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EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
L’objectiu d’assolir la codificació de tota la normativa municipal esdevé una fita 
a assolir per l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, en un sentit tan senzill com 
el que dóna al terme el Diccionari de la Gran Enciclopèdia Catalana: “Acció 
d'aplegar en un codi les lleis i els costums que fan referència a una 
determinada branca jurídica, a través d'una ordenació sistemàtica que 
simplifiqui i unifiqui”. 
 
Podríem anomenar llavors Codi municipal de Sant Boi de Llobregat al conjunt 
de les normes aprovades per l’Ajuntament ordenades sistemàticament. La 
tasca de recopilar i posar en ordre el conjunt d’ordenances, reglaments i altres 
disposicions generals que ha anat aprovant l’Ajuntament al llarg del temps en 
facilitarà, a més, la simplificació i unificació, requisits, aquests, de la definició 
que adoptàvem del terme codificació.  
 
Un altre pas en aquests treballs de codificació ha estat l’elaboració d’un conjunt 
de directrius o instruccions que s’han de respectar en l’elaboració de noves 
normatives i en la revisió de les vigents per tal de garantir la qualitat, la 
coherència de tot el cos normatiu municipal i la coordinació entre els diferents 
serveis, que hem anomenat “el Decàleg”, i que segueix les passes iniciades a 
Catalunya pel Grup d’estudis de tècnica legislativa (GRETEL). 
 
Una de les matèries que ha format part de la columna vertebral del conjunt de 
la normativa municipal i que cal adaptar al Decàleg al si dels treballs de la 
Codificació és la relativa a facilitar la convivència entre la comunitat de veïns i 
veïnes del municipi. 
 
Podríem anar molt enllà retrocedint en l’estudi històric de la regulació municipal 
dels aspectes relacionats amb la convivència, mitjançant ordenances del tipus 
de les de “policia y buen gobierno”. Ens conformarem, tanmateix, fent 
referència a les normes que han estat en vigor durant els darrers anys, les 
ordenances de convivència ciutadana, que van ser aprovades a començaments 
dels anys noranta del segle passat. 
 
Aquestes ordenances abasten una amalgama de continguts que, al llarg del 
temps de la seva vigència, han esdevingut obsolets en gran mesura en veure’s 
afectats per la producció legislativa sectorial i per les mateixes normes 
municipals que s’han anat aprovant per al seu desenvolupament en matèries 
com la protecció d’animals, els residus o la contaminació acústica. 
 
A més, ens trobem davant de realitats que demanden noves respostes i el 
compromís municipal d’actuar en favor de la convivència i la cohesió social i, al 
mateix temps, amb la necessitat de fer-ho des del consens social i polític i amb 
una nova sensibilitat i voluntat de donar resposta als canvis culturals i socials. 
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L’ordenament jurídic propi de qualsevol estat social i democràtic de dret 
propugna, entre els seus valors fonamentals, el respecte individual, col·lectiu i 
institucional dels drets i les llibertats del ciutadans i les ciutadanes com a 
garantia de la convivència democràtica i de l’ordre i la pau socials. El respecte 
a la convivència i al civisme, convertit en dret, haurà de ser promogut i protegit 
per les autoritats públiques en general i, de manera particular, per les que 
actuen en els àmbits que, com el de les entitats locals, actuen a prop dels 
ciutadans i les ciutadanes. 
 
La Constitució espanyola estableix, en matèria de drets, deures i garanties, que 
“correspon als poders públics promoure les condicions per tal que la llibertat i la 
igualtat de l’individu i dels grups en què s’integra siguin reals i efectives, i també 
remoure els obstacles que n’impedeixin o en dificultin la plenitud”. Amb aquesta 
finalitat, l’Administració pública ha de desenvolupar una doble tasca 
preventiva/formativa i reparadora/sancionadora, per tal d’evitar o, si no és 
possible, reparar i sancionar les accions que conculquen l’exercici dels drets i 
que atempten contra els béns dels i les altres. 
 
La realitat legal analitzada porta a concloure que, si bé avui hi ha un àmbit de la 
legislació vigent regulador de les manifestacions antisocials transcendents, i 
que, per tant, aquestes manifestacions són suscitadores de diligències judicials 
(sigui per delicte o falta), hi ha, pel principi de mínima intervenció del dret penal, 
una franja de conductes que atempten igualment contra el civisme i que no 
deixen de ser objecte, pel fet de ser “menors”, d’alarma, queixa i rebuig per a la 
ciutadania.  
 
Atès que el comportament cívic és base de la bona convivència, la democràcia 
necessita ciutadans i ciutadanes, persones que vulguin col·laborar en la 
construcció i millora de la vida col·lectiva, i necessita també una acció conjunta, 
de cooperació, participació i solidaritat. 
 
Conscients que l’origen de l’incivisme i la insolidaritat es troba, generalment, en 
les mancances socioeducatives de la població, l’Ajuntament prioritza, en el 
marc del Pla de civisme, les actuacions preventives, formatives, reeducadores i 
reparadores, destinades a promoure més consciència cívica i més respecte 
pels drets dels altres, sense descuidar el recurs a la sanció administrativa com 
a solució davant del fracàs o rebuig de les mesures reeducadores proposades. 
 
D’acord amb l’establert a la legislació de policies locals, la Policia Municipal, en 
relació amb aquesta ordenança exercirà de policia administrativa, a fi 
d’assegurar el seu compliment. L’Ajuntament posarà els mitjans necessaris per 
assegurar la coordinació i la col·laboració entre els diferents cossos policials i la 
resta de personal al servei dels ens públics. 
 
Cal concebre el civisme com a cultura pública de convivència que determina 
una manera de viure a la ciutat. La participació activa de la societat, el 
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dinamisme social i la implicació en un conjunt de comportaments possibilita el 
desenvolupament d’uns costums, maneres, capacitats i els valors de 
convivència cívica. 
 
L’Ordenança municipal de civisme i convivència ciutadana de Sant Boi de 
Llobregat respon a les demandes ciutadanes exposades i neix en defensa dels 
drets de la comunitat. 
  
L’Ordenança, en aquest marc, regula, partint dels drets reconeguts als 
ciutadans i les ciutadanes, els deures de respecte al seu exercici, i tipifica les 
accions i les omissions que constitueixen un perjudici per a la convivència, per 
a la tranquil·litat, i per a la seguretat ambiental, o que conculquen els béns 
destinats a satisfer interessos generals. 
 
La diversitat d’elements que integren el dret a gaudir d’un estàndard de 
convivència ha fet que a l’ordenança hi conflueixin regulacions de qüestions 
diverses que, això no obstant, tenen un denominador comú: la vocació de 
regular de forma positiva els drets i els deures inherents al respecte dels drets. 
 
Els drets dels ciutadans i les ciutadanes a gaudir dels espais públics en 
condicions de seguretat, a un descans adequat, a no patir contaminació 
acústica i a no suportar situacions d’incomoditat, de risc o de perill injustament 
causades, ni accions que limitin llur intimitat i llur benestar es consagren en 
aquesta ordenança. 
 
Amb la finalitat de garantir la protecció dels ciutadans i les ciutadanes, en 
definitiva, aquesta ordenança regula, sense perjudici de la normativa específica 
que sigui aplicable, totes les conductes que, per acció o omissió, a la via 
pública o en espais privats, afectin la vida en comunitat conculcant aquests 
drets. 
 
Aquesta ordenança es dicta en virtut de les competències de policia conferides 
per la Llei de bases de règim local 7/1985, de 2 d’abril, modificada per la Llei 
57/2003, de 16 de desembre, de modernització del govern local, i pel Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, i de la capacitat de regulació que, amb 
caràcter general, atribueixen la potestat normativa i sancionadora al municipi. 
 
Les referències que es fan a l’ordenança als béns públics s’han d’entendre 
d’acord amb les definicions, la classificació i la regulació que fan d’aquests la 
legislació de règim local i la normativa de patrimoni dels ens locals. 
 
Sant Boi de Llobregat, com a ciutat signatària de la Carta europea de 
salvaguarda dels drets humans a la ciutat, s’ha compromès a incorporar dins 
de l’ordenament municipal els principis i les normes, com també els 
mecanismes de garantia, establerts en aquesta Carta. 
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El foment del diàleg intercultural i la convivència, el respecte i l’apropament 
entre diferents cultures i col·lectius passen pel coneixement, el respecte i 
l’acceptació de les diferències, com a garantia de la integració de les persones 
nouvingudes en el marc del respecte pels principis i els valors democràtics. 
 
Després de les disposicions generals, aquesta ordenança defineix, en el segon 
capítol, el conjunt de drets i deures que, sense perjudici d’altres normatives, es 
reconeixen legalment als ciutadans. 
 
En el tercer capítol, es regula el comportament i la conducta ciutadans i en el 
quart, les relacions veïnals. 
 
En el cinquè capítol s’estableix el règim sancionador, amb la introducció d’un 
principi reparador o conscienciador per a qui altera els drets dels ciutadans i les 
ciutadanes i d’uns mecanismes de resolució de conflictes mitjançant la 
mediació. Aquest principi dota el sistema d’un element de reforma, no basat 
exclusivament en la sanció econòmica, que es reservaria per a les conductes  
més transgressores. 
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CAPÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 
 
Article 1. Objecte 
 
1. La present ordenança té per objecte la regulació del bon ús dels espais 
públics així com la regulació de les convencions que han de presidir els 
comportaments de les persones i els col·lectius, per tal de garantir el millor 
exercici de la lliure iniciativa i de la convivència en aquells aspectes 
específicament referits a la vida de la ciutat, sense perjudici de la regulació 
continguda a la normativa sectorial. 
 
2. Totes les persones tenen dret a comportar-se lliurement als espais públics 
de la ciutat i a ser respectades en la seva llibertat. Aquest dret s’exerceix sobre 
la base del respecte a la llibertat, la dignitat i els drets reconeguts a les altres 
persones, així com del manteniment de l’espai públic en condicions adequades 
per a la pròpia convivència. 
 
Article 2. Àmbit d’aplicació 
 
L’ordenança és d’aplicació en tot el terme municipal de Sant Boi de Llobregat i, 
dins d’aquest, queda obligada al seu compliment la ciutadania en general, 
siguin veïns i veïnes, treballadors i treballadores, transeünts o visitants del 
municipi, amb independència de la seva qualificació jurídicoadministrativa. 
 
Article 3. Difusió 
 
L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, fent ús dels mitjans de difusió adients 
donarà a conèixer el contingut d’aquesta ordenança a la ciutadania en general. 
 
 
CAPITOL II. DRETS I DEURES DELS CIUTADANS I LES CIUTADANES 
 
Article 4. Drets dels ciutadans i les ciutadanes en relació amb la 
convivència a la ciutat  
 
Sant Boi de Llobregat, ciutat signatària de la Carta Europea de salvaguarda 
dels drets humans a la ciutat, promou les condicions perquè aquests drets 
siguin efectius al seu terme municipal. El Reglament orgànic municipal reconeix 
els drets de la ciutadania en general en les seves relacions amb l’Administració 
municipal i aquesta ordenança reconeix els següents drets a les persones 
incloses dins del seu àmbit d’aplicació, en relació amb la convivència pública a 
la ciutat: 
 

1. Gaudir dels espais públics en condicions adients d'higiene, seguretat 
ambiental, sonoritat i tranquil·litat, així com fer ús del mobiliari urbà 
conforme al seu destí en condicions d'ornat i seguretat idònies. 
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2. Fer ús de les vies públiques destinades respectivament al pas i a la 

circulació de persones i vehicles sense més obstacles ni dificultats que 
les expressament autoritzades en el marc de l’ordenació establerta. 

 
3. Ser respectats en la manifestació pública de les seves creences i 

ideologia sempre que aquestes no se signifiquin com a contràries als 
drets emparats per la Constitució, i s’exerceixin amb les autoritzacions 
adients a cada cas. 

 
4. Gaudir en els espais privats d’uns estàndards de salubritat sonora, 

d’higiene i de respecte que assegurin la convivència i la tranquil·litat. 
 

5. Rebre un tracte respectuós i digne de la resta de persones. 
 

6. Fer ús dels serveis públics en les condicions de normalitat i amb els 
estàndards de qualitat fixats per l’Ajuntament amb criteris d'accessibilitat 
universal i disseny per a tots i totes.  

 
Article 5. Deures dels ciutadans i les ciutadanes en relació amb la 
convivència a la ciutat  
 
La ciutadania en general resta subjecta als següents deures pel que fa a la 
convivència pública: 
  

1. Fer ús diligent dels espais públics i del mobiliari urbà, de forma que: 
 

a) S’evitin accions que puguin generar situacions de risc o perill per 
a la salut i la integritat física de persones i béns. 
 

b) S’evitin accions que puguin ocasionar danys o alterar el 
funcionament regular i l’estat del mobiliari urbà conforme al seu 
destí, o que en comportin la degradació visual o d’ornat. 
 

2. Respectar el lliure exercici dels drets reconeguts als altres ciutadans i 
ciutadanes en aquesta ordenança i en la resta de normatives. 

 
3. Respectar la convivència, la tranquil·litat ciutadana, el medi ambient i la 

seguretat de les persones i evitar la comissió d’actes que puguin 
deteriorar-les.  

 
4. Respectar la tranquil·litat i els estàndards ambientals de la convivència 

familiar o individual de la resta de ciutadans i ciutadanes, tot i 
desenvolupar-se en els espais privats. 
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5. Evitar el desenvolupament d’accions que atemptin contra els drets 
reconeguts en aquesta ordenança i en la resta de normatives.  

 
Article 6. Drets i deures del ciutadans i les ciutadanes davant 
l’Administració municipal 
 
1. Tots els ciutadans i les ciutadanes del municipi de Sant Boi de Llobregat 
tenen els drets següents: 
 

a) A rebre una informació àmplia, puntual i objectiva sobre els assumptes 
municipals. 

 
b) A obtenir còpies i certificacions acreditatives dels acords de les 

corporacions locals i els seus antecedents, així com a consultar els 
arxius i registres, si bé en relació amb els acords municipals hauran de 
tenir la condició d’interessats/des quan afectin a procediments que no 
tinguin la condició d’acabats, i en els altres supòsits, segons allò previst 
per la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú. 
L’obtenció de certificacions o còpies, requerirà la petició, per escrit, 
d’aquestes, en els termes previstos a la legislació de règim jurídic i de 
procediment administratiu comú. 

 
c) A exercitar el dret de petició. 

 
d) A ser rebuts per les autoritats municipals. 

 
e) A dirigir-se per escrit a l’Ajuntament, a través de l’Alcaldia, i de les 

regidories delegades, per sol·licitar aclariments o actuacions municipals. 
 

f) A accedir a la informació i documentació municipal, en els termes 
previstos a la legislació vigent. 

 
g) A sol·licitar la consulta popular en els termes establerts en el reglament 

orgànic municipal. 
 

h) A utilitzar els serveis públics municipals, segons la seva naturalesa. 
 

i) A contribuir, mitjançant prestacions econòmiques o personals, a 
l’exercici de les competències municipals en els termes previstos a la 
Llei. 

 
j) A exigir la prestació i, si s’escau, l’establiment dels serveis públics locals 

de caràcter obligatori. 
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k) Els drets que, en relació amb el procediment administratiu, estan 
establerts per l’article 35 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre. 

 
l) Els drets i les garanties que, en la seva qualitat de contribuents, els 

reconeix la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària. 
 

m) A escollir la llengua cooficial en què s’han de tramitar els procediments 
en els quals tinguin la condició d’interessats/des, en els termes previstos 
a les lleis. 

 
n) A demanar la paraula i intervenir en les sessions plenàries. 

 
o) Qualsevol altre dret reconegut per l’ordenament jurídic. 

 
2. Tots els ciutadans i les ciutadanes tenen, a Sant Boi de Llobregat, també els 
deures següents: 
 

a) Complir les obligacions que determinen les ordenances municipals i els 
bans dictats per l’Alcaldia. 

 
b) Contribuir, mitjançant les prestacions econòmiques i personals legalment 

previstes, a la realització de les competències municipals. Facilitar a les 
autoritats municipals les dades i la informació que els sol·licitin quan 
aquestes, justificadament, siguin necessàries per a la tramitació i el bon 
fi dels procediments administratius municipals. 

 
c) Comparèixer davant de l’autoritat municipal quan siguin citats per 

disposició legal amb indicació del motiu de la citació. 
 

d) Facilitar a l’Administració la realització d’informes, inspeccions, actes 
d’investigació i dades veraces pròpies o de tercers quan no afectin la 
intimitat o el secret professional, en els casos previstos per la llei o quan 
sigui necessàries per a la prossecució dels procediments administratius 
que serveixen a l’Administració per desenvolupar les seves 
competències i activitats legítimes o per defensar els interessos 
generals. 

 
e) Mantenir un tracte respectuós i correcte amb el personal que integra 

l’Administració municipal i les seves autoritats en correspondència al 
deure del personal de l’Administració de mantenir un tracte acurat i 
respectuós amb els ciutadans i les ciutadanes. 

 
f) Esmenar i corregir les deficiències observades en les seves activitats 

quan hagin estat requerits a aquest efecte per l’Administració municipal.  
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Article 7.  Garantia dels drets i els deures dels ciutadans i les ciutadanes  
 
1. De conformitat amb aquesta ordenança, en el marc de les seves 
competències i d’acord amb la legislació aplicable, correspon a l’Ajuntament 
promoure i desenvolupar les condicions i els serveis necessaris per garantir 
l’exercici dels drets i el compliment de les obligacions per part dels ciutadans i 
les ciutadanes.  
 
2. Les mesures de policia administrativa es configuren, de conformitat amb 
aquesta ordenança, com a l’última “ratio”, sempre que les accions o omissions 
detectades en resultin perjudicials pels interessos generals o de terceres 
persones, o que es manifestin externament com a expressió conscient i 
voluntària de rebuig dels béns i interessos protegits per la present ordenança i 
l’ordenament jurídic en general.  
 
Article 8. Deure de respectar els drets dels ciutadans i les ciutadanes  
 
1. L’autoritat municipal ha d’evitar, amb els mitjans de què disposa, qualsevol 
acte individual o col·lectiu que pugui destorbar o impedir per mitjans il·lícits el 
desenvolupament de les iniciatives individuals o col·lectives lícites, legitimes i, 
si és el cas, degudament autoritzades.  
 
2. L’autoritat ha de promoure el principi bàsic de convivència i el respecte per 
les diferents expressions socials, polítiques, ètniques, religioses, culturals, 
sexuals, etc. Igualment, ha d’evitar qualsevol actitud o pràctica que conculqui el 
dret a la intimitat, a la convivència ciutadana pacífica, a l’ús dels espais i béns 
públics i, en definitiva, al lliure exercici dels drets i les llibertats legalment 
reconeguts i garantits.  
 
 
CAPÍTOL III. COMPORTAMENT I CONDUCTA CIUTADANA  
 
Secció Primera. Disposicions generals 
 
Article 9. Rebuig de la violència i suport a iniciatives de resolució de 
conflictes ciutadans 
 
1. L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat declara el seu rebuig a la violència 
física o psíquica entre persones o col·lectius.  
 
2. Se sancionaran les conductes i els comportaments que atempten contra la 
convivència ciutadana i les activitats coactives o coercitives encara que no 
tinguin rellevància penal, com ara baralles i discussions violentes. És una 
circumstància agreujant que causin aldarulls o desordres públics.  
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3. L’Ajuntament facilitarà i donarà suport a totes les iniciatives que condueixin al 
debat, a l’intercanvi d’opinions i a la resolució democràtica dels conflictes 
ciutadans, sense perjudici del recurs a la jurisdicció competent perquè, en 
darrer terme, adopti una resolució.  
 
Article 10. Dignitat de les persones  
 
1. S’han d’evitar totes les actituds individuals i col·lectives que atemptin contra 
la dignitat de les persones, siguin quines siguin les condicions socials, culturals, 
de sexe, d’edat o d’origen de les persones agreujades.  
 
2. Les persones que conculquin la dignitat de tercers, de fet o de paraula, 
mitjançant insult, burla, molèsties intencionades i innecessàries, coacció 
psíquica o física, agressions, o fets anàlegs, seran sancionades. 
 
3. Constitueix una circumstància agreujant que l’objecte d’aquestes conductes 
siguin menors, persones amb una discapacitat (física, psíquica, sensorial o 
malaltia mental) que les faci especialment vulnerables. Igualment es considera 
circumstància agreujant quan l’objecte d’aquestes conductes siguin autoritats i 
funcionaris/àries que actuïn en l’exercici de les seves funcions. 
 
