determinin. L’estesa i compactació es faran en
tongades de 30 cm com a mínim, fins a obtenir una densitat del 95% en
vorera i 98% en calçada, de l’assaig proctor modificat. La capa de l’acabat
en paviment de vorera haurà d’estar formada per 10 cm de formigó H-20,
sobre la qual es col·locarà el panot i, en els llocs on hi hagi gual, per 20 cm
de formigó H-20 més el panot. A les calçades s’haurà de fer un reg
d’imprimació sobre el reble i, finalment, s’hi haurà de col·locar una capa
d’aglomerat asfàltic en calent, tipus S-12 o D-12, d’un mínim de 5 cm de
gruix.
10. El termini màxim de llicència per rases i cales és de 3 mesos. L’inici de les
obres s’haurà de comunicar per escrit a la Policia Municipal.

Article 76. Infraccions. Constitueix infracció la vulneració de les prohibicions o
els mandats continguts a l’article 92 d’aquesta Ordenança, a més de les
tipificades en l’article 88 aplicables a l’ús privatiu de la via pública.

Article 77. Classificació i graduació de les sancions. Les infraccions
previstes en aquest títol VII es classifiquen en lleus, greus o molt greus i les
sancions derivades d’aquestes infraccions administratives tindran la naturalesa
de multa i s’imposaran d’acord amb el que s’estableix en el següent quadre:
Quan alguna de les infraccions referides en el quadre següent es contradigui
amb els reglaments específics , s’aplicarà la classificació de la gravetat i la
sanció descrita en el reglament.
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Article Descripció
73.1
73.2
75

Gravetat

Sanció

Incomplir les condicions de la llicència municipal per la qual es
Greu
150 €
concedeix el permís per a l’ocupació de la via pública
Instal·lar mobiliari que incompleixi les especificacions dels plans
Greu
150 €
específics o models aprovats per l’Ajuntament
Incomplir qualsevol de les condicions fixades en aquest article
Molt greu 300 €
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TÍTOL VIII: RETOLACIÓ DE LES VIES I ELS ESPAIS PÚBLICS I
NUMERACIÓ DE LES FINQUES
Article 78. Denominació. Cadascuna de les vies i els espais públics
s’identificaran amb un nom diferent. La denominació de les vies públiques
correspondrà al Ple de la Corporació, i es podrà promoure d’ofici o a petició de
particulars o entitats interessades.

Article 79. Retolació. La retolació de les vies públiques té caràcter de servei
públic, s’haurà d’efectuar amb el gravat en el material que es determini i
s’haurà de fixar en les cantonades o xamfrans de les edificacions que es
considerin adients. També es podrà col·locar en pals o altres suports. La
col·locació de rètols o altres elements permesos dels establiments comercials
haurà de respectar l’espai destinat a la col·locació de la placa.

Article 80. Regles de numeració. La numeració de les vies se subjectarà a les
regles següents:
1. La numeració serà sempre continuada, amb números parells a ma dreta del
carrer i imparells a la mà esquerra.
2. Les finques situades en places tindran numeració correlativa, llevat que
algun o alguns dels costats de la plaça constitueixin un tram d’una altra via
pública. En aquest cas les finques portaran la numeració corresponent a la
via de la qual formin part.
3. Les finques amb porta á dues o més vies tindran, en cadascuna, la
numeració que correspongui a la via que tingui el caràcter d’accés principal
a l’edifici. Els accessos des d’altres vies que no siguin la principal de l’edifici
es numeraran com a accessoris.
4. Les finques resultants de la segregació d’una altra que ja tingués numeració
assignada conservaran el número original, amb la indicació de A, B, C i així
successivament, mentre no es procedeixi a fer la revisió general de la
numeració de la via pública.
5. Les finques resultants de l’agregació de dues o més finques que ja
tinguessin assignada numeració, conservaran el número més baix,

Article 81. Els edificis de servei públic o d’entitats oficials, els monuments
artístics i arqueològics i les fonts públiques, a més del número que els
correspongui, podran tenir indicat el nom, la destinació o la funció.
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Article 82. Servitud administrativa. Els propietaris de finques estan obligats a
consentir les servituds administratives necessàries per suportar la instal·lació,
en façanes, reixats i tanques d’elements indicadors de la denominació de la via.
La servitud serà gratuïta i podrà establir-se d’ofici mitjançant notificació a
l’interessat, que no tindrà dret a cap més indemnització que la dels
desperfectes causats per la instal·lació. Les modificacions o els canvis
d’ubicació que sobre aquests elements calgués efectuar, seran a càrrec, en
cada cas, de l’Ajuntament o dels promotors de les obres. En el cas que la
modificació o el canvi sigui promogut per l’Ajuntament seran del seu càrrec les
despeses de reparació dels suports que sostenien els elements emplaçats.

Article 83. El mateix caràcter de servitud de l’article anterior tindrà el suport
sobre finques, particulars dels senyals de circulació, elements d’enllumenat
públic i mobiliari urbà en general.

Article 84. Numeració de finques. És obligació dels propietaris de cada finca
col·locar l’indicador de la finca al costat dret o al centre de la porta d’entrada,
d’acord amb els models i les normes establertes per l’Ajuntament, un cop li hagi
estat assignada o modificada la numeració esmentada per l’òrgan corresponent
de l’Administració municipal. Correspon a l’Administració comunicar els canvis
de numeració, i als particulars demanar-ho abans de col·locar el número.
Qualsevol altra distintiu placa o similar haurà de disposar de llicència prèvia.

Article 85. Infraccions. Els següents fets constitueixen infracció en relació a la
denominació i retolació de les vies públiques:
1. No col·locar o col·locar de manera defectuosa o incorrecta la numeració de
la finca.
2. Tapar, embrutir o esmenar el text de les plaques de denominació de carrers
i altres espais públics.
3. Desplaçar, sense permís municipal, les plaques de denominació de carrer.
4. No col·locar el número de l’edifici quan es comuniqui el canvi.

Capítol I:

Infracció, classificació i graduació de les sancions.

Article 86. Classificació i graduació de les sancions. Les infraccions
previstes en aquest títol VIII es classifiquen en lleus, greus o molt greus i les
sancions derivades d’aquestes infraccions administratives tindran la naturalesa
de multa i s’imposaran d’acord amb el que s’estableix en el següent quadre:
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Quan alguna de les infraccions referides en el quadre següent es contradigui
amb els reglaments específics , s’aplicarà la classificació de la gravetat i la
sanció descrita en el reglament
Article Descripció
85.1
85.2
85.3
85.4

No col·locar o col·locar de manera defectuosa o incorrecta la
numeració de la finca o col·locar sense llicència altres plaques,
distintius i similars
Tapar, embrutir o esmenar el text de les plaques de denominació de
carrers i altres espais públics
Desplaçar, sense permís municipal, les plaques de denominació de
carrer
No col·locar el número de l’edifici quan es comuniqui el canvi

Gravetat

Sanció

Lleu

50 €

Greu

125 €

Greu

125 €

Lleu

50 €
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TÍTOL IX: SEGURETAT DELS CIUTADANS
Article 87. Prohibició de l'ús d'armes d'aire comprimit. L'activitat amb armes
d'aire comprimit i altres de la categoria 4a queden prohibides en tot el terme
municipal, llevat en els espais que pugui autoritzar l'Alcaldia a aquest efecte i
sense que l'expedició de les targetes acreditatives de la tinença de l'arma
representi implícitament l'autorització per al seu ús.

Article 88. Pesca.
La activitat de pesca en les lleres de domini públic únicament podrà exercir-se
per persones que disposin de llicència de pesca, en els trams i les èpoques que
determini el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya,
sense perjudici de les autoritzacions puntuals de caràcter competitiu.