4. L'Ajuntament vetllarà per evitar l'exercici de la mendicitat i la seva propagació 
dins del terme municipal, especialment amb relació a la mendicitat exercida per 
menors i persones discapacitades, atès que la inducció de mendicitat a aquestes 
persones és un il·lícit penal. 
 
5. Els agents de l’autoritat adoptaran mesures en coordinació amb els serveis 
socials o, si escau, amb altres institucions públiques, per tal de facilitar l’accés 
de persones en situació de mendicitat a l’establiment o  servei municipal adient, 
amb la finalitat de socórrer i/o ajudar la persona que ho necessiti. 
 
Article 11. Contaminació acústica i odorífera 
 
1. Les ordenances municipals corresponents, al si del marc de la legislació 
sectorial de contaminació acústica regulen les mesures necessàries per 
prevenir i corregir aquest tipus de contaminació fins i tot dins l’àmbit de les 
relacions de veïnatge i als espais públics. 
 
2. La legislació sectorial de contaminació odorífera i les ordenances municipals 
que incideixen en aquest àmbit regulen les mesures necessàries per prevenir i 
corregir aquest tipus de contaminació fins i tot dins l’àmbit de les relacions de 
veïnatge i als espais públics. 
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Article 12. Neteja i salubritat 
  
1. La pertorbació de la convivència ciutadana mitjançant la realització d’actes 
que incideixin negativament en el grau de neteja i salubritat mediambiental dels 
espais de titularitat pública ha de regir-se per la normativa específica aplicable, 
i també pel que s’estableix a les ordenances municipals de medi ambient i 
residus.  
 
2. Són accions concretament prohibides, sense perjudici de les infraccions 
tipificades en altres ordenaments: 
 

a) Orinar, defecar, escopir o realitzar altres accions de manca 
d’higiene en indrets no específicament autoritzats. 

 
b) Llançar, abandonar, abocar o deixar residus sòlids o líquids en 

llocs, vies i transports públics, als solars i a la xarxa de 
sanejament.  

 
Article 13. Conductes en situacions extraordinàries o d’emergència 
 
1. El comportament de la ciutadania en situacions extraordinàries o 
d’emergència, com inundacions, incendis, riuades, nevades, fuites tòxiques o 
qualsevol altra situació excepcional que comporti evacuació o confinament, 
s’adequarà, en cada moment, a les normes de civisme i col·laboració 
ciutadanes, complint-se els plans bàsics d’emergència municipal i els plans 
d’emergència específics, així com allò establert a la vigent normativa en 
matèria de protecció civil. 
 
2. En cas de produir-se alguna desgràcia i/o catàstrofe natural, l’Alcaldia podrà 
requerir l’ajut i la col·laboració personal i/o material, tant dels habitants, com 
dels col·lectius del terme municipal i, de manera especial, de qui, pels seus 
coneixements i les aptituds, puguin ser de més utilitat per a la comunitat. En 
aquests casos, l’Alcaldia podrà disposar, si ho estima necessari, dels mitjans, 
públics i privats, que puguin ser d’utilitat i d’aplicació a l’emergència decretada, i 
els titulars quedaran obligats a la prestació ordenada. 
  
3. Les entitats públiques i privades i la ciutadania en general tenen l’obligació 
de col·laborar en aquelles actuacions de simulacre necessàries per a la 
correcta implantació dels plans de protecció civil. 
 
Article 14. Protecció de menors  
 
1. L’Ajuntament vetllarà especialment per la protecció i el benestar dels o de les 
menors i la salvaguarda dels drets de la infància. Amb aquesta finalitat prendrà 
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mesures especifiques facilitarà i donarà suport a programes de prevenció i 
d’atenció de situacions d’infància i adolescència en situació de vulnerabilitat, 
desprotecció i risc social, sense perjudici de les actuacions que es pugui portar 
a terme des d’altres administracions i/o jurisdiccions competents. 
 
2. Qualsevol persona que conegui situacions de desprotecció de menors, com 
maltractaments, negligències, abusos o similars, ho ha de fer saber a l'autoritat 
judicial o a l'organisme competent. En aquest sentit podrà informar, 
immediatament, la Policia Local, la qual adoptarà les mesures legals i/o de 
prevenció o protecció pertinents, i posarà el cas en coneixement dels Serveis 
Socials perquè l’estudiïn i l’analitzin, i adoptin les mesures corresponents, com 
pot ser la derivació a l’Equip d’atenció a la Infància i a l’adolescència (EAIA), a 
qualsevol altre organisme i, si escau, a la jurisdicció competent . 
 
3. L’escolarització és un dret i un deure dels i les menors durant el període 
d’edat establert per la legislació vigent. És responsabilitat dels pares, mares o 
tutors i tutores, dels centres educatius i de la mateixa infància, l’exercici normal 
d’aquest dret. L’Ajuntament, dins de les seves possibilitats i competències, 
impulsarà la prevenció i la intervenció davant del problema de l’absentisme. 
 
4. Les persones legalment responsables hauran de comunicar i justificar 
degudament al corresponent centre educatiu qualsevol absència del/la menor 
durant l’esmentat període d’escolarització obligatòria. 
 
5. La negligència greu de les persones legalment responsables en el 
compliment del dret d’escolarització i de l’assistència a l’escola del/la menor, 
constitueix infracció d’aquesta ordenança. Això no obstant, l’autoritat municipal 
ha de comunicar-ho a l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya i, si 
escau, a la jurisdicció competent. A efectes d’aquesta ordenança s’entendrà 
com a negligència greu la desatenció reiterada dels requeriments formals 
adreçats als pares, mares o tutors per part de les institucions locals competents 
en la matèria.  
 
6. Els/les agents de l’autoritat han de protegir i conduir al seu centre escolar o 
al seu domicili qualsevol infant que, durant l’horari escolar, sigui al carrer, i ho 
han de comunicar al servei municipal competent, perquè estudiïn el cas i, si 
s’escau, proposin les mesures més adients.  
 
7. Les persones menors d’edat abandonades i extraviades seran 
acompanyades a les dependències de la Policia Local o a l’Ajuntament i, les 
primees, lliurades a les autoritats competents, mentre que les altres, seran 
retingudes en custòdia a disposició dels seus pares, mares, tutors o tutores. 
L’autoritat municipal ha d’informar immediatament, fent servir els mitjans locals, 
del fet d’haver trobat un/a menor en aquestes condicions. 
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8. Es fomentarà convenientment l’educació viària a les escoles. És 
responsabilitat de pares, mares o tutors evitar que els nens i les nenes menors 
de vuit anys transitin sols per les vies públiques. Tothom ha d’evitar que els 
nens i les nenes accedeixin a la calçada si no van acompanyats.  
 
Article 15. Indicacions i ordres de l’autoritat 
 
1. Els ciutadans i les ciutadanes estan obligats a seguir les indicacions i les 
ordres que, mitjançant els procediments establerts i en el compliment de les 
funcions i les competències atribuïdes, els imparteixin les autoritats municipals i 
els seus i les seves agents. 
 
2. La desobediència de les ordres efectivament dictades i les expressions 
irrespectuoses que impliquin una voluntat menyspreant de l’autor/a i que pel 
context en què es formulin signifiquin una alteració de la convivència, 
constituiran infraccions sancionables en via administrativa, sense perjudici que 
en funció de la seva gravetat hagin de traslladar-se a la jurisdicció penal.  
 
3. Així mateix, els/les agents municipals podran retirar de la via i els espais 
públics els béns de les persones i/o col·lectius quan raons de seguretat o de 
salut pública així ho aconsellin. 
 
 
Secció Segona. Utilització d’espais, equipaments i béns públics 
 
Article 16. Normes generals d’ús 
 
1. Els espais, els equipaments i els béns públics s’han de fer servir de 
conformitat amb l’ús al qual són destinats i conforme a les regles i la normativa 
que específicament puguin regular-los.  
 
2. En l’ús dels espais, els equipaments i els béns públics, es prohibeix:  
 

a) La comissió d’accions que puguin deteriorar-los o alterar-ne les 
qualitats o les condicions de funcionament, com per exemple:  

 
1r. Llençar o col·locar sense autorització municipal fulls, 

cartells, banderoles, pancartes, rètols i altres objectes 
destinats al suport publicitari o informació, sobre qualsevol 
espai públic o sobre elements d’edificis i altres béns com 
vehicles, arbrat, senyalitzacions de trànsit, fanals i altres 
elements del mobiliari urbà no destinats a ser suport de 
mitjans de difusió de l’expressió.  

 
2n. Manipular o modificar elements de les instal·lacions de 

l’enllumenat públic, el subministrament d’aigua, la 
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senyalització, la vigilància i el control del trànsit i de la 
seguretat ciutadana, o de la resta de serveis públics. 

 
3r. Realitzar pintades, grafits, senyals o rascades. 
  

b) Executar treballs d’ornamentació, restauració o reparació sense 
comunicar-ho prèviament a l’Ajuntament. 

 
c) La comissió d’accions que puguin representar un ús abusiu dels 

béns o que, pel seu caràcter, suposin una limitació de l’ús general 
en igualtat d’altres usuaris o un risc per a les persones o béns. 

 
d) Els comportaments que puguin representar mostres de racisme, 

xenofòbia o violència a les activitats culturals o esportives i 
l’alteració de l’ordre. Els/les agents municipals traslladaran a les 
federacions i els comitès esportius corresponents les actes que 
aixequin sobre les incidències que es produeixin a l’efecte que es 
prenguin les mesures corresponents, sense perjudici de la 
intervenció dels poders públics. 

 
e) La utilització de telèfons mòbils o altres enginys que emetin 

senyals acústics durant la celebració d’actes que requereixin 
silenci o especial atenció. 

 
3. La concessió de l'autorització per a la col·locació o la distribució dels elements 
publicitaris definits al paràgraf 2.a)1r. portarà implícita l'obligació, per part de qui 
en sigui responsable, de netejar els espais de la via pública que es puguin haver 
embrutat i de retirar, dins del termini autoritzat, tots els elements publicitaris que 
s'hagin utilitzat i llurs corresponents accessoris. L'Ajuntament podrà exigir la 
constitució de fiança o aval bancari per la quantia corresponent als costos 
previsibles d’aquesta neteja. 
 
4. L’Ajuntament no es fa responsable dels danys que es puguin produir com a 
conseqüència de l’entrada il·lícita als recintes municipals. 

5. Qui trobi un objecte personal o de valor té l’obligació de dipositar-lo a les 
dependències de la Policia Local. 

Article 17. Parcs i jardins 
 
1. És obligació de tots els ciutadans i les ciutadanes respectar la senyalització, 
els horaris i les condicions d’ús que l’Ajuntament estableix en parcs, jardins i, 
en general, en tots els espais d’ús públic destinats al lleure.  
 
2. Es prohibeix i per tant, es considera infracció:  
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a) Fer servir els espais verds destinats al lleure i els seus elements 
de forma contrària a les condicions que en regulen l’ús. 

 
b) El comportament o la pràctica d’exercicis o activitats que 

signifiquin risc de danys per a la vegetació, el mobiliari, el reg, els 
paviments o qualsevol altre element auxiliar que integra l’espai, o 
que representin un risc per a la integritat física dels usuaris i les 
usuàries. 

 
c) L’ús dels gronxadors i d’altres aparells d’esbarjo situats als parcs i 

els places públiques per part de persones que no compleixin les 
condicions i els requisits d’ús. 

 
d) Jugar o fer activitats en zones d’espais verds destinats al lleure, 

prohibides per l‘Ajuntament mitjançant els cartells indicadors que 
s’hi instal·len amb aquesta finalitat. 

 
e) Arrencar, maltractar o retirar arbres, fruits i plantes, o passar per 

sobre dels talussos, els parterres i les plantacions, de forma que 
es puguin perjudicar de qualsevol manera els arbres o les 
plantacions. 

 
Article 18. Fonts públiques 
 
Als estanys i a les fonts públiques es prohibeix i per tant constitueix infracció 
d’aquesta ordenança:  
 

a) Banyar-se. 
 
b) Llençar-hi, o permetre que hi nedin, gossos o altres animals.  

 
c) Abeurar-hi animals, sempre que el tipus de font no permeti evitar 

el contacte de l’animal amb el broc. 
 

d) Llençar-hi qualsevol mena de material susceptible de contaminar 
el medi. 

 
e) Fer consum o provisió excessiva d’aigua per deixar-la perdre o bé  

destinar-la a ús privat, sempre que no sigui justificat per tall de 
subministrament o per causes de força major. 

 
Article 19. Espais naturals 
 
Als parcs forestals, a les zones de bosc d’ús comú i als espais agraris i fluvials 
serà d’aplicació el que estableixen les ordenances municipals específiques que 
regulen el règim d’usos dels equipaments i els espais naturals.  
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Article 20. Fogueres i pirotècnia 
 
1. L’Ajuntament pot autoritzar la preparació i l’encesa de fogueres en dies de 
festivitat assenyalada. Resta prohibit, i per tant constitueix infracció d’aquesta 
ordenança, encendre o mantenir foc sense l’autorització municipal i, en 
qualsevol cas:  
 

a) Preparar fogueres en llocs on obstrueixin el pas de vehicles o 
vianants. 

 
b) Encendre fogueres a prop d’elements o xarxes de 

subministrament que puguin resultar danyats. 
 

c) Fer foc a menys de 20 metres de vehicles o edificis. 
 

d) Posar a la foguera materials la combustió dels quals pugui 
generar efectes tòxics o contaminats o materials que puguin 
explotar.  

 
2. Resta prohibit, i per tant constitueix infracció: 
 

a) Llençar o dirigir petards contra les persones o els béns, de 
manera que signifiqui un risc per a llur integritat, i també col·locar-
los sobre el mobiliari urbà i els béns privats. 

 
b) Llençar coets des d’una distància inferior als 500 metres del bosc 

o zones amb arbres que, per les seves circumstàncies, siguin 
susceptibles de combustió. 

 
c) Fer servir productes pirotècnics a la vora de productes o líquids 

inflamables, i també a la vora dels establiments d’expedició o 
emmagatzematge. 

 
d) Posar productes pirotècnics dins d’elements l’explosió dels quals 

pugui provocar la dispersió d’objectes amb risc per a les persones 
i béns. 

 
e) No respectar les distancies màximes de seguretat establertes en 

espectacles pirotècnics  
 
3. Si les activitats prohibides en relació amb l’ús de productes pirotècnics les 
fan menors d'edat, el material que portin serà decomissat.  
 



Aprovació definitiva: Ple del 15 de maig de 2006 
(Rectificació d’errors materials: Ple de juliol de 2006) 

ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIVISME I CONVIVÈNCIA CIUTADANA. Aprovació definitiva  - 21 - 

4. L’autoritat municipal carregarà als infractors/es d’aquests preceptes el cost 
de reposició dels béns públics malmesos, d’acord amb el procediment establert 
a la llei. 
 
Article 21. Autorització d’activitats específiques en espais públics  
 
1. L’Ajuntament pot autoritzar la celebració d’activitats específiques als espais 
públics i fixar les normes que s’hauran de complir, tenint en compte les 
característiques de l’acte i l’espai públic sol·licitat.  
 
2. Els organitzadors/es de l’activitat són responsables del compliment de les 
condicions establertes per l’Administració municipal, i també d’adoptar les 
mesures adients per vetllar per la seguretat de les persones i pel bon ús del 
recinte i dels elements i els béns públics que hi hagi instal·lats. 
 
3. Les persones titulars d’autoritzacions d’ús comú especial o d’ús privatiu dels 
béns de domini públic resten obligats a mantenir en les condicions degudes de 
neteja, tant les instal·lacions pròpies com l’espai urbà sotmès a llur influència. 
 
Article 22. Sistemes de captació d’imatges  
 
Resta prohibida la captació d’imatges que abastin els espais i els béns 
particulars sense l’autorització dels titulars, fora dels supòsits excepcionals i en 
els termes establerts per la legislació sobre protecció del dret a l’honor, a la 
intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. 
 
 
Secció Tercera. Tinença d’animals 
 
Article 23. Marc normatiu 
 
1. Aquesta ordenança regula aquells aspectes de la tinença d’animals 
relacionats amb la convivència ciutadana. En la resta, aquesta matèria es 
regirà per una ordenança específica. 
2. La normativa que regula l’accés de les persones invidents al seu entorn pot 
establir que algunes de les limitacions establertes en aquesta ordenança no 
siguin aplicables als gossos pigall. 
 
Article 24. Nombre d’animals de companyia 
 
1. L’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat permetrà la tinença d’animals de 
companyia sempre que la seva presència no representi un risc, un perill o 
incomoditat per a altres persones o animals, de forma que es compleixin les 
condicions que es fixen en aquesta ordenança i a l’ordenança específica de 
tinença d’animals. 
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2. El nombre d’animals de companyia que es podrà posseir en un mateix 
habitatge serà determinat per la normativa vigent. Quan aquesta normativa ho 
autoritzi, el nombre permès per habitatge podrà ser reduït o ampliat per part de 
l’Ajuntament, tenint en compte les característiques dels animals, de 
l’allotjament, l’espai disponible, les condicions higienicosanitàries, les 
repercussions i les molèsties que puguin generar al veïnat i a l’entorn. 
 

Article 25. Condicions de manteniment i allotjament 
 
1. Les persones propietàries i posseïdores d’animals estan obligades a 
mantenir-los en condicions adequades d’higiene i neteja. En aquest sentit, 
s’han de mantenir els allotjaments nets, desinfectats, desinsectats i desratitzats 
convenientment. La retirada dels excrements i dels orins s’ha de fer de forma 
quotidiana.  
 
2. Es prohibeix mantenir els animals en un lloc sense ventilació, sense llum i en 
condicions climàtiques extremes. 
 
3. Els animals no poden tenir com a allotjament habitual els celoberts o els 
balcons. 
 
Article 26. Responsabilitats pel que fa a la convivència 
 
1. Les persones propietàries i posseïdores d’animals estan obligades a 
adoptar les mesures necessàries per què la tranquil·litat dels seus veïns no 
sigui alterada pel comportament dels seus animals. 
 
2. Es prohibeix, des de les 22.00 hores fins les 8.00 hores, deixar en patis, 
terrasses, galeries, balcons o altres espais oberts animals que amb els seus 
sons, crits o cants destorbin el descans del veïnat. Aquesta prohibició es farà 
extensiva a la resta del dia, quan s'evidenciï per l'autoritat competent que 
aquests animals amb els seus sons, crits o cants provoquen molèsties al 
veïnat. 
 
3. Les persones propietàries o posseïdores hauran de prendre les mesures 
necessàries per evitar que les deposicions i els orins dels animals, 
especialment gossos i gats, puguin afectar els pisos inferiors, les façanes o la 
via pública. 
 
Article 27. Mètodes de subjecció 
 
1. A les vies públiques i els espais públics, els animals de companyia han 
d’anar lligats amb la corresponent corretja i han de dur collar amb la placa 
identificadora censal proporcionada per l’Ajuntament.  
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2. L’ús del morrió és obligatori per als animals que així ho estableixi la 
normativa específica vigent. En els gossos considerats potencialment perillosos 
l’ús del morrió és sempre obligatori. 
 
Article 28. Accés a llocs de pública concurrència 
 
En l’accés dels animals a llocs de pública concurrència, es tindrà en compte el 
següent: 
 
1. L’entrada de gossos, gats o altres animals a tota mena de locals destinats a 
fabricació, emmagatzematge, transport, venda o qualsevol tipus de manipulació 
d’aliments queda expressament prohibida. És obligatori que aquests 
establiments senyalitzin de forma visible a l’exterior aquesta prohibició. 
 
2. A les piscines públiques, els rius, els llacs i altres llocs públics de bany, tant 
en zones d’ús general com en zones d’ús privat d’establiments turístics, queda 
prohibida la circulació o permanència de gossos o altres animals durant la 
temporada de bany. En tot cas, les autoritats municipals determinaran els punts 
i les hores en què podran circular i romandre els gossos i els altres animals 
sobre els esmentats llocs públics de bany del terme municipal. 
 
3. No és permès l’accés d’animals a les zones de jocs infantils dels parcs ni 
rentar-los a la via pública ni a les fonts, els rius o els llacs del terme municipal, 
ni deixar-los beure aigua a prop dels sortidors de les fonts públiques. 
 
Article 29. Alimentació d’animals  
 
Es prohibeix alimentar els animals peridomèstics o salvatges urbans (coloms, 
gavines, etc.), els gossos, gats i altres animals rodamóns, tret de disposar 
d’autorització per fer-ho en els llocs establerts a aquest efecte per l’autoritat 
municipal competent. 
 
Article 30. Deposicions dels animals 
 
1. Resta prohibit permetre que els animals orinin o realitzin llurs deposicions 
fecals sobre voreres, zones verdes i zones terroses i elements restants de la 
via pública destinats a pas o estança de ciutadans i ciutadanes, especialment a 
les zones de jocs infantils. 
 
2. Resta prohibit permetre que els animals orinin o realitzin llurs deposicions 
fecals sobre elements d’edificis i altres béns com vehicles, mobiliari, etc. 
 
3. Els animals han de realitzar les seves necessitats fisiològiques en els 
embornals de la xarxa del clavegueram, a la part inferior de la vorada de la 
vorera, en els escocells dels arbres o en els llocs expressament habilitats per 
l’Ajuntament. 
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4. Com a mesura higiènica ineludible, qui condueix l’animal resta amb 
l’obligació de recollir i retirar els excrements, dipositar-los de forma 
higiènicament acceptable en els contenidors de recollida de deixalles i, fins i tot,  
de netejar la part de la via pública que hagi estat afectada. 
 
Article 31. Facultats dels agents municipals 
 
En tots els casos previstos a l’article anterior els/les agents municipals estan 
facultats per: 
 

a) Exigir al propietari/ària o conductor/a de l’animal la reparació 
immediata de l’afecció causada. 

 
b) En absència del propietari/ària o responsable, retenir l’animal per 

lliurar-lo al Servei de Recollida d’Animals de Companyia. 
 
Article 32. Danys 
 
La persona posseïdora d’un animal, sens perjudici de la responsabilitat 
subsidiària de la  persona propietària, és responsable dels danys, els perjudicis 
i les molèsties que ocasioni a les persones, a altres animals, a les coses, a les 
vies i espais públics i al medi natural en general, d’acord amb el que estableix 
la legislació civil aplicable.  
 
 
Secció Quarta. Prevenció de les drogoaddiccions  
 
Article 33. Normes generals 
 
1. L’Ajuntament vetllarà per tal d’evitar els danys per a la salut que es deriven 
del consum de begudes alcohòliques, estupefaents i drogues, proposant i 
facilitant a les persones consumidores que s'adrecin als serveis assistencials 
corresponents, promovent mesures que limitin o evitin el consum i donant 
suport a iniciatives ciutadanes destinades a la reorientació d’aquestes 
persones. 
 
2. És prohibida la promoció pública de totes les substàncies que puguin 
generar dependència i siguin nocives per a la salut, la distribució gratuïta de 
mostres, així com, en general, totes aquelles activitats de publicitat o promoció 
que incompleixin les exigències legals. 
 
3. No es permet l’expedició de begudes alcohòliques mitjançant màquines 
automàtiques fora de llocs tancats i, en aquests, les màquines s’han de trobar 
controlades per responsables dels establiments i amb la deguda senyalització 
sobre la prohibició a menors; i s’ha de respectar, a tots els efectes, la normativa 
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establerta per la legislació vigent relativa a la prevenció i l’assistència en 
matèria de substàncies que puguin generar dependència. 
 
4. L’Ajuntament serà especialment rigorós en el compliment de la prohibició de 
consum de begudes i substàncies que provoquin drogoaddicció a zones i 
espais públics de la ciutat en els supòsits següents:  
 

a) Quan hi hagi ostentació pública de l’embriaguesa o la 
drogoaddicció. 

 
b) Quan, per la morfologia i el caràcter del lloc, el consum el facin 

grups de persones, o convidi a l’aglomeració d’aquestes. 
 

c) Quan, com a resultat de l’acció del consum, es deteriori la 
convivència i la tranquil·litat de l’entorn o es provoquin situacions 
d’insalubritat o perjudicis per a l’entorn i els seus elements 
configuradors. 

 
d) Quan el consum s’exterioritzi en forma denigrant per als i les 

vianants o per a la resta de persones usuàries dels espais 
públics. 

 
e) Quan els llocs es caracteritzin per l’afluència o presencia d’infants 

i adolescents.  
 
5. Els/les agents de l’autoritat poden intervenir temporalment les begudes o les 
substàncies, en els supòsits del paràgraf anterior, fins que cessin les 
circumstàncies concomitants al consum.  
 
Article 34. Drogues, estupefaents o substàncies psicòtropes 
 
1. És prohibit el consum, la venda o la tinença de drogues, estupefaents o 
substàncies psicòtropes declarades il·legals per la legislació vigent, tot i que no 
constitueixin infracció penal: 
 

a) A les vies, els espais, els establiments o els transports públics i als 
edificis municipals. 

 
b) Als centres sanitaris, educatius, locals i als centres per a infants i 

joves i en altres establiments similars, ja siguin públics o privats. 
 
2. És prohibit també l’abandonament al carrer dels estris o instruments utilitzats 
per al consum de substàncies descrites en el paràgraf anterior. 

 
3. Les persones organitzadores d’espectacles o els/les titulars d’establiments 
que permetin, tolerin o promoguin el consum i el tràfic de drogues, estupefaents 
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o substàncies psicòtropes declarades il·legals seran considerats responsables 
d’infracció administrativa o penal, d’acord amb allò establert a la legislació de 
seguretat ciutadana. 
 
4. És prohibida la venda o el subministrament als i les menors de 18 anys de 
coles i altres substàncies i productes industrials inhalables de venda 
autoritzada que puguin produir efectes nocius per a la salut, creïn dependència 
o produeixin efectes euforitzants o depressius. 
 
Article 35. Begudes alcohòliques 
 
1. Es prohibeix la venda, la dispensació i el consum de begudes alcohòliques: 
 

a) A menors de 18 anys. 
 

b) A la via i als espais públics, especialment en parcs i jardins, llevat 
d’expressa autorització municipal: 

 
1r. Per espais com terrasses i vetlladors, o 
 
2n. En dates i festes assenyalades. 

 
c) Als centres sanitaris, educatius, locals i centres per a infants i 

joves, inclosos els d’atenció social i altres establiments similars, ja 
siguin públics o privats. 

 
2. En tot cas, la venda, el subministrament i el consum de begudes 
alcohòliques haurà de respectar la normativa establerta per la legislació vigent, 
relativa a la prevenció i l’assistència en matèria de substàncies que puguin 
generar dependència. 
 
3. Els establiments públics on es venguin begudes alcohòliques han de complir 
les normes relatives a la venda, segons la persona destinatària o compradora i 
el tipus de beguda. Les persones que regentin aquests establiments prendran 
cura d’evitar, en la mesura de les seves possibilitats, l’embriaguesa de la seva 
clientela i seran especialment curosos en relació al compliment escrupolós de 
les normes referents a menors. 
 
Article 36. Tabac 

 
1. És prohibida la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels 
productes del tabac en els llocs i en el termes establerts a la normativa sectorial 
que ho regula. 
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2. En general es respectarà el principi de prevalença del dret de les persones 
no fumadores en atenció a la promoció i defensa de la salut individual i 
col·lectiva. 
 
 
CAPÍTOL IV. RELACIONS VEÏNALS 
 
Article 37. Sobre el comportament en general 
 
1. La qualitat de vida dins dels habitatges exigeix, per part de les persones 
ocupants dels immobles que formen les comunitats de propietaris i propietàries 
i de tots els veïns i les veïnes, un comportament cívic i respectuós, a fi d’evitar, 
en l’activitat quotidiana que es genera a l’interior dels immobles, la producció de 
sorolls i altres molèsties que pertorbin la bona convivència i la salut ambiental 
privada o familiar.  
 
2. D’altra banda, la qualitat de vida s’obté, en igual mesura, per la limitació de 
les activitats que, tot i dur-se a terme a la via pública, i per tant fora del marc de 
la comunitat de veïns i propietaris/àries, afecten l’interior dels immobles. 
 
Article 38. Activitats als immobles destinats a usos residencials, 
d’habitatge i comunitats de veïns i veïnes  
 
1. El desenvolupament d’activitats domèstiques, com regar plantes, estendre 
roba, netejar catifes i estovalles, evacuar fums, aigua o brossa als immobles 
destinats a usos residencials, d’habitatge i comunitats de veïns i veïnes, cal que 
es mantingui dins dels límits que exigeixen la convivència ciutadana i el 
respecte als i les altres. 
 
2. Així són prohibides les activitats que causin molèsties efectives o perjudicis a 
altres veïns/nes o en els seus immobles o en parts privades d’aquests. Les 
activitats i els usos de les persones i també els elements i les instal·lacions sota 
la seva responsabilitat susceptibles de produir problemes de contaminació 
acústica o altres molèsties que puguin pertorbar la salut, la intimitat o el 
benestar dels ciutadans i les ciutadanes, han d’observar les prescripcions 
establertes en aquesta ordenança i el que disposen la legislació i la resta de 
disposicions generals sobre contaminació acústica així com la resta de 
normativa específica que els sigui aplicable.  
 
3. A títol d’enumeració no exhaustiva, es consideren activitats, usos i elements 
sota la responsabilitat de les persones titulars:  
 

a) El funcionament d’instal·lacions, aparells electrodomèstics i 
d’altres elements destinats a l’esbarjo i al lleure en el propi 
domicili. 
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b) Les activitats ocasionals, com traslladar, adequar o moure 
mobles, o accionar sistemes de tancament d’espais interiors o 
exteriors. 

 
c) El volum de la veu humana o de les activitats de les persones, 

com el cant o l'emissió de música amb instruments musicals.  
 

d) Desenvolupar activitats domèstiques com regar plantes, estendre 
roba, espolsar catifes i estovalles, o evacuar fums, aigua o brossa 
a l’interior dels immobles i les comunitats de veïns i veïnes. 

 
e) L’ús i la conservació de l’habitatge d’acord amb la seva 

destinació, vetllar per la conservació de les condicions de 
seguretat, salubritat i ornament públic. Cal assegurar l’habitatge , 
d’acord amb l’establert a la legislació, garantint com a mínim els 
riscs que derivin de causes fortuïtes, de força major i de danys 
contra tercers. 

 
f) El manteniment de l’habitatge lliure d’insectes i rosegadors i en 

condicions adients d’higiene i salubritat. 
 

g) Realitzar les obres necessàries per al manteniment adequat i la 
conservació de l’immoble i els seus serveis, per tal que reuneixi 
les degudes condicions estructurals, d’estanquitat, d’habitabilitat i 
de seguretat. Les persones propietàries i usuàries dels habitatges 
han de respondre de les sancions que l’Ajuntament els imposi per 
no complir els requeriments, llevat dels casos en què, un cop 
aprovades pels òrgans de la comunitat les obres o les mesures 
necessàries, un o més persones s’oposin o demorin 
injustificadament l’execució d’aquestes ordres, cas en què 
aquestes respondran individualment de les sancions que 
s’imposin per via administrativa. 

 
4. Les persones propietàries i usuàries dels habitatges han de complir, a càrrec 
seu, els requeriments que l’Ajuntament faci, per impedir o corregir els defectes 
nocius, molestos, insalubres o perillosos que perjudiquin els altres habitatges. 
 
Article 39. Prohibicions 
 
1. Resta prohibit, i per tant constitueix infracció d’aquesta ordenança: 
 

a) L’execució de feines de reforma, conservació o millora dels 
immobles (construcció, fusteria, o altres de semblants) dins la 
franja horària compresa entre les 20.00 hores i les 8.00 hores. 
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b) L’execució de feines de reparació o instal·lació 
d’electrodomèstics, aparells elèctrics o instal·lacions auxiliars dins 
la franja horària compresa entre les 20.00 hores i les 8.00 hores 
que impliquin l’exercici d’accions incloses en el paràgraf anterior o 
que superin els límits sonors que la legislació de contaminació 
acústica i les disposicions municipals estableixen. 

 
c) Desenvolupar accions o ometre el deure de diligència en 

l’execució d’activitats de forma reiterada en l’àmbit veïnal, causant 
molèsties i/o perjudicis o danys. 

 
d) Desenvolupar accions o omissions contraris als estatuts de la 

comunitat de propietaris que provoquin un perjudici o una 
molèstia reiterada i que siguin un element de pertorbació greu de 
la convivència veïnal, posada de manifest per mitjà de les actes 
de la junta de propietaris. 

 
e) Distribuir correspondència comercial als immobles on la propietat 

d’aquests hagi acordat i senyalitzat degudament la prohibició 
 
2. S’exceptuen de l’establert als paràgrafs anteriors les feines de reparació 
urgent i necessària que afectin la seguretat de persones i béns o que 
condicionin el subministrament dels serveis bàsics d’aigua, llum, combustible o 
d’altres relacionats amb la salut. 
 
Article 40. Solució extrajudicial de conflictes 
 
Els òrgans i serveis municipals resten facultats per a la implantació, dins l’àmbit 
de les seves competències, de mecanismes públics de solució de conflictes 
mitjançant la conciliació, la transacció, la mediació o l’arbitratge, que en cap cas 
no podran donar lloc a solucions contràries a l’ordenament jurídic. 
 
 
CAPÍTOL V: RÈGIM SANCIONADOR 
 
Article 41. Tipificació d’infraccions  
 
1. Són infraccions administratives els fets o conductes que impliquin 
l’incompliment total o parcial de les obligacions o prohibicions establertes en 
aquesta ordenança municipal.  
 
2. Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus, tal com es detalla 
a la taula de l’annex I. L’incompliment de qualsevol precepte d’aquesta 
ordenança no expressament qualificat com a infracció greu o molt greu es 
considera infracció lleu. 
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3. En casos de reiteració en la comissió de les infraccions a efectes de 
graduació de la sanció es considerarà el següent: 
 

a) Seran qualificades com a molt greus la segona i succesives 
infraccions greus comeses pel mateix subjecte dins d’un termini 
de dos anys. 

 
b) Seran qualificades com a greus la segona i succesives infraccions 

lleus comeses pel mateix subjecte dins d’un termini de sis mesos. 
 
Article 42. Sancions  
 
1. Les infraccions lleus poden ser sancionades per part de l’òrgan competent 
amb multes de fins a 600 euros; les greus amb multes de fins a 1.500 euros i 
les molt greus amb multes de fins a 3.000 euros, d’acord amb el que es detalla 
a la taula de l’annex I. També es poden sancionar amb la revocació de 
l’autorització municipal amb la qual tingui alguna relació o bé amb la suspensió 
temporal de la seva vigència o del dret a obtenir-la o renovar-la. 
 
2. L’import de la sanció s’incrementarà amb el cost de la reposició dels béns 
públics que puguin haver resultat malmesos.  
 
3. Les sancions per infraccions lleus poden ser commutades, d’acord amb les 
condicions que s’estableixen a l’article 49 d’aquesta ordenança.  
 
4. La modificació de la taula d’infraccions i sancions de l’annex I s’haurà de 
tramitar amb les formalitats de l’aprovació de les ordenances municipals. 
 
Article 43. Gradació de les sancions  
 
1. Les sancions es graduen, en cada cas concret, tenint en compte: 
  

a) La gravetat de la infracció. 
 
b) El benefici obtingut. 

 
c) El perjudici causat als interessos generals, i el valor dels danys 

causats. 
 

d) La intencionalitat. 
 

e) La reiteració. 
 
2. Si no s’hi aprecien circumstàncies atenuants o agreujants les sancions 
s’aplicaran en el terme mig que s’indica a la taula de l’annex I. 
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Article 44. Persones responsables  
 
1. Les accions o omissions que contravinguin allò que regula aquesta 
ordenança generaran responsabilitat de naturalesa administrativa, sens 
perjudici de la que pugui ser exigible en via penal o civil, respectant sempre el 
principi non bis in idem. 
 
2. A més de les responsabilitats derivades de la corresponent legislació 
sectorial i de les ja definides en altres preceptes d’aquesta ordenança, en seran 
responsables les persones següents: 
 

a) Responsables directes: 
 

1r. Les persones autores materials de les infraccions, sigui per 
acció o per omissió, tret dels supòsits que aquestes siguin 
menors d’edat o hi concorri alguna causa legal 
d’inimputabilitat, cas en què en seran responsables directes 
els pares, mares, tutors, tutores, guardadors/res legals o 
aquelles persones que en posseeixin la custòdia legal. 

 
2n. Les persones titulars o propietàries de vehicles amb els 

quals s’ha comès la infracció, sempre que aquestes siguin 
les que condueixin en el moment de la comissió de la 
infracció. 

 
3r. La persona propietària o posseïdora de l’animal i la que, per 

acció o omissió, hagi participat en la comissió de la 
infracció, d’acord amb la normativa reguladora dels animals 
domèstics o de companyia i dels animals considerats 
potencialment perillosos. 

 
4t. Les persones titulars de les llicències o autoritzacions 

municipals. 
 
5è. Les persones titulars dels establiments i organitzadores 

d’espectacles, en cas de no tenir concedida la llicència o 
autorització municipal corresponent. 

 
6è. Totes aquelles persones que apareguin com a 

responsables directes en les disposicions d’aquesta 
ordenança. 

 
b) Responsables subsidiaris/àries: 
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1r. Les persones titulars o propietàries de vehicles amb què 
s’ha comès la infracció, sempre que aquestes no siguin els 
conductors/es en el moment de la comissió de la infracció. 

 
2n. Les persones propietàries dels animals, sempre que no 

estiguin presents en el moment de la comissió de la 
infracció. 

 
c) Responsables solidaris/àries: quan el compliment de les 

obligacions previstes en aquesta ordenança correspongui a 
diverses persones conjuntament i no sigui possible determinar el 
grau de participació de cada una d’elles en la comissió de la 
infracció, aquestes respondran solidàriament tant de les 
infraccions que cometin com de les sancions que s’imposin. 

 
3. Les responsabilitats derivades de l’incompliment de les obligacions 
assenyalades en aquesta ordenança seran exigibles, no sols pels actes propis, 
sinó també pels actes d’aquelles persones de qui s’hagi de respondre en 
aplicació del que s’especifica a aquest efecte en la legislació vigent i en 
aquesta ordenança. 
 
Article 45. Òrgan competent  
 
L’òrgan competent per a la incoació del procediment sancionador, per nomenar 
la persona que l’instrueix i per resoldre’l és l’Alcaldia o l’òrgan en qui hagi 
delegat aquesta competència. 
 
Article 46. Procediment sancionador 
 
1. El procediment es regirà per l’establert a la reglamentació de l’Estat sobre 
l’exercici de la potestat sancionadora. 
 
2. Els terminis i les normes sobre la prescripció de les infraccions i les sancions 
es regeixen pel que estableix la legislació de procediment administratiu comú. 
 
Article 47. Relació dels fets denunciats amb altres ordenaments  
 
1. Quan les infraccions d’aquesta ordenança signifiquin infraccions de normes 
de rang superior s’haurà de procedir d’acord amb allò establert en aquestes 
normes. 
 
2. En qualsevol moment del procediment sancionador en què els òrgans 
competents estimin que els fets també poden ser constitutius d’il·lícit penal, ho 
comunicaran a l’autoritat judicial corresponent, i s’haurà de suspendre el 
procediment fins que no hi hagi resolució judicial.  
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Article 48. Finalització del procediment  
 
1. Un cop començat un procediment sancionador, si l’infractor/a reconeix la 
seva responsabilitat, es resoldrà immediatament amb la imposició de la sanció 
procedent.  
 
2. El pagament voluntari en qualsevol moment anterior a la resolució implica la 
terminació del procediment, sense perjudici de poder interposar els recursos 
corresponents. A l’inici dels procediments que s’incoïn per raó de la present 
ordenança, l’autoritat competent pot fixar bonificacions de fins al 30% de la 
proposta de sanció econòmica de l’instructor/a. En cas d’abonar-se aquest 
import, es posarà fi al procediment sense cap més tràmit.  
 
Article 49. Prestacions substitutòries 
 
1. Les infraccions lleus a aquesta ordenança poden tenir com a mesura 
alternativa o substitutòria de la multa la participació en activitats formatives i de 
reeducació en el valors cívics o, quan els autors o les autores tinguin edat 
laboral, la realització de treballs de reparació o de prestacions socials a favor 
de la comunitat. Atès el seu valor educatiu, les prestacions substitutòries seran 
promogudes quan els autors de les infraccions siguin menors d’edat. 
 