Article 89. Lliure circulació de vianants. Es prohibeix dificultar, entorpir o
impedir la lliure circulació de persones a les zones destinades als vianants.

Article 90. Infraccions. Seran considerades infraccions d'aquesta ordenança
les següents:
1. Portar o usar armes de la categoria 4a sense documentació obligatòria.
2. Usar armes de la categoria 4a fora dels espais autoritzats.
Aquestes infraccions són independents de les específicament tipificades en el
Reglament d'armes i explosius de 29 de gener de 1993, i la seva sanció es pot
complementar amb la incautació de les armes o els efectes utilitzats i la retirada
de documentació de conformitat amb l'article 157.f de l'esmentat reglament.
3. Les infraccions derivades de l'activitat de cacera que es realitzi en el terme
municipal donada la condició de seguretat, seran sancionats de conformitat
amb l'establert en la legislació vigent de caça.
4. Impedir, dificultar o entorpir la lliure circulació de vianants per la via pública.
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Capítol I:

Infracció, classificació i graduació de les sancions.

Article 91. Classificació i graduació de les sancions. Les infraccions
previstes en aquest títol IX es classifiquen en lleus, greus o molt greus i les
sancions derivades d’aquestes infraccions administratives tindran la naturalesa
de multa i s’imposaran d’acord amb el que s’estableix en el següent quadre:
Quan alguna de les infraccions referides en el quadre següent es contradigui
amb els reglaments específics , s’aplicarà la classificació de la gravetat i la
sanció descrita en el reglament
Article
90.1
90.2
90.3
90.4

Descripció

Gravetat

Portar armes de la categoria 4a sense documentació
Greu
obligatòria.
Usar armes de la categoria 4a sense documentació obligatòria. Greu
Usar armes de la categoria 4a fora dels espais autoritzats.
Molt greu
Impedir, dificultar o entorpir la lliure circulació de vianants.

Greu

Sanció
100 €
150 €
300 €
150 €
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TÍTOL X: VENDA I CONSUM DE BEGUDES ALCOHÒLIQUES
Article 92. El consum de begudes alcohòliques solament es permès a les
persones amb la edat establerta per la llei, a l’interior dels establiments oberts
al públic per aquesta finalitat (bars, disco-bars, pubs, restaurants, bars
restaurants, discoteques, sales de festes i similars), i, en tot cas, en les
terrasses degudament autoritzades a aquests establiments i en l’horari legal
que per aquests estigui establert.

Article 93. Queda totalment prohibit el consum de begudes alcohòliques a la
via pública o qualsevol altre espai públic, excepte a les terrasses dels bars
degudament autoritzades. Durant les fires o festes tradicionals es podrà
autoritzar de manera discrecional el consum de begudes alcohòliques en les
zones de festa.

Article 94. L’expedició de begudes alcohòliques mitjançant màquines
automàtiques solament es pot realitzar en llocs tancats. La ubicació d'aquestes
ha de permetre el seu control per part de les persones responsables de
l’establiment o els seus representats, de manera que impedeixi l’accés als
menors d’edat.
En la superfície frontal de les màquines automàtiques de venda de begudes
alcohòliques, s’hi ha de fer constar la prohibició que tenen els menors d’edat de
consumir begudes alcohòliques.

Article 95. Classificació i graduació de les sancions. Les infraccions
previstes en aquest títol IX es classifiquen en lleus, greus o molt greus i les
sancions derivades d’aquestes infraccions administratives tindran la naturalesa
de multa i s’imposaran d’acord amb el que s’estableix en el següent quadre:
Quan alguna de les infraccions referides en el quadre següent es contradigui
amb els reglaments específics , s’aplicarà la classificació de la gravetat i la
sanció descrita en el reglament
Article
93

94

Descripció

Gravetat

El consum de begudes alcohòliques a la via pública o qualsevol
Greu
altre espai públic
L’expedició de begudes alcohòliques mitjançant màquines
automàtiques sense control per part de les persones
responsables de l’establiment o els seus representats, de Greu
manera que impedeixi l’accés als menors d’edat.