2. Resten excloses de la possibilitat establerta al paràgraf anterior: 
  

a) Les persones que hagin reincidit en la comissió d’una mateixa 
infracció. 

 
b) Les que s’hagin acollit a aquesta fórmula substitutòria durant els 

dos anys anteriors. 
 

c) Les persones que hagin obstruït o obstaculitzat l’actuació 
municipal durant la instrucció del procediment sancionador.  

 
3. Per tal que la mesura alternativa tingui un caràcter plenament educatiu, ha 
d’ajustar-se als principis següents:  
 

a) Ser acceptada voluntàriament i formal per la persona infractora. 
 
b) Ser adequada a les característiques i aptituds de la persona 

infractora. 
 

c) Ser significativa i coherent amb la infracció comesa. 
 

d) Anar dirigida a adquirir consciència o a la reparació dels danys 
causats. 
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e) Facilitar a la persona infractora la comprensió que l’activitat 
realitzada és útil i necessària per a la comunitat o per si mateixa. 

 
f) El temps transcorregut des de la comissió de la infracció i fins a 

l’aplicació de la mesura correctora ha de ser el més curt possible. 
 

g) Cal concretar prèviament l’abast de l’activitat (nombre d’hores o 
extensió).  

 
4. La durada màxima de l’activitat alternativa a la sanció econòmica és de 
trenta hores.  
 
5. En incoar l’expedient s’ha de fer constar la possibilitat d’acollir-se a aquesta 
alternativa. 
 
6. Si la persona infractora no realitza positivament les activitats alternatives 
establertes haurà de fer efectiu el pagament de la multa.  
 
7. L’organització del sistema de prestació alternativa, així com el catàleg de les 
mesures substitutòries de les sancions per les infraccions a aquesta ordenança 
seran regulats mitjançant una instrucció general que aprovarà el Ple. 
 
 
DISPOSICIÓ ADDICIONAL 
 
Les mesures de foment de la convivència que han estat proposades al si del 
procés de participació ciutadana i al tràmit d’informació pública posterior a 
l’aprovació inicial d’aquesta ordenança formen part de l’objecte material del Pla 
de Civisme que s’esmenta a l’exposició de motius, que haurà de detallar el 
calendari d’implantació de cadascuna de les mesures i actuacions en general. 
 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA. RETOLACIÓ I NUMERACIÓ DE LA 
VIA PÚBLICA 
 
Els preceptes del títol I de les ordenances de convivència ciutadana vigents fins 
ara, relatius a la retolació i la numeració de la via pública continuaran en vigor 
fins que no es reguli aquesta matèria en una altra ordenança municipal.  
 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA. RESIDUS 
 
Els preceptes dels capítols III, IV, V i VI del títol III de les ordenances de 
convivència ciutadana vigents fins ara, relatius als residus, continuaran en vigor 
fins que no es reguli aquesta matèria en altres ordenances municipals. 
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DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA TERCERA. TAULES, CADIRES, ARCONS 
FRIGORÍFICS I ALTRES ELEMENTS 
 
L’article 183 de les ordenances de convivència ciutadana vigents fins ara, 
relatiu a la col·locació de taules, cadires i arcons frigorífics i altres elements, 
continuarà en vigor fins que no es reguli aquesta matèria en una altra 
ordenança municipal. 
 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA QUARTA. PARCS FORESTALS 
 
El capítol IV del títol IV de les ordenances de convivència ciutadana vigents fins 
ara, relatiu als parcs forestals, continuarà en vigor fins que no es reguli aquesta 
matèria en una altra ordenança municipal. 
 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA CINQUENA. ACTIVITAT PUBLICITÀRIA A LA 
VIA PÚBLICA 
 
Els capítols II.II, II.III i II.V del títol III de les ordenances de convivència 
ciutadana vigents fins ara, relatius a l’activitat publicitària a la via pública, 
continuaran en vigor pel que fa a les condicions a què s’han de subjectar les 
autoritzacions i els permisos que es concedeixin, fins que no es reguli aquesta 
matèria en una altra ordenança municipal. 
 
 
DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SISENA. TINENÇA D’ANIMALS 
 
El títol V de les ordenances de convivència ciutadana vigent fins ara, relatiu a la 
tinença d’animals, continuarà en vigor en tot allò que no hagi estat modificat per 
aquesta ordenança fins que no es reguli aquesta matèria en una nova 
ordenança municipal específica. 
 
 
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA 
 
Resten derogades les ordenances de policia i bon govern i les de convivència 
ciutadana vigents fins ara, amb les excepcions establertes a les disposicions 
transitòries d’aquesta ordenança. També resta derogada qualsevol altra 
disposició en matèria de civisme i convivència ciutadana que s’oposi a aquesta 
ordenança. 
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DISPOSICIÓ FINAL. EFICÀCIA TEMPORAL 
 
Aquesta ordenança entrarà en vigor al cap de quinze dies hàbils d’haver estat 
publicada al BOP i regirà de forma indefinida fins a la seva derogació o 
modificació. 
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ANNEX I       INFRACCIONS I SANCIONS 
 
 

Art Apt. Infracció Classificació Sanció  (imports en € ) 
  Infracció Grau 

mínim 
Terme 

mig 
Grau 

màxim
5 1a Realitzar accions que puguin generar 

situacions de risc o perill per a la 
salut i la integritat física de persones i 
béns 

Molt Greu 1.500 2.250 3.000

5 1b Realitzar accions que puguin 
ocasionar danys o alterar el 
funcionament regular i l’estat del 
mobiliari urbà conforme al seu destí, 
o que en comportin la degradació 
visual o d’ornat 

Greu 600 1.000 1.500

5 2 No respectar el lliure exercici dels 
drets reconeguts als altres ciutadans i 
ciutadanes en aquesta ordenança i 
en la resta de normatives 

Greu 600 1.000 1.500

5 3 No respectar la convivència, la 
tranquil·litat ciutadana, el medi 
ambient urbà i la seguretat de les 
persones no evitant la comissió 
d’actes que puguin deteriorar-les 

Greu 600 1.000 1.500

5 4 No respectar la tranquil·litat i els 
estàndards ambientals de la 
convivència familiar o individual de la 
resta de ciutadans i ciutadanes, tot i 
desenvolupar-se en els espais privats

Greu 600 1.000 1.500

6 2a No complir les obligacions que 
determinen els bans dictats per 
l’Alcaldia 

Lleu 50 300 600

6 2b No facilitar a les autoritats municipals 
les dades i la informació que els 
sol·licitin quan aquestes, 
justificadament, siguin necessàries 
per a la tramitació i el bon fi dels 
procediments administratius 
municipals. 

Lleu 50 300 600

6 2c No comparèixer davant de l’autoritat 
municipal quan se sigui citat/da per 
disposició legal amb indicació del 
motiu de la citació 

Lleu 50 300 600
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6 2d No facilitar a l’Administració la 
realització d’informes, inspeccions, 
actes d’investigació i dades veraces 
pròpies o de tercers quan no afectin 
la intimitat o el secret professional, en 
els casos previstos per la llei o quan 
siguin necessàries per a la 
prossecució dels procediments 
administratius que serveixen a 
l’Administració per desenvolupar les 
seves competències i activitats 
legítimes o per defensar els 
interessos generals 

Lleu 50 300 600

6 2e No mantenir un tracte respectuós i 
correcte amb el personal que integra 
l’Administració municipal i les seves 
autoritats en correspondència al 
deure del personal de l’Administració 
de mantenir un tracte acurat i 
respectuós amb els ciutadans i les 
ciutadanes. 

Lleu 50 300 600

6 2f No esmenar i corregir les deficiències 
observades en les seves activitats 
quan hagin estat requerits/des a 
aquest efecte per l’Administració 
municipal 

Lleu 50 300 600

9 2 Adoptar i/o mantenir  conductes i 
comportaments que atempten contra 
la convivència ciutadana i les 
activitats coactives o coercitives 
encara que no tinguin rellevància 
penal, com ara baralles i discussions 
violentes. És una circumstància 
agreujant que causin aldarulls o 
desordres públics 

Greu 600 1.000 1.500

10 2 Conculcar la dignitat de tercers, de 
fet o de paraula, mitjançant insult, 
burla, molèsties intencionades i 
innecessàries, coacció psíquica o 
física, agressions, o fets anàlegs, 
seran sancionades 

Greu 600 1.000 1.500
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10 3 Conculcar la dignitat de tercers, de 
fet o de paraula, mitjançant insult, 
burla, molèsties intencionades i 
innecessàries, coacció psíquica o 
física, agressions, o fets anàlegs, 
quan l’objecte d’aquestes conductes 
siguin menors, persones amb una 
discapacitat (física, psíquica, 
sensorial o malaltia mental) que les 
faci especialment vulnerables, o 
autoritats i funcionaris/àries que 
actuïn en l’exercici de les seves 
funcions. 

Greu 600 1.000 1.500

12 2a Orinar, defecar, escopir o realitzar 
altres accions de manca d’higiene en 
indrets no específicament autoritzats 

Greu 600 1.000 

12 2b Llançar, abandonar, abocar o deixar 
residus sòlids o líquids als llocs, les 
vies i els transports públics, als solars 
i a la xarxa de sanejament 

Lleu 50 300 600

14 5 La negligència greu de les persones 
legalment responsables en el 
compliment del dret d’escolarització i 
de l’assistència a l’escola del/la 
menor 

Greu 600 1.000 1.500

14 8 No evitar, els pares, les mares o 
tutors/es que els infants menors de 
vuit anys transitin sols per les vies 
públiques i/o que els accedeixin a la 
calçada si no van acompanyats.  

Lleu 50 300 600

15 1 No seguir les indicacions i les ordres 
que, mitjançant els procediments 
establerts i en el compliment de les 
funcions i les competències 
atribuïdes, els imparteixin les 
autoritats municipals i els seus i les 
seves agents 

Greu 600 1.000 1.500

15 2 Desobeir les ordres efectivament 
dictades per les autoritats municipals 
o els seus agents i les expressions 
irrespectuoses que impliquin una 
voluntat menyspreant de l’autor/a i 
pel context en què es formulen 
signifiquin una alteració de la 
convivència 

Greu 600 1.000 1.500
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16 2.a Cometre accions que puguin 
deteriorar o alterar les qualitats o 
condicions de funcionament, dels 
espais, els equipaments i els béns 
públics 

Lleu 50 300 600

16 2.a.
1 

Llençar o col·locar sense autorització 
municipal fulls, cartells, banderoles, 
pancartes, rètols i altres objectes 
destinats al suport publicitari o 
informació, sobre qualsevol espai 
públic o sobre elements d’edificis i 
altres béns com vehicles, arbrat, 
senyalitzacions de trànsit, fanals i 
altres elements del mobiliari urbà no 
destinats a ser suport de mitjans de 
difusió de l’expressió 

Lleu 50 300 600

16 2.a.
2 

Manipular o modificar elements de les 
instal·lacions de l’enllumenat públic, 
el subministrament d’aigua, la 
senyalització, la vigilància i el control 
del trànsit i de la seguretat ciutadana, 
o de la resta de serveis públics 

Greu 600 1.000 1.500

16 2.a.
3 

Realitzar pintades, grafits, senyals o 
rascades 

Lleu 50 300 600

16 b Executar treballs d’ornamentació, 
restauració o reparació sense 
comunicar-ho prèviament a 
l’Ajuntament 

Lleu 50 300 600

16 c Cometre accions que puguin 
representar un ús abusiu dels béns o 
que, pel seu caràcter, suposin una 
limitació de l’ús general en igualtat 
d’altres usuaris o un risc per a les 
persones o els béns 

Lleu 50 300 600

16 d Adoptar comportaments que puguin 
representar mostres de racisme, 
xenofòbia o violència a les activitats 
culturals o esportives i l’alteració de 
l’ordre 

Lleu 50 300 600

16 e Utilitzar telèfons mòbils o altres 
enginys que emetin senyals acústics 
durant la celebració d’actes que 
requereixin silenci o especial atenció 

Lleu 50 300 600
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16 3 No efectuar, la persona responsable 
de la concessió de l'autorització per a 
la col·locació o la distribució dels 
elements publicitaris, la neteja dels 
espais de la via pública que es 
puguin haver embrutat i/o no retirar, 
dins del termini autoritzat, tots els 
elements publicitaris que s'hagin 
utilitzat i llurs corresponents 
accessoris 

Lleu 50 300 600

17 1 No respectar la senyalització, els 
horaris i les condicions d’ús que 
l’Ajuntament estableix en parcs, 
jardins i, en general, en tots els 
espais d’ús públic destinats al lleure 

Lleu 50 300 600

17 2a Fer servir els espais verds destinats 
al lleure i els seus elements de forma 
contraria a les condicions que en 
regulen l’ús 

Lleu 50 300 600

17 2b Comportar-se o practicar exercicis o 
activitats que signifiquin risc de danys 
per a la vegetació, per al mobiliari, 
per al reg, per als paviments o per a 
qualsevol altre element auxiliar que 
integra l’espai, o que representin un 
risc per a la integritat física dels 
usuaris 

Greu 600 1.000 1.500

17 2c Fer ús dels gronxadors i d’altres 
aparells d’esbarjo situats als parcs i 
les places públics per part de 
persones que no compleixin les 
condicions i els requisits d’ús 

Lleu 50 300 600

17 2d Jugar o fer activitats, en zones 
d’espais verds destinats al lleure, 
prohibides per l‘Ajuntament 
mitjançant els cartells indicadors que 
s’hi instal·len amb aquesta finalitat 

Lleu 50 300 600

17 2e Arrencar, maltractar o retirar arbres, 
fruits i plantes, o passar per sobre de 
talussos, parterres i plantacions, de 
forma que pugui perjudicar de 
qualsevol manera els arbres o les 
plantacions 

Lleu 50 300 600

18 a Banyar-se als estanys i a les fonts 
públiques  

Greu 600 1.000 1.500
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18 b Llençar, o permetre que nedin, 
gossos o altres animals als estanys i 
a les fonts públiques  

Greu 600 1.000 1.500

18 c Abeurar animals, als estanys i a les 
fonts públiques, sempre que el tipus 
de font no permeti evitar el contacte 
de l’animal amb el broc 

Lleu 50 300 600

18 d Llençar qualsevol mena de material 
susceptible de contaminar el medi als 
estanys i a les fonts públiques 

Greu 600 1.000 1.500

18 e Fer consum o provisió excessiva 
d’aigua als estanys i a les fonts 
públiques per deixar-la perdre o bé  
destinar-la a ús privat, sempre que no 
sigui justificat per tall de 
subministrament o per causes de 
força major 

Lleu 50 300 600

20  Encendre fogueres o mantenir foc a 
la via pública sense l’autorització 
municipal 

Greu 600 1.000 1.500

20 1a Preparar fogueres en llocs on 
obstrueixin el pas de vehicles o 
vianants 

Greu 600 1.000 1.500

20 1b Encendre fogueres a prop d’elements 
o xarxes de subministrament que 
puguin resultar danyats 

Greu 600 1.000 1.500

20 1c Fer foc a menys de 20 metres de 
vehicles o edificis 

Greu 600 1.000 1.500

20 1d Posar a la foguera materials la 
combustió dels quals pugui generar 
efectes tòxics o contaminants o 
materials que puguin explotar 

Greu 600 1.000 1.500

20 2a Llençar o dirigir petards contra les 
persones, de manera que signifiqui 
un risc per a la seva integritat 

Molt Greu 1.500 2.250 3.000

20 2a Llençar o dirigir petards contra els 
béns, de manera que signifiqui un 
risc per a la seva integritat, i també 
col·locar-los sobre el mobiliari urbà i 
els béns privats 

Greu 600 1.000 1.500

20 2b Llençar coets des d’una distància 
inferior als 500 metres del bosc o 
zones amb arbres que, per les seves 
circumstàncies, siguin susceptibles 
de combustió 

Molt Greu 1.500 2.250 3.000
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20 2c Fer servir productes pirotècnics a la 
vora de productes o líquids 
inflamables, i també a la vora dels 
establiments d’expedició o 
emmagatzematge 

Molt Greu 1.500 2.250 3.000

20 2d Posar productes pirotècnics dins 
d’elements l’explosió dels quals pugui 
provocar la dispersió d’objectes amb 
risc per a les persones i els béns 

Molt Greu 1.500 2.250 3.000

20 2e No respectar les distancies màximes 
de seguretat establertes en 
espectacles pirotècnics  

Molt Greu 1.500 2.250 3.000

21 1 Celebrar activitats específiques als 
espais públics sense autorització 
municipal  

Greu 600 1.000 1.500

21 2 No complir, les persones 
organitzadores de les celebracions 
les condicions establertes per 
l’Administració municipal, i/o no 
adoptar les mesures adients per 
vetllar per la seguretat de les 
persones i pel bon ús del recinte i 
dels elements i béns públics que hi 
hagi instal·lats. 

Greu 600 1.000 1.500

21 3 No mantenir, les persones titulars 
d’autoritzacions d’ús comú especial o 
d’ús privatiu dels béns de domini 
públic, en les condicions degudes de 
neteja, tant les instal·lacions pròpies 
com l’espai urbà sotmès a llur 
influència 

Greu 600 1.000 Suspensió de 
l’autorització 
fins a 1 any 

22  Captació d’imatges que abastin els 
espais i els béns particulars sense 
l’autorització dels titulars, fora dels 
supòsits excepcionals i en els termes 
establerts per la legislació sobre 
protecció del dret a l’honor, a la 
intimitat personal i familiar i a la 
pròpia imatge 

Greu 600 1.000 1.500

25  Aplicació de la normativa sectorial 
26 1 No adoptar, les persones propietàries 

i posseïdores d’animals les mesures 
necessàries perquè la tranquil·litat 
dels seus veïns/nes no sigui alterada 
pel comportament dels seus animals 

Lleu 50 300 600
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26 2a Deixar en patis, terrasses, galeries,  
balcons o altres espais oberts, des de 
les 22.00 hores fins a les 8.00 hores, 
animals que amb els seus sons, crits 
o cants destorbin el descans del 
veïnat. 

Greu 600 1.000 1.500

26 2b Deixar en patis, terrasses, galeries,  
balcons o altres espais oberts, a 
qualsevol moment del dia, animals 
que amb els seus sons, crits o cants 
destorbin el descans del veïnat , 
quan s'evidenciï per part de l'autoritat 
competent que aquests animals amb 
els seus sons, crits o cants 
provoquen molèsties al veïnat, 

Lleu 50 300 600

26 3 No prendre les mesures necessàries, 
les persones propietàries o 
posseïdores dels animals per evitar 
que les deposicions i els orins dels 
animals, especialment gossos i gats,  
puguin afectar els pisos inferiors, les 
façanes o la via pública 

Lleu 50 300 600

27 1 No portar, els animals de companyia, 
a les vies públiques i els espais 
públics, lligats, amb la corresponent 
corretja i amb el collar amb la placa 
identificadora censal proporcionada 
per l’Ajuntament 

Lleu 50 300 600

27 2 Aplicació de la normativa sectorial 
28 1 Accedir amb gossos, gats o altres 

animals a tota mena de locals 
destinats a fabricació, 
emmagatzematge, transport, venda o 
qualsevol tipus de manipulació 
d’aliments queda expressament 
prohibida 

Lleu 50 300 600

28 2 Circular o romandre a les piscines 
públiques, rius, llacs i altres llocs 
públics de bany, tant en zones d’ús 
general com en les zones d’ús privat 
d’establiments turístics, amb gossos 
o altres animals durant la temporada 
de bany, fora dels punts i les hores 
autoritzats  

Lleu 50 300 600
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28 3 Accedir amb animals a les zones de 
jocs infantils dels parcs o rentar-los a 
la via pública, a les fonts, els rius o 
els llacs del terme municipal, o 
deixar-los beure aigua a prop dels 
sortidors de les fonts públiques 

Lleu 50 300 600

29  Alimentar els animals peridomèstics o 
salvatges urbans (coloms, gavines, 
etc.), els gossos, els gats i altres 
animals rodamóns, tret de disposar 
d’autorització per fer-ho en els llocs 
establerts a aquest efecte per part de 
l’autoritat municipal competent 

Lleu 50 300 600

30 1 Permetre que els animals orinin o 
realitzin llurs deposicions fecals sobre 
voreres, zones verdes i zones 
terroses i elements restants de la via 
pública destinats a pas o estança  
dels ciutadans i les ciutadanes, 
especialment a les zones de jocs 
infantils 

Lleu 50 300 600

30 2 Permetre que els animals orinin o 
realitzin llurs deposicions fecals sobre 
elements d’edificis i altres béns com 
vehicles, mobiliari, etc. 

Lleu 50 300 600

30 4 No recollir i retirar els excrements, la 
persona conductora de l’animal ni 
dipositar-los de forma higiènicament 
acceptable en els contenidors de 
recollida de deixalles, ni, fins i tot, 
netejar la part de la via pública que 
hagi estat afectada 

Lleu 50 300 600

33 2 Fer promoció pública de totes les 
substàncies que puguin generar 
dependència i siguin nocives per a la 
salut, la distribució gratuïta de 
mostres, així com, en general, totes 
aquelles activitats de publicitat o 
promoció que incompleixen les 
exigències legals 

Greu 600 1.000 1.500

33 3 Expedir begudes alcohòliques 
mitjançant màquines automàtiques 
fora de llocs tancats i/o sense control 
de les persones responsables  

Greu 600 1.000 1.500
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33 4 Consumir begudes i substàncies que 
provoquin drogoaddicció en zones i 
espais públics  

Lleu 50 300 600

33 4a Consumir begudes i substàncies que 
provoquin drogoaddicció en zones i 
espais públics i fer ostentació pública 
de l’embriaguesa o la drogoaddicció 

Lleu 50 300 600

33 4b Consumir begudes i substàncies que 
provoquin drogoaddicció en zones i 
espais públics i per la morfologia i el 
caràcter del lloc, el consum el facin 
grups de persones, o convidi a 
l’aglomeració d’aquestes 

Lleu 50 300 600

33 4c Consumir begudes i substàncies que 
provoquin drogoaddicció en zones i 
espais públics i, com a resultat de 
l’acció del consum, es deteriori la 
convivència i la tranquil·litat de 
l’entorn o es provoquin situacions 
d’insalubritat o perjudicis per a 
l’entorn i els seus elements 
configuradors. 

Greu 600 1.000 1.500

33 4d Consumir begudes i substàncies que 
provoquin drogoaddicció en zones i 
espais públics i el consum 
s’exterioritzi en forma denigrant per 
als vianants o per a la resta de 
persones usuàries dels espais 
públics 

Greu 600 1.000 1.500

33 4e Consumir begudes i substàncies que 
provoquin drogoaddicció en zones i 
espais públics i els llocs es 
caracteritzin per l’afluència o 
presencia d’infants i adolescents.  

Greu 600 1.000 1.500

34 1a Consumir, vendre o portar drogues, 
estupefaents o substàncies 
psicòtropes declarades il·legals per la 
legislació vigent, a les vies, els 
espais, els establiments o els 
transports públics i als edificis 
municipals 

Greu 600 1.000 1.500
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34 1b Consumir, vendre o portar drogues, 
estupefaents o substàncies 
psicòtropes declarades il·legals per la 
legislació vigent, en centres sanitaris, 
educatius, locals i centres per a 
infants i joves i altres establiments 
similars, ja siguin públics o privats 

Greu 600 1.000 1.500

34 2 Abandonar al carrer estris o 
instruments utilitzats per al consum 
de drogues, estupefaents o 
substàncies psicòtropes declarades 
il·legals per la legislació vigent 

Greu 600 1.000 1.500

34 3 Permetre, tolerar o promoure el 
consum i el tràfic de drogues, 
estupefaents o substàncies 
psicòtropes declarades il·legals per 
part de les persones organitzadores 
d’espectacles o titulars d’establiments

Greu 600 1.000 1.500

34 4 Vendre o subministrar a menors de 
18 anys coles i altres substàncies i 
productes industrials inhalables de 
venda autoritzada que puguin produir 
efectes nocius per a la salut, creïn 
dependència o produeixin efectes 
euforitzants o depressius 

Greu 600 1.000 1.500

35 1a Vendre, dispensar o consumir 
begudes alcohòliques a menors de 
18 anys 

Greu 600 1.000 1.500

35 1b Vendre, dispensar o consumir 
begudes alcohòliques a la via i als 
espais públics, especialment en 
parcs i jardins, llevat d’expressa 
autorització municipal  

Greu 600 1.000 1.500

35 1c Vendre, dispensar o consumir 
begudes alcohòliques als centres 
sanitaris, educatius, locals i centres 
per a infants i joves, inclosos els 
d’atenció social i altres establiments 
similars, ja siguin públics o privats 

Greu 600 1.000 1.500

35 3a No complir, els establiments públics 
on es venguin begudes alcohòliques, 
les normes relatives a la venda, 
segons la persona destinatària o 
compradora i el tipus de beguda  

Greu 600 1.000 1.500
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35 3b No prendre, les persones que 
regentin els establiments públics on 
es venguin begudes alcohòliques, 
cura d’evitar, en la mesura de les 
seves possibilitats, l’embriaguesa de 
la seva clientela o el compliment 
escrupolós de les normes referents a 
menors 

Greu 600 1.000 1.500

36  Aplicació de la normativa sectorial 

38 2 Realitzar activitats que causin 
molèsties efectives o perjudicis a 
altres veïns i veïnes o en els seus 
immobles o en parts privades 
d’aquests sense observar les 
prescripcions establertes en aquesta 
ordenança i el que disposen la 
legislació i la resta de disposicions 
generals sobre contaminació acústica 
així com la resta de normativa 
específica que els sigui aplicable 

Lleu 50 300 600

38 3a Realitzar activitats que causin 
molèsties efectives o perjudicis a 
altres veïns i veïnes o en els seus 
immobles o parts privades d’aquests 
pel funcionament d’instal·lacions, 
aparells electrodomèstics i altres 
elements destinats a l’esbarjo i al 
lleure en el propi domicili 

Lleu 50 300 600

38 3b Realitzar activitats que causin 
molèsties efectives o perjudicis a 
altres veïns i veïnes o en els seus 
immobles o parts privades d’aquests 
per activitats ocasionals, com 
traslladar, adequar o moure mobles, 
o accionar sistemes de tancament 
d’espais interiors o exteriors 

Lleu 50 300 600

38 3c Realitzar activitats que causin 
molèsties efectives o perjudicis a 
altres veïns i veïnes o en els seus 
immobles o parts privades d’aquests 
pel volum de la veu humana o de les 
activitats de les persones, com el 
cant o l'emissió de música amb 
instruments musicals 

Lleu 50 300 600
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38 3d Realitzar activitats que causin 
molèsties efectives o perjudicis a 
altres veïns i veïnes o en els seus 
immobles o parts privades d’aquests 
per desenvolupar activitats 
domèstiques com regar plantes, 
estendre roba, espolsar catifes i 
estovalles, o evacuar fums, aigua o 
brossa a l’interior dels immobles i les 
comunitats de veïns 

Lleu 50 300 600

38 3.e.
1 

No tenir, l'habitatge, contractada 
assegurança garantint com a mínim 
els riscs que derivin de causes 
fortuïtes, de força major i de danys 
contra tercers 

Lleu 50 300 600

38 3.e.
2 

No tenir cura en l’ús i la conservació 
de l’habitatge d’acord amb la seva 
destinació, o no vetllar per la 
conservació de les condicions de 
seguretat, salubritat i ornament públic

lleu 50 300 600

38 3f No mantenir l’habitatge lliure 
d’insectes i rosegadors i en 
condicions adients d’higiene i 
salubritat 

Lleu 50 300 600

38 3g No realitzar les obres necessàries per 
al manteniment adequat i la 
conservació de l’immoble i els seus 
serveis, per tal que reuneixi les 
degudes condicions estructurals, 
d’estanquitat, d’habitabilitat i de 
seguretat. 

Lleu 50 300 600

39 1a Executar feines de reforma, 
conservació o millora dels immobles 
(construcció, fusteria, o altres de 
semblants) dins la franja horària 
compresa entre les 20.00 hores i les 
8.00 hores 

Lleu 50 300 600

39 1b Executar feines de reparació o 
instal·lació d’electrodomèstics, 
aparells elèctrics o instal·lacions 
auxiliars dins la franja horària 
compresa entre les 20.00 hores i les 
8.00 hores o que superin els límits 
sonors que la legislació de 
contaminació acústica i les 
disposicions municipals estableixen 

Lleu 50 300 600
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39 1c Desenvolupar accions o ometre el 
deure de diligència en l’execució 
d’activitats de forma reiterada en 
l’àmbit veïnal, causant molèsties i/o 
perjudicis o danys 

Lleu 50 300 600

39 1d Desenvolupar accions o omissions 
contraris als estatuts de la comunitat 
de propietaris/àries que provoquin un 
perjudici o una molèstia reiterada i 
que siguin un element de pertorbació 
greu de la convivència veïnal, posada 
de manifest per mitjà de les actes de 
la junta de propietaris/àries 

Lleu 50 300 600

39 1e Distribuir correspondència comercial 
als immobles on la propietat 
d’aquests n’hagi acordat i senyalitzat 
degudament la prohibició 

Lleu 50 300 600

41 2 Altres incompliments de l’ordenança Lleu 50 300 600

41 3a La segona i succesives infraccions 
greus comeses pel mateix subjecte 
dins d’un termini de dos anys 

Molt greu 1500 2250 3000 o 
revocació de 
l’autorització

41 3b La segona i succesives infraccions 
lleus comeses pel mateix subjecte 
dins d’un termini de sis mesos 

Greu 600 1.000 1.500

 
 



ORDENANCES DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA 
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DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA PRIMERA. RETOLACIÓ I NUMERACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 
 
Els preceptes del títol I de les ordenances de convivència ciutadana vigents fins ara, relatius a la retolació i la 
numeració de la via pública continuaran en vigor fins que no es reguli aquesta matèria en una altra ordenança 
municipal.  
 
T I T O L    I.  De la retolació i numeració de la via pública 
 
ARTICLE 1r. Retolació de les vies públiques. 
1.- Les vies públiques es distingiran i s'identificaran amb un nom diferent per a cadascuna 
d'elles. 
2.- El procediment per a la denominació de les vies públiques serà realitzat per l'Ajuntament, 
després de l'informe previ al consell de barri corresponent, bé a petició dels particulars, bé 
d'ofici. La proposta de denominació de les vies públiques serà presentada a aprovació del Ple 
de l'Ajuntament. 
3.- La retolació de les vies públiques té caràcter de servei públic i ha d'estar en un rètol ben 
visible, col.locat al començament i al final del carrer i, almenys, en una de les cantonades de 
cada cruïlla. A les places es posarà a l'edifici preeminent i als principals accessos. 
 
ARTICLE 2n. Numeració de les vies públiques. 
1.- Per a la numeració de les vies públiques es realitzarà el corresponent projecte acompanyat 
del plànol parcel.lari i es donarà informació als ciutadans afectats. 
2.- El rètol del número haurà de ser col.locat pel propietari de l'edifici o solar, al costat de la 
porta principal o al mig de la línia de la finca fronterera amb la via pública. S'haurà d'ajustar al 
model o als requisits que fixi l'Administració municipal i haurà de ser conservat, en tot moment, 
en perfecte estat de visibilitat i neteja. 
Cada cinc anys, i coincidint amb els preliminars de la renovació del padró municipal d'habitants, 
s'actualitzarà i es farà, per part de l'Administració municipal, la numeració dels edificis. 
3.- La numeració de les vies públiques haurà d'ajustar-se a les regles següents: 
a) Generalment, llevat d'excepcions, a les vies públiques de direcció mar-muntanya se 
senyalaran amb números parells les finques del costat dret i amb senars les del costat 
esquerre.  
b) Les finques que donin a dues o més vies tindran la numeració corresponent a cadascuna de 
les vies. 
c) Les finques situades en una plaça tindran numeració correlativa de senars i parells, llevat 
que algun o alguns dels costats de la plaça constitueixin tram d'una altra via pública. Aquestes 
finques portaran la numeració corresponent a la via a què pertanyen. 
d) Les finques resultants de la segregació d'una altra que ja tingui assignada numeració 
conservaran el número amb la indicació "A, B, C" i així successivament. 
e) Així mateix, la finca resultant de l'agregació de dues o més, i a la qual ja ha estat assignada 
numeració, conservarà units els números, mentre no es realitzi l'esmentada revisió. 
f) Els edificis de servei públic o entitats oficials, a més del número que en cada cas els 
correspon, hauran d'ostentar indicació del seu nom, destí o  funció. 
g) La col.locació de retolament i numeració dels carrers i immobles serà a càrrec del promotor 
de l'edifici quan es tracti de nova construcció. 
h) La inexistència a les finques del corresponent element indicador de la numeració, o la 
discordança del que hi ha instal.lat amb la numeració oficial vigent, donarà lloc, a més de la 
multa corresponent, a la col.locació o la substitució de l'indicador per part dels serveis 
municipals, mitjançant l'exacció de la taxa corresponent a càrrec del propietari. 
 
ARTICLE 3r.  Instal.lació d'elements indicadors. 
1.- Els propietaris de finques estan obligats a consentir els serveis administratius corresponents 
per suportar la instal.lació a façanes, reixats i tanques d'elements indicadors de retolació de la 
via, de normes de circulació o de referència de servei públic. 



2.- Els serveis seran gratuïts i podran establir-se d'ofici mitjançant la notificació al propietari 
afectat, i sense més indemnització que la dels desperfectes causats; amb l'obligació de 
l'Administració municipal o del concessionari del servei, a les modificacions o les noves 
construccions les quals es faran conforme a les ordenances. 
 
ARTICLE 4t. Conservació dels elements indicadors de les vies públiques. 
Es competència de l'Administració municipal el control de l'execució dels treballs i les obres 
necessàries per a la perfecta conservació dels elements de retolament, numeració i 
senyalització de les vies públiques. 
 



DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA CINQUENA. ACTIVITAT PUBLICITÀRIA A LA VIA PÚBLICA 
 
Els capítols II.II, II.III i II.V del títol III de les ordenances de convivència ciutadana vigents fins ara, relatius a 
l’activitat publicitària a la via pública, continuaran en vigor pel que fa a les condicions a què s’han de subjectar les 
autoritzacions i els permisos que es concedeixin, fins que no es reguli aquesta matèria en una altra ordenança 
municipal. 
 
 
T I T O L    III    De la neteja 
(...) 
 
Capítol II.  De la neteja de la vila respecte a l'ús comú, especial i privatiu i les 
manifestacions públiques al carrer. 
 
II.II. Regulació de l'activitat publicitària a la via pública. 
 
ARTICLE 40è. 
A l'efecte de les presents ordenances s'entendrà: 
1. Per rètols, els anuncis fixos o mòbils realitzats mitjançant pintura, rajoles i d'altres materials 
destinats a conferir-los una durada llarga. 
2. Per cartells, els anuncis, impresos o pintats sobre paper o d'altre material de consistència 
minsa. Quan siguin de format reduït i distribució manual, els cartells tindran la consideració de 
fulls volants. 
3. Per pancartes, els anuncis publicitaris de format gran, situats ocasionalment a la via pública 
per un període no superior a quinze dies, coincidint amb la celebració d'un acte públic. 
4. Per pintades, les inscripcions manuals realitzades a la via pública sobre murs o parets de la 
vila, sobre voravies i calçades o sobre qualsevol de llurs elements estructurals. 
5. Per opuscles i fullets diversos, els fragments de paper o de material anàleg lliurats als 
ciutadans a la via pública o que es difonguin amb motiu de qualsevol manifestació pública o 
privada. 
6. Per rètols, els cartells que, per raó de llurs condicions de col.locació o protecció, siguin 
destinats a tenir una durada superior a quinze dies. 
 
ARTICLE 41è. 
1.- La col.locació i enganxada de cartells i pancartes, la distribució de fulls volants i qualsevol 
altra activitat publicitària de les regulades al present capítol resta subjecta a l'autorització 
municipal prèvia. 
2.- Les activitats publicitàries objecte del número 1 anterior es regularan, en allò que no resti 
previst per les presents ordenances, per l'Ordenança Metropolitana de Publicitat i altra 
normativa urbanística aplicable. 
 
ARTICLE 42è. 
1.- La concessió de l'autorització per a la col.locació o la distribució de rètols i dels elements 
publicitaris restants definits a l'article 40 anterior, portarà implícita l'obligació, per al responsable, 
de netejar els espais de la via pública que es puguin haver embrutat i de retirar, dins del termini 
autoritzat, tots els elements publicitaris que s'hagin utilitzat i llurs corresponents accessoris. 
2.- Per a la col.locació o distribució a la via pública dels elements publicitaris assenyalats a 
l'article 40, l'Ajuntament podrà exigir la constitució de fiança o aval bancari per la quantia 
corresponent als costos previsibles de netejar o retirar de la via pública els elements que puguin 
causar la brutícia. 



 
II.III. De la col.locació de cartells i pancartes a la via pública. 
 
ARTICLE 43è. 
1.- Es prohibeix la col.locació i l'enganxada de cartells i adhesius fora de les cartelleres i 
columnes instal.lades amb aquesta finalitat, amb excepció dels casos expressament autoritzats 
per l'autoritat municipal. 
2.- Es prohibeix tota mena d'activitat publicitària de les regulades a les presents ordenances als 
edificis qualificats com a històrico-artístics, als inclosos dins el Catàleg del Patrimoni Històric i 
Artístic de la Vila i en totes les situacions assimilables que, a aquest efecte, s'estableixen a 
l'Ordenança de Publicitat. Se n'exceptuaran les pancartes i els rètols que facin referència a les 
activitats que tinguin lloc a l'edifici, que hi estiguin col.locats per iniciativa de les persones 
responsables d'aquestes activitats. 
 
ARTICLE 44è. 
1.- La col.locació de cartells i adhesius a les cartelleres i a les columnes anunciadores 
municipals haurà de complir les condicions següents: 
a) que els cartells continguin propaganda d'actes o activitats d'interès ciutadà; 
b) que la publicitat aliena a l'acte o activitat objecte del cartell no ocupi més d'un quinze per cent 
de la seva superfície. 
2.- No podrà iniciar-se la col.locació de cartells a les columnes i les cartelleres anunciadores 
abans d'haver-se obtingut l'autorització municipal corresponent. Els infractors podran ésser 
sancionats. 
 
ARTICLE 45è. 
1.- La col.locació de pancartes a la via pública solament s'autoritzarà: 
a) en període d'eleccions polítiques; 
b) en període de festes populars i tradicionals dels barris; 
c) en les situacions expressament autoritzades per l'Alcaldia o l'òrgan delegat. 
2.- L'Alcaldia regularà, en cada cas, les condicions en què podran utilitzar-se les cartelleres i les 
columnes anunciadores municipals i la tramitació necessària per sol.licitar l'autorització 
corresponent. 
3.- Les pancartes únicament podran contenir la propaganda objecte de la sol.licitud 
d'autorització corresponent, sense incloure-hi cap altra mena de publicitat que ocupi més del 
quinze per cent de llur superfície. 
4.- La sol.licitud d'autorització per a la col.locació de pancartes haurà d'incloure: 
a) el contingut i el format de les pancartes; 
b) els llocs on es pretén instal.lar-les; 
c) el temps que romandran instal.lades; 
d) el compromís del responsable de reparar els desperfectes causats a la via pública o als seus 
elements estructurals i d'indemnitzar els danys i els perjudicis que se'n poguessin ocasionar 
com a conseqüència de la col.locació de les pancartes. 
 
ARTICLE 46è. 
1.- Les condicions que hauran de complir les pancartes s'acolliran, en cada cas, a les 
disposicions que a aquest respecte dicti l'Ajuntament. 
2.- Les pancartes subjectes als elements estructurals de la via pública hauran de complir, en tot 
cas, les condicions següents: 
a) pancartes subjectes a fanals: la subjecció es farà, únicament i exclusiva, en un sol punt per 
fanal. Es prohibeix la col.locació de pancartes als fanals de tipus artístic; 
b) pancartes subjectes als arbres: el diàmetre mínim del tronc de l'arbre haurà de ser de trenta 
centímetres. Si la pancarta va subjecta a les branques, haurà de tenir un diàmetre mínim de 
trenta centímetres. 



En ambdós casos, l'element de subjecció no podrà ésser metàl.lic; 
c) la superfície de la pancarta haurà de tenir la perforació suficient per poder minvar l'efecte del 
vent i, en tot cas, la superfície perforada haurà de ser del vint-i-cinc per cent de la pancarta; 
d) en tot cas, l'alçada mínima de col.locació, mesurada al punt més baix, haurà de ser de cinc 
metres quan la pancarta travessi la calçada, i de tres metres en voravies, passetjos i altres 
zones de vianants. 
 