Sanció
100 €

150 €
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TÍTOL XI: RÈGIM SANCIONADOR
Article 96. Concepte d’infracció. Constitueixen infracció administrativa
d’aquesta Ordenança les accions i omissions que representin vulneració dels
seus preceptes, tal com apareixen tipificats en els diferents articles de
desenvolupament.

Article 97. Responsabilitat. Són responsables de les infraccions
administratives les persones físiques que les cometin a títol d’autors i coautors.
Aquesta responsabilitat es podrà estendre a aquelles persones que, per llei,
se’ls atribueixi el deure de preveure la infracció administrativa comesa per uns
altres.
De les infraccions relatives a actes subjectes a llicència que es produeixin
sense la prèvia obtenció o amb incompliment de les seves condicions, en seran
responsables les persones físiques i jurídiques que siguin titulars de la llicència
i, si aquesta no existís, la persona física o jurídica sota la relació de
dependència de la qual actuï l’autor material de la infracció.

Article 98. Classificació de les infraccions i la seva sanció. Les infraccions
administratives d’aquesta Ordenança es classifiquen en lleus, greus i molt
greus.
Les sancions derivades de les infraccions administratives tindran la naturalesa
de multa i s’imposaran d’acord amb la següent escala:
Infraccions lleus: fins a 90,00 €.
Infraccions greus: de 90,00 € a 150,00 €.
Infraccions molt greus: de 150,00 € a 300,00 €.
La reincidència en 3 faltes molt greus en el termini d'un any, a partir de la 3ª
falta , la quantitat de la sanció serà de 450,00 euros , no s'aplicarà bonificació i
no s'aplicarà la taula de sancions corresponent.
La classificació de la infracció i la imposició de la sanció hauran d’observar la
deguda adequació als fets i es tindran en compte, per a això, els següents
criteris d’aplicació:
a. L’existència d’intencionalitat o reiteració.
b. La naturalesa dels perjudicis ocasionats.
c. La reincidència per comissió, en el termini d’un any, de més d’una infracció
de la mateixa
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d. No atendre els requeriments de les autoritats municipals o els seus agents
per subsanar els efectes produïts com a conseqüència d’haver infringit
qualsevol precepte contingut a la present Ordenança.
e. La transcendència social.
Quan concorri qualsevol dels criteris contemplats als apartats b) i c) l’infracció
es classificarà com a molt greu, i de concorre ambdós criteris, en el termini d’un
any en el grau màxim.
La imposició de les sancions serà compatible amb l’exigència a l’infractor de la
reposició de la situació alterada al seu estat originari, així com la indemnització
pels danys i perjudicis causats pels fets sancionats.
Les sancions econòmiques, al marge de la reposició de la situació alterada,
podran substituir-se per serveis comunitaris proporcionals i mínimament
vinculats al tipus d’infracció, si així ho accepten la part sancionadora i la
infractora.

Article 99. Prescripció i caducitat. Les infraccions molt greus prescriuen al
cap de tres anys; les greus al cap de dos anys i les lleus al cap de sis mesos.
Aquests terminis començaran a comptar a partir del dia en què la infracció
s’hagués comès.
Les sancions imposades per faltes molt greus prescriuran al cap de tres anys;
les imposades per faltes greus al cap de dos anys i les imposades per faltes
lleus al cap d’un any.
Aquests terminis començaran a comptar des del dia següent a aquell en què
hagués adquirit fermesa, en via administrativa, la resolució per la qual es va
imposar la sanció.
Si transcorreguts sis mesos des de la iniciació del procediment sancionador no
hi hagués resolució expressa i definitiva, s’iniciaria el termini de 30 dies per a la
caducitat de l’expedient i l’arxiu de les actuacions.
Aquests terminis s’interrompran en el supòsit que el procediment s’hagués
paralitzat per alguna causa imputable als interessats o perquè els fets hagin
passat a la jurisdicció penal.