ARTICLE 47è. 
1.- Les pancartes hauran d'ésser retirades pels interessats tan aviat com hagi caducat el termini 
d'autorització de llur col.locació. De no fer-ho així, seran retirades pels serveis municipals i 
s'imputarà als responsables els costos corresponents al servei prestat, sense perjudici de la 
imposició de la sanció corresponent. 
2.- La col.locació de pancartes a la via pública sense autorització comportarà la imposició de 
sancions als responsables per part de l'autoritat municipal. 
 
(...) 
 
II.V.  De la distribució de fulls volants. 
 
ARTICLE 49è. 
1.- Es prohibeix escampar i llençar tota mena de fulls volants i materials similars. Se 
n'exceptuaran les situacions que, en sentit contrari, autoritzi l'Alcaldia. 
2.- Seran sancionats qui escampin o distribueixin fulls volants sense autorització. 
3.- Els serveis municipals procediran a netejar la part de l'espai urbà que s'hagi vist afectada 
per la distribució o la dispersió de fulls volants i imputarà a llurs responsables el cost 
corresponent als serveis prestats, sense perjudici de la imposició de les sancions que 
corresponguin. 
 



DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SEGONA. RESIDUS 
 
Els preceptes dels capítols III, IV, V i VI del títol III de les ordenances de convivència ciutadana vigents fins ara, 
relatius als residus, continuaran en vigor fins que no es reguli aquesta matèria en altres ordenances municipals. 
 
T I T O L    III. De la neteja. 
(...) 
 
Capítol III. De la recollida de residus urbans. 
 
III.I. Condicions generals i àmbit de prestació dels serveis. 
 
ARTICLE 50è. 
1.- El present capítol regularà les condicions en les quals l'Ajuntament prestarà, i l'usuari 
utilitzarà, els serveis destinats a la recollida de deixalles i residus urbans produïts pels 
ciutadans. 
2.- Tenen la categoria d'usuaris, a l'efecte de prestació d'aquests serveis, tots els veïns i 
habitants de Sant Boi de Llobregat, els quals els utilitzaran d'acord amb les disposicions 
vigents. 
 
ARTICLE 51è. 
A l'efecte de les presents ordenances, tindran la categoria de residus urbans els materials 
residuals següents: 
1. Les deixalles de l'alimentació i del consum domèstic produides pels ciutadans als seus 
habitatges. 
2. Les cendres de la calefacció domèstica individual. 
3. Els residus procedents de l'escombrada de les voravies efectuada pels ciutadans o pels 
serveis municipals. 
4. Els residus produïts com a conseqüència de petites obres domiciliàries, quan el lliurament 
diari als serveis de la recollida domiciliària no sobrepassi els deu litres. 
5. La brossa de l'esporga d'arbres i del manteniment de plantes, sempre que es lliuri trossejada. 
6. Embolcalls, envasos, embalatges i d'altres residus sòlids produïts en locals comercials. 
7. Els materials residuals produïts per activitats de serveis, comercials i industrials, sempre que 
puguin assimilar-se a les deixalles domiciliàries. 
8. Els residus produïts pel consum en bars, restaurants i altres establiments que expenguin 
productes alimentaris cuinats o en els quals es realitzin consumicions de qualsevol mena. Així 
mateix, els produïts en supermercats, autoserveis i establiments similars. 
9. Els residus de consum en general produïts en residències, hotels, hospitals, clíniques, 
col.legis i d'altres establiments públics o oberts al públic. 
10. Mobles, estris domèstics i vells, així com roba, calçat i qualsevol producte anàleg. 
11. Els animals domèstics morts de pes inferior a 50 quilograms, per als quals l'Ajuntament 
establirà el corresponent servei de recollida. 
12. Les deposicions dels animals domèstics que siguin lliurades en forma higiènicament 
acceptable d'acord amb el que estableix, a aquest respecte, el número 5 de l'Article 28 de les 
presents ordenances. 
13. Els vehicles fora d'ús quan hi concorrin presumpcions d'abandó o quan els propietaris hagin 
fet renúncia expressa a favor de l'Ajuntament per procedir a llur eliminació, i  
prèviament l'hagin donat de baixa al registre corresponent. 
 
ARTICLE 52è. 
Queden exclosos dels serveis municipals de recollida de residus urbans els materials residuals 
següents: 
1. Els materials de desfet, cendres i escòries produïdes en fàbriques, tallers, magatzems i 
instal.lacions de tractament d'escombraries. 



2. Les cendres produïdes a les instal.lacions de calefacció central dels edificis, amb 
independència de llur destí. 
3. Els detritus d'hospitals, clíniques i centres assistencials. 
4. Els animals morts, amb un pes superior a 50 quilograms. 
5. Deixalles i fems produïts a escorxadors, laboratoris, casernes, parcs urbans i altres 
establiments similars, públics o privats. 
6. Els productes procedents del decomís. 
7. Qualsevol altre material residual que, en funció del seu contingut o forma de presentació, 
pugui qualificar-se de perillós, d'acord amb allò establert a l'annex número 2 de les presents 
ordenances. 
8. Qualsevol altra mena de material residual assimilable als assenyalats als números 1 al 7 
anteriors i, en tot cas, els que en circumstàncies especials determini l'Alcaldia. 
 
ARTICLE 53è. 
1.- La recollida de deixalles i residus regulada per les presents ordenances serà efectuada per 
l'Ajuntament mitjançant la prestació de dues classes de serveis: un d'ells obligatori, de recollida 
d'escombraries domiciliàries i els serveis restants tindran caràcter optatiu per al ciutadà. 
2.- El servei de recollida d'escombraries domiciliàries serà prestat, amb caràcter general, per 
l'Ajuntament, en tot el terme municipal. 
 
ARTICLE 54è. 
L'Ajuntament establirà anyalment la taxa corresponent a la prestació dels diferents serveis de 
recollida de deixalles i residus urbans. Els usuaris procediran al pagament de la taxa 
corresponent al servei prestat, d'acord amb el que assenyalen a aquest respecte les 
ordenances fiscals corresponents. 
 
ARTICLE 55è. 
Seran sancionats els qui lliurin  als serveis de recollida residus diferents dels assenyalats per a 
cada mena de servei. També seran sancionats els qui dipositin les deixalles fora dels 
contenidors o en un element de contenció diferent de l'expressament assenyalat, en cada cas, 
pels serveis municipals. 
 
ARTICLE 56è. 
Quant a allò establert als articles 51è., 52è., 57è. i 58è. d'aquestes ordenances, els serveis de 
neteja interpretaran els casos de dubte i determinaran, en conseqüència, l'acceptabilitat o no 
dels residus, així com el tipus de servei de recollida que correspongui. 
 
III.II.  Del servei de recollida d'escombraries domiciliàries. 
 
ARTICLE 57è. 
D'acord amb el que estableix l'article 53è., el servei de recollida d'escombraries es farà càrrec 
de les matèries residuals següents: 
1. Retirarà les assenyalades als números 1, 2, 3, i 12 de l'article 51è. 
2. Retirarà o adreçarà, si escau, a un abocador, les assenyalades amb els números 4, 5, 6, 7, 8 
i 9, també de l'article 51è., d'acord amb el que, en referència al volum de lliurament diari, 
estableixin els serveis municipals. 
 
ARTICLE 58è. 
En cap cas no és permès el lliurament als serveis de la recollida domiciliària de les categories 
de residus següents, per a les quals l'Ajuntament establirà els corresponents serveis per al 
lliurament o la recollida sectorial: 
1. Els detritus d'hospitals, clíniques i centres assistencials. 
2. Els animals morts. 



3. Els mobles, els estris domèstics i vells i els materials residuals procedents de petites 
reparacions als domicilis. 
4. En general, qualsevol mena de residu dels assenyalats a l'article 52è., que es regiran pel que 
disposa, a aquest respecte, el capítol V del títol III de les presents ordenances. 
 
ARTICLE 59è. 
La prestació del servei de recollida d'escombraries domiciliàries comprendrà les operacions 
següents: 
a) trasllat de les escombraries des dels punts del seu lliurament, d'acord amb el que estableix 
l'article 67è., fins als vehicles de recollida; 
b) buidatge de les escombraries als elements de càrrega dels dits vehicles; 
c) devolució, si és procedent, dels elements de contenció, un cop buidats, als punts originaris 
de recollida; 
d) retirada de les escombraries abocades a la via pública com a conseqüència d'aquestes 
operacions; 
e) transport i descàrrega de les escombraries als equipaments habilitats a aquest efecte pels 
serveis municipals. 
           
ARTICLE 60è. 
1.- Es prohibeix l'abandonament de les escombraries. Els usuaris resten obligats a lliurar-les als 
serveis de recollida d'acord amb l'horari establert a l'annex III, i en els llocs que assenyala 
l'article 67 de les presents ordenances. 
2.- Els infractors del que es disposa al número 1 anterior resten obligats a retirar les 
escombraries abandonades, així com a deixar net l'espai urbà que s'hagi embrutat; tot això amb 
independència de les sancions que corresponguin. 
 
ARTICLE 61è. 
No es permet el transvassament o la manipulació d'escombraries fora dels parcs de recollida, 
concentració o tractament que els serveis municipals hagin destinat a aquest efecte. 
 
ARTICLE 62è. 
Els usuaris del servei respectaran els horaris assenyalats i realitzaran el lliurament de les 
escombraries segons disposen les presents ordenances, restant, així mateix, obligats a seguir 
puntualment totes les disposicions que dicti l'Alcaldia en matèria de recollida domiciliària. 
 
ARTICLE 63è. 
1.- Quant a la prestació del servei de recollida domiciliària, els usuaris resten obligats a utilitzar 
els elements de contenció per a escombraries situats a la via pública per a tal fi o els que, en 
cada cas, determinin els serveis municipals. 
2.- Els elements de contenció per a la recollida d'escombraries hauran de complir les normes 
tècniques que estableixi l'Alcaldia. A l'efecte d'homologació i normalització, aquestes normes 
seran fetes públiques pels serveis municipals. 
 
ARTICLE 64è. 
1.- Els usuaris estan obligats a dipositar les escombraries als contenidors estàtics situats a la 
via pública, o al servei de recollida domiciliària, en condicions tals que no es produeixin 
abocaments de residus durant aquesta operació. Si com a conseqüència d'una deficient 
presentació de les escombraries, es produeixen aquests abocaments, l'usuari causant serà 
responsable de la brutícia ocasionada a la via pública. 
2.- Les escombraries s'hauran de lliurar mitjançant les corresponents bosses homologades. En 
cap cas no s'autoritza el lliurament de bosses i residus en paquets, caixes, bosses no 
homologades i similars. 
3.- El pes o volum d'aquestes escombraries no ha de superar els 80 litres o els 40 quilograms 



per habitatge o establiment i dia. 
Quan, de manera habitual, o com a mínim un terç de l'any, aquest pes o volum sigui superior al 
determinat en el paràgraf anterior, la taxa serà augmentada proporcionalment, en funció de 
l'excés generat. Aquest pagament de taxa supletòria es cobraria en rebut a part, juntament amb 
la taxa del següent exercici. 
4.- Es prohibeix el lliurament d'escombraries domiciliàries que continguin residus en forma 
líquida o susceptibles de liquar-se. 
5.- Per al lliurament als serveis de recollida domiciliària, tots els elements que continguin 
escombraries hauran d'estar perfectament lligats o tapats de manera que no es produeixin 
abocaments de materials residuals. 
6.- Els serveis municipals podran rebutjar la retirada d'escombraries que no estiguin 
convenientment presentades d'acord amb les especificacions dels números 2, 3 i 4 anteriors, o 
que no hagin estat lliurades als elements de contenció homologats a què fa referència l'article 
63è. precedent. 
 
ARTICLE 65è. 
El tipus d'element de contenció i el nombre d'unitats a emprar en un bloc d'habitatges, local 
comercial, indústria o establiment, serà fixat pels serveis municipals. 
 
ARTICLE 66è. 
1.- Els elements contenidors de residus seran tractats i manipulats tant pels usuaris com pel 
personal de recollida, amb cura de no causar-los cap dany. 
2.- Si es tracta d'elements contenidors de propietat pública, els serveis municipals procediran a 
netejar-los, mantenir-los i renovar-los i se'n podrà imputar el càrrec corresponent a l'usuari quan 
hagin quedat inutilitzats per al servei a causa d'un mal ús. 
 
ARTICLE 67è. 
1.- A fi que les escombraries siguin retirades pels vehicles del servei de recollida domiciliària, 
els usuaris les dipositaran, mitjançant bosses homolo- gades, en els elements de contenció 
més propers. 
2.- L'Ajuntament podrà establir, amb caràcter permanent o transitori, punts de lliurament i 
acumulació de residus diferents dels assenyalats al número 1 anterior.  
Aquests espais d'acumulació de residus seran degudament assenyalats pels serveis 
muncipals. L'usuari restarà obligat a complir totes les instruccions que es dictin a aquest 
respecte per part de l'autoritat municipal. 
3.- De conformitat amb el que s'assenyala al número 2 anterior, l'Ajuntament podrà establir, 
també, guals i reserves especials de l'espai urbà per a càrrega, descàrrega i altres operacions 
necessàries per a la col.locació de contenidors d'escombraries. 
 
ARTICLE 68è. 
1.- Atès que l'Ajuntament ha establert la recollida d'escombraries mitjançant l'ús de contenidors 
fixos al carrer els ciutadans tindran cura de no impedir les operacions corresponents per 
carregar-los, descarregar-los i traslladar-los. 
L'Alcaldia, a proposta dels serveis municipals, sancionarà qui, amb la seva conducta, causi 
impediments a la prestació del servei de retirada o a la reposició dels contenidors. 
2.- Els usuaris estan obligats a dipositar les escombraries dins els contenidors, segons les 
normes establertes i es prohibeix l'abandonament dels residus als voltants de les zones 
habilitades per a la col.locació dels elements de contenció. 
 
ARTICLE 69è. 
De conformitat amb allò establert a l'apartat c) de l'article 59 de les presents ordenances, el 
personal del servei de recollida tornarà als punts d'origen els contenidors de contenció 
d'escombraries, un cop hagin estat buidats. 



 
 
III.III.  De l'ús d'instal.lacions fixes per a escombraries. 
 
ARTICLE 70è. 
1.- Es prohibeix l'evacuació de residus sòlids per la xarxa de clavegueram. 
2.- Unicament s'exceptuaran del que prescriu el número 1 anterior les deposicions dels animals 
domèstics, conforme al que assenyala l'apartat c) del número 5 de l'article 28 de les presents 
ordenances. 
 
ARTICLE 71è. 
1.- La instal.lació d'incineradors domèstics per a escombraries exigirà autorització prèvia, 
atorgada pels serveis municipals corresponents. 
2.- No s'autoritza el lliurament als serveis de recollida domiciliària d'escombraries, prèviament 
tractades mitjançant instal.lacions destinades a augmentar-ne la densitat, si els interessats no 
hagin obtingut abans autorització atorgada pels serveis municipals. 
 
ARTICLE 72è. 
1.- Tots els edificis per a habitatges, locals industrials i comercials i altres establiments que 
siguin de nova edificació, seguint les indicacions dels serveis municipals, condicionaran l'espai 
de voravia o de calçada que se'ls indiqui, destinat a la col.locació dels contenidors per a la 
recollida de la brossa produïda. 
2.- A les edificacions construïdes amb anterioritat a l'entrada en vigor de les presents 
ordenances haurà d'habilitar-se l'espai per a escombraries a què fa referència el número 1 
anterior, si les condicions de prestació del servei de recollida ho fan exigible. 
3.- Les dimensions i les característiques del condicionament indicat als números 1 i 2 anteriors 
seran definides pels serveis municipals. 
 
III.IV. Dels serveis de recollida sectorial de residus. 
 
ARTICLE 73è. 
L'Ajuntament podrà establir els serveis de recollida sectorial de residus urbans que tinguin com 
a objectiu: 
a) la recollida de mobles, estris domèstics i vells i elements residuals llençats pels ciutadans en 
activitats de reparació o substitució de llur equipament domèstic; 
b) la recollida dels animals domèstics morts; 
c) la recollida de vehicles fora d'ús. 
 
ARTICLE 74è. 
La recollida de detritus clínics i hospitalaris a què es refereix el número 1 de l'article 58è. serà 
objecte del servei especial corresponent, que serà prestat a l'empar del que disposa el capítol V 
del títol III de les presents ordenances. 
 
ARTICLE 75è. 
Cas de disposar de contenidors fixos al carrer, exclusivament reservats per a la prestació del 
servei de recollida sectorial o selectiva corresponent, es prohibeix dipositar-hi materials 
residuals diferents als expressament consignats en cada cas. 
Els infractors seran sancionats. 
 
ARTICLE 76è. 
1.- D'acord amb allò establert per la Llei 42/1975, de 19 de novembre, els vehicles abandonats 
tenen la categoria de residus sòlids urbans i és competència de l'Ajuntament la recollida i 
l'eliminació dels que es generin dins el terme municipal de Sant Boi de Llobregat. 



2.- L'assumpció del caràcter residual implicarà que l'Ajuntament pugui adquirir la propietat sobre 
els vehicles objecte de l'abandó en els casos següents: 
a) quan el vehicle, per la seva aparença, faci presumir situació d'abandó segons el parer dels 
serveis municipals competents i es compleixin els terminis i les disposicions legals establerts; 
b) quan el propietari del vehicle fora d'ús el declari residual, fet que implicarà la renúncia del seu 
propietari a favor de l'Ajuntament. 
 
III.V. De l'aprofitament i de la recollida selectiva dels materials residuals 
continguts a les escombraries. 
 
ARTICLE 77è. 
1.- Un cop dipositades les deixalles i els residus al carrer dins els elements de contenció 
autoritzats, en espera de ser recollits pels serveis municipals, adquiriran el caràcter de propietat 
municipal d'acord amb allò disposat per la Llei 42/1.975, de 19 de novembre, sobre residus 
sòlids urbans. 
2.- Hom no pot dedicar-se a la recollida o aprofitament de les deixalles de qualsevol mena ni de 
residus sòlids urbans sense autorització municipal prèvia. Es prohibeix seleccionar, classificar i 
separar qualsevol classe de material residual dipositat a la via pública en espera d'ésser recollit 
pels serveis municipals, excepte que hom disposi de llicència expressa atorgada per 
l'Ajuntament. 
 
ARTICLE 78è. 
A l'efecte de les presents ordenances, es considerarà selectiva la recollida o el lliurament, per 
separat, d'un o més materials residuals dels continguts a les deixalles, duta a terme pels 
serveis municipals directament o per tercers -privats o públics- que prèviament hagin estat 
autoritzats expressament per l'Ajuntament. 
 
ARTICLE 79è. 
L'Ajuntament, mitjançant els serveis municipals, podrà dur a terme les experiències i les 
activitats en matèria de recollida selectiva que estimi adients, tot introduint les modificacions 
necessàries en l'organització del servei de recollida d'escombraries. 
 
ARTICLE 80è. 
1.- L'Ajuntament afavorirà i fomentarà les iniciatives privades o públiques per valoritzar els 
residus que, segons el parer dels serveis municipals, tinguin possibilitat d'assolir resultats 
positius per a la vila. En cap cas no tindran la consideració de recollida selectiva les iniciatives 
que tinguin per objecte el lucre privat. 
2.- L'Ajuntament, en exercici de les seves potestats i després d'escoltar els interessats, podrà 
establir el règim especial de beneficis fiscals, ajuts econòmics, etc., destinats a possibilitar les 
campanyes de recollida selectiva dels residus. 
 
III.VI. Règim i horari de prestació dels serveis de recollida de residus. 
 
ARTICLE 81è. 
1.- L'Ajuntament establirà la recollida domiciliària d'escombraries, en totes les seves modalitats, 
amb la freqüència que consideri més idònia per als interessos de la vila. 
2.- Els serveis municipals faran pública, anyalment, la programació d'horaris i de mitjans 
prevista per a la prestació dels serveis de recollida. 
3.- L'Ajuntament podrà introduir, en tot moment, les modificacions al programa de serveis de 
recollida que, per motius d'interès públic, consideri adients. 
4.- Els serveis municipals faran pública, amb l'antelació suficient, qualsevol canvi en l'horari, la 
forma o la freqüència de prestació del servei, amb excepció de les disposicions dictades per 
l'Alcaldia en situacions d'emergència. 