Article 100. Mesures cautelars. L’òrgan competent per a la incoació del
procediment sancionador pot adoptar, mitjançant resolució motivada, les
mesures cautelars de caràcter provisional que siguin necessàries per a la bona
finalitat del procediment, evitant el manteniment dels efectes de la infracció i
impulsant les exigides pels interessos generals.
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En aquest sentit podrà acordar la suspensió de les activitats que es realitzin
sense llicència i la retirada d’objectes, materials, utensilis o productes amb què
s’estigués generant o s’hagués generat la infracció.
Aquestes mesures les podrà adoptar la prefectura de la Policia Local un cop
formulada la preceptiva denúncia i hauran de ser mantingudes, modificades o
aixecades per l’òrgan que incoï el procediment.

Article 101. Competència i procediment. La competència per a la incoació
dels procediments sancionadors objecte d’aquesta Ordenança i per a la
imposició de sancions i de les altres exigències compatibles amb les sancions,
correspon a l’Alcalde, que la pot delegar als membre de la Corporació
mitjançant l’adopció i publicació de la corresponent disposició de caràcter
general.
La instrucció dels expedients ha de correspondre al regidor o funcionari que es
designi en la resolució d’incoació.
S’utilitzarà, amb preferència, el procediment abreujat i, en la seva tramitació, es
podrà acumular l’exigència, si s’escau, a l’infractor de la reposició al seu estat
originari de la situació alterada per la infracció i la determinació de la quantia a
què ascendeix la indemnització pels danys i perjudicis causats al domini públic,
als edificis municipals, a les instal·lacions municipals, a l’arbrat i al mobiliari
urbà.
La indemnització per danys i perjudicis causats es determinarà, si no
s’acumulés, en un procediment complementari, amb audiència dels
responsable.
En tots els casos serviran de base per a la determinació, les valoracions
realitzades pels serveis tècnics municipals.
Les resolucions administratives donaran lloc, segons els supòsits, a l’execució
subsidiària i al procediment de constrenyiment sobre el patrimoni o a deixar
expedida la via judicial corresponent.
Quan els danys i perjudicis s’ocasionessin a béns i instal·lacions de caràcter no
municipal, amb independència de la sanció administrativa que pogués
correspondre pels fets, es podran facilitar als titulars dels béns o drets els
antecedents dels fets i la seva quantificació, per si desitgessin acudir a la via
judicial.

Article 102. Terminació convencional. Determinada la responsabilitat
administrativa de l’infractor i assenyalada la multa, podrà convenir-se, de forma
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voluntària, la substitució de la quantia de la indemnització per danys i perjudicis
als béns, les instal·lacions, els arbres i el mobiliari urbà de la titularitat
municipal, per a la realització física dels treballs que requereixi la reparació del
dany i la recuperació del seu aspecte anterior.
En aquests supòsits els materials necessaris seran facilitats per l’Ajuntament i
les quanties de les multes podran reduir-se.

Article 103. Recaptació. L'import de les sancions podran fer-se efectiu, durant
els 10 dies hàbils següents al de la imposició i abans que es dicti resolució
sancionadora, amb una reducció del 50 % de l'import nominal de la sanció.

Article 104. Normativa complementària. Per al no previst en aquest Capítol
sobre règim sancionador, serà d’aplicació el Decret 278/1993, de 9 de
novembre (DOGC núm. 1827, de 29 de novembre) i, supletòriament, el Reial
Decret 1398/1993, de 4 d’agost (BOE núm. 189, de 9 d’agost).

DISPOSICIÓ FINAL.
Aquesta ordenança entrarà en vigor, d’acord amb el que disposa l’article 70.2
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL),
quan hagi estat publicat íntegrament el seu text i hagi transcorregut el termini a
l’article 65.2.
Santa Coloma de Farners, 8 de juliol de 2005
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