 
ARTICLE 82è. 
Llevat del que es desprengui de l'aplicació del que assenyala el número 2 de l'article 81, es 
prohibeix el lliurament de les escombraries als contenidors fora de l'horari establert a l'annex III 
de les presents ordenances. 
 
Capítol IV. De la recollida, el transport i l'abocament de terres i runes. 
 
IV.I. Condicions generals i àmbit d'aplicació. 
 
ARTICLE 83è. 
1.- El present capítol regularà, en tot el que no quedi establert als capítols I i III del títol III de les 
presents ordenances, les operacions següents: 
a) el lliurament, la càrrega, el transport, l'acumulació i l'abocament dels materials residuals 
sòlids qualificats com a terres i runes; 
b) la instal.lació a la via pública de contenidors per a obres destinats a la recollida i el transport 
de terres i runes. 
2.- Les disposicions d'aquest capítol IV no regiran per a les terres i d'altres materials 
assimilables quan siguin destinats a la venda o al subministrament per a treballs d'obra nova. Sí 
que seran aplicables totes les prescripcions que estableixen les presents ordenances quant a la 
prevenció i la correcció de la brutícia a la via pública produïda com a conseqüència de la 
càrrega, la descàrrega i el transport dels materials citats. 
 
ARTICLE 84è. 
A l'efecte de les presents ordenances, tindran la consideració de terres i runes els materials 
residuals següents: 
1. Les terres, les pedres i els materials auxiliars provinents d'excavacions. 
2. Els residus resultants de treballs de construcció, demolició, enderroc i, en general, tots els 
sobrants d'obres majors i menors. 
3. Qualsevol material residual assimilable als anteriors i els que, en circumstàncies especials, 
determini l'Alcaldia. 
 
ARTICLE 85è. 
La intervenció municipal, en matèria de terres i runes, tindrà com a objecte  evitar que, com a 
conseqüència de les activitats expressades, es produeixi: 
1. L'abocament incontrolat d'aquests materials o efectuat de forma inadequada. 
2. L'abocament en llocs no autoritzats. 
3. L'ocupació indeguda de terrenys o béns de domini públic. 
4. La deterioració dels paviments i dels restants elements estructurals de la vila. 
5. La brutícia de la via pública i altres superfícies de la vila i del terme municipal. 
 
ARTICLE 86è. 
L'Ajuntament fomentarà que l'abocament de terres i runes s'efectuï en llocs convenients per a 
l'interès públic i de forma que possibiliti la recuperació d'espais denudats. 
 
IV.II. De la utilització de contenidors per a obres. 
 
ARTICLE 87è. 
A l'efecte de les presents ordenances es designaran amb el nom de "contenidors per a obres" 
els recipients normalitzats, especialment dissenyats per a ésser carregats i descarregats sobre 
vehicles de transport especial i destinats a la recollida dels materials residuals que 
s'especifiquen a l'article 84. 
 



ARTICLE 88è. 
1.- La col.locació de contenidors per a obres està subjecta a llicència municipal, que serà 
atorgada pels serveis municipals corresponents, mitjançant el pagament de la taxa oportuna. 
2.- Els contenidors per a obres situats a l'interior delimitat de zones d'obres no necessitaran 
llicència. No obstant això, la resta de requisits hauran d'ajustar-se a les disposicions de les 
presents ordenances. 
 
ARTICLE 89è. 
Els contenidors per a obres solament podran ser utilitzats pels titulars de la llicència a què fa 
referència l'article 88 anterior. 
Hom no pot efectuar abocaments de cap mena al contenidor de no tenir autorització del titular 
de la llicència. Els infractors seran sancionats. 
 
ARTICLE 90è. 
1.- A l'efecte dels articles 94è. i 95è. de les presents ordenances, els contenidors per a obres 
podran ser de dos tipus: normals i especials. 
2.- Les condicions que hauran de complir els contenidors per a obres seran fixats per la Norma 
Tècnica Municipal que establirà l'Alcaldia i que  faran pública els serveis municipals. 
 
ARTICLE 91è. 
1.- Els contenidors per a obres estan obligats, en tot moment, a presentar a llur exterior de 
manera perfectament visible: 
a) el nom o raó social i el telèfon del propietari o de l'empresa responsable; 
b) l'indicatiu municipal corresponent al pagament de la taxa a què fa referència l'article 88è. 
2.- Els contenidors per a obres hauran d'estar pintats de colors que destaquin llur visibilitat. 
 
ARTICLE 92è. 
1.- Un cop plens, els contenidors per a obres hauran d'ésser tapats immediatament de forma 
adequada, a fi que no produeixin abocaments a l'exterior de materials residuals. 
2.- Així mateix, és obligatori tapar els contendiors en acabar l'horari de treball, sense perjudici 
del que s'indica a l'article 105è. 
 
ARTICLE 93è. 
1.- Les operacions d'instal.lació i retirada dels contenidors per a obres hauran de realitzar-se de 
forma que no causin molèsties als ciutadans. 
2.- Els contenidors d'obres hauran d'utilitzar-se o manipular-se de manera que llur contingut no 
s'aboqui a la via pública o no pugui ser aixecat o escampat pel vent. 
En cap cas, el contingut de materials residuals no excedirà del nivell més baix de llur límit 
superior. 
3.- En retirar el contenidor, el titular de la llicència d'obres haurà de deixar en condicions 
perfectes de neteja la superfície de la via pública ocupada. 
4.- El titular de la llicència d'obres serà responsable dels danys causats al paviment de la via 
pública i haurà de comunicar-los, immediatament, als serveis municipals corresponents en cas 
d'haver-se produït. 
 
ARTICLE 94è. 
Als carrers normals amb calçada i voreres pavimentades, únicament serà permesa la 
col.locació i la utilització de contenidors normals. Els contenidors especials només 
s'autoritzaran en casos excepcionals degudament justificats, amb llicències especials, sempre 
que es dipositin en zones amples i lliures i sobre terres sense pavimentar. 
També podran utilitzar-se els contenidors especials en treballs vials quan se situïn dins la zona 
tancada d'obres i sempre que llur col.locació no suposi un increment de la superfície de la zona. 
 



ARTICLE 95è. 
1.- Els contenidors se situaran, si és possible, a l'interior de la zona tancada d'obres i, altrament, 
a les voreres de les vies públiques quan tinguin tres o més metres d'amplada. Cas contrari, se 
sol.licitarà l'aprovació de la situació proposada. 
2.- En tot cas, hauran d'observar-se, en llur col.locació, les prescripcions següents: 
a) Se situaran preferentment davant l'obra a què  serveixin o tan a prop com sigui possible; 
b) hauran de situar-se de manera que no impedeixin la visiblitat dels vehicles, especialment a 
les cruïlles, respectant les distàncies establertes per als estacionaments pel Reglament General 
de Circulació; 
c) no podran situar-se als passos de vianants ni davant d'ells, ni a guals ni reserves 
d'estacionaments i parada, llevat quan aquestes reserves hagin estat sol.licitades per a l'obra 
mateixa; tampoc no podran situar-se a les zones de prohibició d'estacionament; 
d) en cap cas no podran ésser col.locats totalment o parcial sobre les tapes d'accés de serveis 
públics, sobre boques d'incendi, escossells dels arbres ni, en general, sobre cap element 
urbanístic, la utilització del qual pogués ésser dificultada en circumstàncies normals o en cas 
d'emergència; 
e) tampoc no podran situar-se sobre les voreres l'amplada de les quals, tret de l'espai ocupat 
per les tanques (si n'hi ha), no permeti una zona de pas lliure d'un metre com a mínim, un cop 
col.locat el contenidor; ni a les calçades quan l'espai que quedi lliure sigui inferior a 2,75 m en 
vies d'un sol sentit de circulació, o de 6 m en vies de doble sentit. 
3.- Seran col.locats, en tot cas, de manera que llur costat més llarg estigui situat en sentit 
paral.lel a la voravia. 
4.- Quan els contenidors estiguin situats a la calçada hauran de col.locar-se a 0,20 m de la 
voravia, de manera que no impedeixin que les aigües superficials assoleixin i discorrin per 
l'escorredora fins a l'embornal més proper i haurà de protegir-se cada contenidor, com a mínim, 
per tres cons de trànsit col.locats a la via pública en línia obliqua pel costat del contenidor més 
proper al de la circulació. 
 
ARTICLE 96è. 
Quan els contenidors hagin de romandre al carrer durant la nit hauran de dur incorporats els 
senyals reflectors o lluminosos suficients per fer-los identificables, a més del que s'especifica al 
número 2 de l'article 91. 
 
ARTICLE 97è. 
Els contenidors per a obres seran retirats de la via pública: 
1. En acabar el termini de la concessió de la llicència d'obres. 
2. En qualsevol moment, a requeriment dels agents de l'autoritat municipal. 
3. Quan estiguin plens, per procedir a llur buidatge i sempre el mateix dia que s'hagi produït 
l'ompliment. 
4. Des del migdia del dissabte fins a les 7 hores del dilluns següent, llevat d'autoritzacions 
especials dels serveis municipals corresponents. 
 
IV.III.  Del lliurament i abocament de terres i runes. 
 
ARTICLE 98è. 
1.- El lliurament de terres i runes per part dels ciutadans podrà efectuar-se de les maneres 
següents: 
a) al servei de recollida d'escombraries domiciliàries mitjançant un element de contenció 
homologat, quan el volum de lliurament diari no sobrepassi els 10 litres; 
b) directament als contenidors d'obres col.locats a la via pública, contractats a llur càrrec, 
respectant el que assenyala l'article 88è.; 
c) directament als llocs d'acumulació de terres i runes establerts a aquest efecte pels serveis 
municipals; 



d) directament als llocs d'abocament definitiu habilitats pels serveis supramunicipals i/o 
municipals, situats dintre o fora del terme municipal ja siguin aquests materials residuals 
procedents d'obres majors, mitgeres o menors. 
2.- En tots els lliuraments de terres i runes a  què fa referència el número 1 anterior, el promotor 
de l'obra serà responsable de la brutícia que s'ocasioni a la via pública, restant obligat a deixar 
net l'espai urbà afectat. 
3.- El no compliment d'allò establert als números 1 i 2 anteriors, donarà lloc a la sanció 
pertinent. 
 
ARTICLE 99è. 
1.- En els casos assenyalats als apartats b), c) i d) de l'article anterior, serà preceptiva l'obtenció 
de llicència municipal d'obres. 
2.- Serà excepció al que es disposa al número 1 anterior el lliurament realitzat als llocs 
d'acumulació de terres i runes establert pels serveis municipals, quan el volum lliurat diàriament 
no sobrepassi els 50 litres i sigui efectuat pels veïns de la vila,  als quals, a efectes estadístics, 
es podrà exigir la identificació. 
 
ARTICLE 100è. 
1.- Quant al lliurament i l'abocament de terres i runes, es prohibeix: 
a) dipositar als contenidors d'obra residus que continguin matèries inflamables, explosives, 
nocives i perilloses; susceptibles de putrefacció o de produir olors desagradables i tota mena de 
materials residuals que per qualsevol causa puguin ocasionar molèsties als veïns o als usuaris 
de la via pública; 
b) dipositar mobles, estris vells i qualsevol material residual similar, als contenidors d'obra; 
c) abocar-los en terrenys de domini públic municipal que no hagin estat expressament 
autoritzats per l'Ajuntament per a tal fi; 
d) abocar-los en terrenys de propietat particular o pública, llevat de quan es disposi 
d'autorització expressa del titular del domini, la qual haurà d'acreditar-se davant l'autoritat 
municipal. 
2.- Als terrenys de propietat particular o pública a què fa referència l'apartat d) anterior es 
prohibirà l'abocament, encara que es disposi d'autorització del titular quan: 
a) puguin produir-se alteracions substancials de la topografia del terreny, llevat que s'hagi 
atorgat llicència municipal prèvia; 
b) puguin produir-se danys a tercers o al medi ambient o afecti la higiene pública o l'ornament 
de la vila, com a conseqüència de les operacions de descàrrega i abocament d'aquests 
materials. 
3.- Seran sancionats qui infringeixin el que es disposa als números 1 i 2 anteriors. 
 
IV.IV  Del transport de terres i runes. 
 
ARTICLE 101è. 
1.- El transport de terres i runes per les vies públiques haurà de realitzar-se d'acord amb els 
horaris fixats a aquest efecte per l'autoritat municipal. 
2.- El que es disposa a les presents ordenances s'entén sense perjudici del deure dels 
transportistes   d'acomplir el que disposen la Llei de Trànsit i Seguretat Vial, de 14 de març de 
1990, el Reglament General de Circulació, de 17 de gener de 1992, la Llei d'Ordenació dels 
Transports Terrestres, de 30 de juliol de 1987 i el Reglament de Transports Terrestres, de 28 
de setembre de 1990, i, per tant, hauran de proveir-se de la corresponent targeta de transport 
quan ho prescrigui la normativa esmentada; així mateix, sense perjudici de d'acomplir la 
reglamentació municipal sobre circulació. 
 
ARTICLE 102è. 
1.- Els vehicles en què s'efectuï el transport de terres i runes reuniran les condicions degudes 



per evitar l'abocament de llur contingut a la via pública. 
2.- A la càrrega dels vehicles s'adoptaran les precaucions necessàries per impedir que 
s'embruti la via pública. 
3.- No és permès que els materials transportats en sobrepassin els extrems superiors. No és 
permesa tampoc la utilització de suplements addicionals no autoritzats per augmentar les 
dimensions o la capacitat de càrrega de vehicles i contenidors. 
4.- Els materials transportats hauran d'ésser coberts o protegits de manera que no se'n 
desprengui pols ni s'hi produeixin abocaments de materials residuals. 
 
ARTICLE 103è. 
1.- Els transportistes de terres i runes estan obligats a procedir a la neteja immediata del tram 
de via afectada, en el supòsit que la via pública s'embrutés com a conseqüència de les 
operacions de càrrega i transport. 
2.- També queden obligats a retirar, en qualsevol moment, i sempre que siguin requerits per 
l'autoritat municipal, les terres i les runes abocats en llocs no autoritzats. 
3.- Els serveis municipals podran procedir a la neteja de la via afecta i a la retirada dels 
materials abocats a què fan  referència els números 1 i 2 anteriors i seran imputats als 
responsables els costos corresponents al servei prestat, sense perjudici de la sanció 
corresponent. 
4.- Quant al que disposa el número 3 anterior, en seran responsables solidaris els empresaris i 
els promotors de les obres i els treballs que hagin originat el transport de terres i runes. 
5.- La responsabilitat sobre el destí últim de les terres i les runes acaba en el moment en què 
aquests materials siguin rebuts i descarregats als equipaments autoritzats a aquest efecte pels 
serveis municipals o per organismes supramunicipals. 
 
IV.V  De les llicències d'obres, en relació a la neteja. 
 
ARTICLE 104è. 
La concessió de la llicència d'obres comportarà, quant a la producció de terres i runes, 
l'autorització corresponent per: 
a) produir les runes; 
b) transportar les terres i les runes per la vila, en les condicions establertes als articles 101è., 
102è. i 103è. de les presents ordenances; 
c) descarregar aquests materials al lloc permès d'acumulació o abocament final de residus, i en 
serà  productor qui aboni els costos d'eliminació, si n'hi ha. 
 
IV.VI.  Horari. 
 
ARTICLE 105è. 
1.- El lliurament de terres i runes als serveis de recollida domiciliària a què es refereix el número 
1 de l'article 98è., es farà dins l'horari que s'estableixi per a aquest servei. 
2.- La deposició de terres i runes als contenidors es farà durant les hores en què no causin 
molèsties al veïnat. 
3.- Es prohibeix la permanència al carrer dels contenidors per a obres des del migdia del 
dissabte fins a les set hores del dilluns següent. 
4.- Seran sancionats els infractors del que disposa el número 3 anterior, llevat que, davant 
circumstàncies excepcionals, haguessin obtingut autorització expressa dels serveis municipals 
corresponents. 
 
 
Capítol V. De la recollida i el transport dels residus industrials i especials. 
 



V.I. Condicions generals i àmbit d'aplicació. 
 
ARTICLE 106è. 
1.- El present capítol regularà les condicions en què es realitzaran dins la vila de Sant Boi de 
Llobregat la recollida i el transport dels residus industrials i especials, siguin aquestes 
operacions efectuades pels serveis municipals o realitzades pels particulars. 
2.- A l'efecte d'aplicació de les ordenances, s'entendrà per recollida i transport el conjunt de les 
operacions següents: 
a) el lliurament de residus a la via pública; 
b) la càrrega dels residus sobre el vehicle de transport, efectuada a l'interior de l'establiment 
lliurador o a la via pública. La càrrega s'entendrà igualment, tant si es fa mitjançant el buidatge 
dels elements contenidors dels residus al camió, com si es procedeix a llur càrrega directa; 
c) el transport dels residus pròpiament dits fins al punt de destí autoritzat; 
d) si és el cas, les operacions corresponents al transvassament dels residus. 
3.- Tindran la categoria de residus industrials els que s'assenyalen als números 1, 2 i 7 de 
l'article 52è. d'aquestes ordenances. 
4.- També tindran la categoria de residus industrials els residus urbans quan, per les condicions 
de llur prestació, volum, pes, quantitat de lliurament diari, contingut d'humitat i d'altres, resulti 
que, segons el parer dels serveis municipals, no puguin ésser objecte de la recollida 
normalitzada de residus urbans. 
5.- Tindran la categoria de residus especials els assenyalats als números 3, 4, 5 i 6 de l'article 
52è. d'aquestes ordenances i tots els materials residuals que determini l'Alcaldia per indicació 
dels serveis municipals. 
 
ARTICLE 107è. 
1.- Tindran la categoria de residus perillosos tots els materials residuals, industrials i especials 
que continguin qualsevol dels contaminants prioritaris assenyalats a l'annex número 2 de les 
presents ordenances, en quantitat o concentració que puguin suposar risc per a l'home, la 
fauna o la flora. 
2.- També tindran la categoria de residus perillosos tots els que presentin característiques de 
toxicitat, verinosos, inflamables, explosius, corrosius, cancerígens o qualsevol altre que 
comporti perill per a l'home o el medi ambient. 
3.- Els residus radioactius es regularan per la normativa general aplicable en la matèria. 
 
ARTICLE 108è. 
1.- El lliurament i el transport de residus industrials i especials a la via pública es farà sempre 
mitjançant elements de contenció o de transport perfectament tancats de manera que no 
produeixin abocaments ni dispersions de pols a l'exterior. Cas de produir-se aquests 
abocaments, els responsables estan obligats a netejar l'espai ciutadà que s'hagi vist afectat, 
sense perjudici de la imposició de la sanció que correspongui ni de les responsabilitats civils o 
penals a què doni lloc. 
2.- Cas de presumpta responsabilitat criminal, l'Ajuntament interposarà la corresponent acció 
penal davant la jurisdicció competent. 
 
ARTICLE 109è. 
1.- Per ésser transportats, la càrrega dels residus industrials i especials al vehicle es farà a 
l'interior de l'establiment lliurador. Solament en casos de manifesta impossibilitat podrà efectuar-
se a la via pública. 
2.- Tractant-se de residus perillosos, la càrrega a la via pública exigirà autorització municipal 
prèvia. 
3.- No és permesa la permanència de residus industrials i especials a la via pública per temps 
superior a una hora. 
Els lliuradors estan obligats a custodiar-los fins que no es produeixi la recollida. 



4.- Un cop buits els elements de contenció dels residus industrials i especials, hauran d'ésser 
retirats immediatament de la via pública. 
 
ARTICLE 110è. 
1.- Els productors, els posseïdors i els tercers autoritzats que produeixin, manipulin o 
transportin residus industrials i especials, estan obligats a facilitar a l'Ajuntament tota la 
informació que els sigui requerida sobre l'origen, la naturalesa, la composició, les 
característiques, la quantitat, la forma d'evacuació, el sistema de pretractament i de tractament 
definitiu i el destí final dels residus de què es tracti. 
2.- Les persones obligades al número 1 anterior resten, així mateix, obligades, en tot moment, a 
facilitar a l'Ajuntament les actuacions d'inspecció, vigilància i control que aquest estimi 
convenient realitzar-hi. 
 
ARTICLE 111è. 
1.- Assumiran el caràcter de propietat municipal, d'acord amb el que estableix la Llei 42/1.975, 
de 19 de novembre, els residus industrials i especials que hagin estat lliurats i recollits pels 
serveis municipals corresponents. 
2.- A l'efecte de responsabilitat civil o penal, els residus industrials i especials recollits i 
transportats per tercers no tindran, en cap cas, caràcter de propietat municipal. 
 
V.II. De la prestació municipal del servei de recollida i transport de residus 
industrials i especials. 
 
ARTICLE 112è. 
1.- La recollida i el transport dels residus industrials i especials pot ser duta a terme directament 
pels serveis municipals o per tercers degudament autoritzats. 
2.- La gestió dels residus industrials i especials podrà realitzar-la l'Ajuntament de forma directa 
o indirecta. 
 
ARTICLE 113è. 
1.- De conformitat amb la Llei 42/1975, de 19 de novembre, l'Ajuntament podrà exigir que, per a 
la prestació directa o indirecta del servei de recollida i transport de residus industrials i 
especials, llurs productors o posseïdors efectuïn l'adequat tractament a fi de possibilitar la 
prestació del servei en condicions de seguretat total. 
2.- Els serveis municipals no acceptaran els residus industrials i especials que, per llur 
naturalesa o forma de presentació, no puguin ésser recollits pels serveis normals de 
l'Ajuntament. 
3.- Cas que el productor o posseïdor de residus a què fa referència el número 2 anterior tingui 
necessitat de desprendre-se'n, ho comunicarà prèviament als serveis municipals a fi que 
aquests puguin determinar la forma de recollida, transport i tractament que considerin més 
apropiada. 
 
ARTICLE 114è. 
El servei de recollida i transport de residus industrials i especials podrà prestar-lo l'Ajuntament 
quan ho consideri oportú, amb caràcter ocasional. Per a la prestació del servei, l'usuari 
formularà la petició corresponent als serveis municipals, i si és acceptada, l'atendran per rigorós 
ordre de recepció, donant preferència als casos que puguin suposar risc per a la salut pública o 
el medi ambient. 
 
ARTICLE 115è. 
Per la prestació del servei de recollida i transport de residus industrials i especials, els usuaris 
abonaran la taxa que a aquest respecte fixi l'ordenança fiscal corresponent. 
 



V.III. De la recollida i el transport de residus industrials i especials, efectuada 
pels particulars. 
 
ARTICLE 116è. 
1.- La recollida i el transport de residus industrials i especials duta a terme pels particulars està 
subjecta a llicència municipal. 
2.- Així mateix, els particulars que recullin o transportin residus industrials i especials estan 
obligats a facilitar a l'Ajuntament la relació i les característiques dels vehicles destinats a 
aquestes operacions. 
3.- Els elements de càrrega, recollida i transport per a residus industrials i especials dels 
particulars, hauran de complir totes les condicions exigides per la legislació vigent per al 
transport i la circulació, en particular el Reglament del Transport de Mercaderies Perilloses per 
Carretera de 31 de gener de 1992. 
 
ARTICLE 117è. 
Els productors o posseïdors de residus industrials i especials que els lliurin a un tercer que no 
hagi obtingut la llicència municipal de recollida i transport a què fa referència l'article 116, 
respondran, solidàriament amb aquell, de qualsevol dany que pogués produir-se a causa dels 
residus. També seran solidaris de la sanció que es derivi de l'incompliment del que està prescrit 
a aquest respecte. 
 
V.IV. Dels residus perillosos. 
 
ARTICLE 118è. 
D'acord amb el que estableix la Llei 42/1975, de 19 de novembre, quan l'Ajuntament consideri 
que és perillós un determinat tipus de residu conforme al que assenyalen els números 1 i 2 de 
l'article 107 de les presents ordenances, podrà exigir al seu productor o posseïdor que, amb 
anterioritat a la recollida, -ja sigui efectuada pels serveis municipals o per tercers autoritzats-, 
realitzi el tractament necessari per eliminar la característica que li confereixi la naturalesa de 
perillós, o per transformar-lo en un material que pugui ésser recollit, transportat, tractat o 
eliminat sense perill per a les persones, les coses o el medi ambient. 
Cas de no complir el que s'ordeni, es podrà imposar la sanció pertinent. 
 
ARTICLE 119è. 
1.- Els vehicles i els mitjans de recollida i transport per a residus perillosos estan subjectes a 
revisió tècnica municipal i es durà a terme anyalment o en qualsevol moment a indicació de 
l'autoritat municipal. 
2.- L'Ajuntament, per la seva autoritat pròpia o mitjançant denúncia a l'autoritat competent, 
procedirà a immobilitzar els vehicles i les càrregues que, no reunint les condicions degudes de 
seguretat, poguessin representar perill greu per a la salut pública o el medi ambient. 
 
Capítol VI. Del tractament i l'eliminació dels residus sòlids. 
 
VI.I. Condicions generals i àmbit d'aplicació. 
 
ARTICLE 120è. 
1.- El present capítol regularà les condicions per procedir al tractament i l'eliminació dels residus 
sòlids urbans, industrials i especials generats al terme de Sant Boi de Llobregat o que, després 
de l'autorització prèvia de l'Ajuntament, poguessin ésser tractats o eliminats a les seves 
instal.lacions i equipaments. 
2.- Queden exclosos de les normes d'aquest capítol: 
a) els residus radioactius; 
b) els residus generats com a conseqüència d'activitats mineres o extractives; 



c) els residus agrícoles o ramaders produïts en fase d'explotació. 
3.- En allò referit als residus assenyalats als apartats b) i c) del número 2 anterior, l'Ajuntament 
podrà establir normes especials per a llur tractament o eliminació, a proposta dels serveis 
municipals. 
 
ARTICLE 121è. 
A l'efecte d'aquestes ordenances, tindran caràcter de residus sòlids els materials següents que, 
per tant, entren dins l'àmbit d'aplicació d'aquestes: 
a) qualsevol material residual en estat sòlid, líquid o pastós presentat dins d'elements de 
contenció; 
b) els materials en estat gasós que es lliurin envasats degudament; 
c) qualsevol material resultant de processos de fabricació, transformació, utilització, consum o 
neteja, que hagi estat abandonat o que el seu productor o posseïdor destini a l'abandonament; 
d) qualsevol bé moble, substància, matèria o producte el productor o posseïdor del qual vulgui 
confiar-los al tractament residual o a la seva eliminació; 
e) en general, tota mena de materials que tècnicament entrin dins l'àmbit de gestió dels residus 
sòlids. 
 
ARTICLE 122è. 
1.- A l'efecte de les presents ordenances, s'entendrà per tractament el procés o conjunt de 
processos que s'apliquin als materials residuals sota la tutela administrativa, l'objecte dels quals 
sigui l'emmagatzemament, el transvassament, la tria, la classificació, la reutilització i la valoració 
dels residus, ja sigui com a matèries primeres o semielaborades, ja sigui per a llur aprofitament 
energètic. 
2.- També s'entendran com a tractament totes les operacions destinades a obtenir que els 
materials residuals puguin deposar-se o abocar-se al medi natural en condicions tals que no 
produeixin afeccions a persones, coses, recursos naturals o al medi ambient. 
3.- S'entendrà per eliminació el confinament definitiu a llarg termini dels residus en el terreny, o 
a llur destrucció mitjançant processos tèrmics quan no se'n derivi cap mena d'aprofitament 
energètic. 
 
ARTICLE 123è. 
1.- De conformitat amb el que estableix la Llei 42/1975, de 19 de novembre, l'Ajuntament podrà 
exigir als productors o posseïdors de residus que els lliurin als equipaments municipals en 
condicions de possibilitar la prestació del servei de tractament o eliminació amb garantia total 
de seguretat per a les persones i el medi ambient. 
2.- Els equipaments municipals de tractament o eliminació de residus podran rebutjar la 
recepció de qualssevol materials residuals que no compleixin, per llur naturalesa o manera de 
presentació, les exigències que s'haguessin establert respecte a llur recepció. 
 
ARTICLE 124è. 
L'Ajuntament podrà obligar els productors o posseïdors de residus que, per procedir a llur 
tractament o eliminació, els lliurin als equipaments municipals habilitats a aquest efecte o als 
establiments industrials dels particulars amb els quals l'Ajuntament tingui establert l'acord 
corresponent. 
 
ARTICLE 125è. 
1.- Es prohibeix tota mena d'abandonament dels residus. 
2.- A l'efecte del que prescriuen les presents ordenances, es considerarà abandonament tot 
acte que tingui per resultat deixar incontroladament els materials residuals. 
3.- També es consideraran abandonament els actes encaminats, sota l'encobriment d'una 
cessió, a títol gratuït o no, a sostreure el seu propietari del que prescriuen les presents 
ordenances. 



4.- Serà sancionat qui abandoni residus. 
 
ARTICLE 126è. 
1.- Qualsevol material que sigui objecte de les conductes assenyalades als números 2 i 3 de 
l'article 125è. precedent adquirirà caràcter de residual, i recaurà en l'àmbit d'aplicació de les 
presents ordenances. 
2.- Un cop recollits els materials residuals pels serveis municipals de recollida corresponents, o 
lliurats per a llur tractament o eliminació en instal.lacions privades o municipals, adquiriran el 
caràcter de propietat municipal, llevat de disposició expressa de l'Ajuntament, d'acord amb allò 
establert per la Llei 42/1975, de 19 de novembre. 
3.- S'exceptuaran del que es prescriu als números 1 i 2 precedents, els residus objecte dels 
apartats a), b) i c) del número 2 de l'article 120è. 
 
ARTICLE 127è. 
Els serveis municipals podran recollir els residus abandonats, transportar-los i eliminar-los, tot 
imputant el cost dels serveis prestats als responsables, sense perjudici de la sanció que 
correspongui imposar ni de la reclamació de les responsabilitats civils o criminals de 
l'abandonament. 
 
ARTICLE 128è. 
El servei de tractament i eliminació de residus podrà ésser prestat per l'Ajuntament per gestió 
directa o indirecta, mitjançant consorcis, concerts amb els particulars o qualsevol altra fórmula 
que estimi adient. 
 
ARTICLE 129è. 
1.- L'Ajuntament podrà prestar el servei de tractament i eliminació amb caràcter continu o 
ocasional. 
2.- Per a la prestació ocasional del servei, l'usuari formularà la petició corresponent als serveis 
municipals, els quals l'atendran per rigorós ordre de recepció, donant preferència als casos que 
puguin constituir risc d'afecció a la salut pública o al medi ambient. 
3.- L'autorització municipal per al lliurament continuat de residus podrà tenir vigència anual. Per 
al supòsit previst al número 2 anterior, cada lliurament de residus exigirà autorització expressa. 
4.- S'exceptuarà del que es disposa als números 2 i 3 anteriors el lliurament de residus que, per 
llur naturalesa, no comportin riscos, si bé s'efectuarà sempre d'acord amb les indicacions que a 
aquest respecte assenyalin per a cada cas els serveis municipals. 
 
ARTICLE 130è. 
1.- L'Ajuntament, en exercici de les seves potestats, afavorirà i fomentarà les iniciatives que, 
segons el parer dels serveis municipals, tinguin per objecte la recuperació i la valorització dels 
materials residuals. 
2.- Així mateix, l'Ajuntament afavorirà les iniciatives tendents a la reutilització dels recursos 
recuperats dels residus per a la fabricació de béns nous. 
 
ARTICLE 131è. 
Tindran el caràcter de taxa fiscal les tarifes que s'estableixin a les instal.lacions o equipaments 
corresponents per al tractament o eliminació de cada tipus de residu. 
 
ARTICLE 132è. 
1.- D'acord amb l'article 110è. de les presents ordenances, qui produeixi o sigui posseïdor de 
residus industrials i especials està obligat, també, en el que es refereix a llur tractament i 
eliminació, a facilitar a l'Ajuntament tota la informació que necessiti respecte a origen, 
naturalesa, composició, quantitat, manera de tractament, evacuació i destí final dels residus. 
2.- Així mateix, estan obligats a facilitar als serveis municipals les actuacions d'inspecció, 



vigilància i control que l'Ajuntament estimi adients. 
 
VI.II. De la responsabilitat dels productors de residus. 
 
ARTICLE 133è. 
1.- El productor o posseïdor serà responsable de tots els danys que puguin produir els residus, 
llevat d'haver-ne fet lliurament a persona autoritzada per l'Ajuntament per a llur tractament o 
eliminació. 
2.- Els productors o posseïdors de residus que lliurin per a llur transport, tractament o eliminació 
a un tercer no autoritzat, seran responsables solidaris amb aquest de qualsevol perjudici que 
se'n pugui derivar. Així mateix, respondran solidàriament de les sancions que sigui procedent 
imposar. 
3.- Qui tracti o elimini residus no serà responsable dels danys que es produxeixin com a 
conseqüència de defectes d'informació sobre les característiques dels residus lliurats, o de 
mala fe per part del productor o posseïdor, llevat dels casos en què l'eliminador dels residus no 
disposi d'autorització municipal per desenvolupar la seva activitat, d'acord amb el que 
assenyala el número 2 anterior. 
4.- Els productors o posseïdors de residus, llevat del cas de lliurar-los als serveis municipals o a 
tercers, autoritzats degudament per l'Ajuntament, estan obligats a adoptar les mesures 
necessàries per assegurar-se que els residus són tractats o eliminats en condicions de total 
seguretat. 
 
ARTICLE 134è. 
Davant la presumpta responsabilitat criminal com a conseqüència d'abandonament de residus, 
l'Ajuntament interposarà, d'ofici, l'oportuna acció penal davant la jurisdicció competent. 
 
VI.III. De les llicències i les autoritzacions. 
 
ARTICLE 135è. 
Qualsevol activitat que pugui produir residus dels qualificats com a perillosos conforme al que 
disposa l'article 107è. de les presents ordenances, haurà de demostrar a l'expedient de 
sol.licitud de llicència industrial que el problema del tractament o eliminació dels residus 
produïts està resolt en les condicions que s'assenyalen a la Llei 42/1975, de 19 de novembre, al 
Reglament d'Activitats de 30 de novembre de 1961 i al Decret del Departament de Governació 
de la Generalitat 64/1982. 
 
ARTICLE 136è. 
1.- D'acord amb la Llei 42/1975, de 19 de novembre, i el Reglament d'Activitats, de 30 de 
novembre de 1961, les activitats de tractament i eliminació de residus sòlids estan subjectes a 
llicència municipal. 
2.- La llicència municipal a què fa referència el número 1 anterior serà atorgada per l'Alcaldia, i 
serà preceptiu per iniciar el desenvolupament de l'activitat l'informe positiu dels serveis 
municipals competents. 
3.- Les instal.lacions o equipaments que desenvolupin activitats de tractament o eliminació de 
residus i que no disposin de la llicència municipal corresponent, seran considerades 
clandestines, i podran ser clausurades immediatament, sense perjudici de les sancions que 
corresponguin ni de la reclamació per les responsabilitats que se n'hagin derivat. 
 
ARTICLE 137è. 
Les instal.lacions o equipaments dels particulars dedicats al tractament o eliminació de residus 
estan subjectes a revisió tècnica municipal, la qual s'efectuarà anyalment i en qualsevol 
moment a indicació de l'autoritat municipal. 
 



ARTICLE 138è. 
1.- La recepció de residus als equipaments i les instal.lacions municipals de tractament i 
eliminació exigeix autorització municipal prèvia. 
2.- L'autorització es considerarà atorgada tàcitament quan els residus siguin lliurats pels serveis 
municipals corresponents. 
3.- L'autorització haurà d'ésser expressa quan els residus siguin lliurats pels particulars, i en tots 
els casos quan es tracti de lliuraments de residus industrials i especials dels assenyalats als 
números 3, 4 i 5 de l'article 106è. de les presents ordenances. 
 
VI.IV. Dels dipòsits de residus dels particulars. 
 
ARTICLE 139è. 
1.- Els particulars que individualment o col.lectivament -a l'empar de la Llei 42/1975, de 19 de 
novembre,- vulguin realitzar directament el tractament o l'eliminació dels residus propis, hauran 
d'obtenir la llicència municipal corresponent. 
2.- L'Ajuntament podrà imposar l'obligació de constituir dipòsits o abocadors propis, o de 
procedir al tractament dels seus residus propis als particulars que per raó justificada puguin fer-
ho. 
3.- Les llicències atorgades per l'Ajuntament per a la construcció d'un dipòsit o d'un abocador 
de residus podran ser temporals o eventuals. 
4.- L'Ajuntament afavorirà les iniciatives dels particulars a què fa referència el número 1 del 
present article. 
5.- Per obtenir la llicència municipal establerta a l'apartat 1, els promotors hauran d'acompanyar 
a la sol.licitud el projecte corresponent signat per un tècnic competent, així com una avaluació 
de l'impacte ambiental que el dipòsit, abocador o instal.lació de tractament pogués produir 
sobre el medi. 
 
ARTICLE 140è. 
1.- Es prohibeix l'eliminació mitjançant la deposició dels residus en terrenys que no hagin estat 
prèviament autoritzats per l'Ajuntament. 
2.- Es prohibeix la descàrrega, als abocadors o dipòsits de residus dels particulars, de 
qualsevol mena de residus diferents als que hagin estat motiu d'autorització. 
 
ARTICLE 141è. 
En tot el que no quedi establert a les presents Ordenances, seran d'aplicació la Normativa 
Metropolitana sobre Transport, Tractament i Eliminació de Residus, les disposicions 
promulgades a aquest respecte per la Generalitat de Catalunya i la Legislació de l'Estat. 



DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA QUARTA. PARCS FORESTALS 
 
El capítol IV del títol IV de les ordenances de convivència ciutadana vigents fins ara, relatiu als parcs forestals, 
continuarà en vigor fins que no es reguli aquesta matèria en una altra ordenança municipal. 
 
T I T O L    IV.  De les zones naturals i els espais verds. 
(...) 
 
Capítol IV: Parcs forestals. 
 
ARTICLE 152è. 
S'entendrà per parcs forestals els qualificats com a tals en el pla general vigent, que queden 
subjectes a la protecció de l'Ajuntament, per raó d'interès públic o per llur repoblació forestal. 
 
ARTICLE 153è. 
1.- Als parcs forestals la propietat estarà obligada a: 
a) desbrossar i netejar el terreny com a mesura de prevenció dels incendis; 
b) col.locar cartells d'advertiment del perill d'incendis. 
2.- Amb independència d'allò que disposen les normes urbanístiques vigents, en ordre a les 
edificacions admeses en els parcs forestals, s'entendrà prohibida la construcció de barraques, 
cabanyes, rafals, coberts i obres semblants, amb l'excepció d'aquelles autoritzades 
expressament per l'Ajuntament per considerar-les d'interès públic. 
 
ARTICLE 154è. 
Els visitants dels parcs forestals hauran de respectar les plantacions i instal.lacions 
complementàries de la mateixa manera que en els parcs i els jardins de la vila; evitant tota 
mena de desperfectes, desordres i danys, i podent encendre foc solament en els llocs previstos 
i dotats d'instal.lació especial, amb l'obligació d'apagar-lo en abandonar el lloc i deixar neta i 
endreçada la instal.lació. 
 
ARTICLE 155è. 
1.- En especial està prohibit: 
a) caçar, tallar o arrencar plantes, branques o fruits per fer llenya de qualsevol manera sense 
l'autorització corresponent; 
b) extreure molsa, capa, pedres, sorres o productes anàlegs; 
c) col.locar anuncis o rètols; 
d) encendre foc fora dels llocs reservats a aquest efecte i llençar llumins o puntes de cigarretes 
enceses; 
e) elevar globus, llençar coets o disparar focs artificials en zones diferents de les de protecció 
del bosc que s'assenyalin; 
f) muntar i conduir els genets per camins de vianants i zones de repoblació forestal. En tot cas, 
caldrà atendre les indicacions que en aquest sentit facin els guardes de la zona; 
g) llençar brossa i deixalles de tota mena fora dels llocs destinats a aquest efecte; 
h) exercir qualsevol pràctica ramadera sense la corresponent autorització municipal. 
2.- Quan la infracció sigui susceptible d'ésser qualificada com a delicte es denunciarà davant la 
jurisdicció penal. 
 
ARTICLE 156è. 
Queda prohibit circular per la muntanya amb vehicles de motor i la pràctica de l'autocròs, el 
motocròs i el trial, fora dels camins i els llocs especialment autoritzats. 



DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA SISENA. TINENÇA D’ANIMALS 
 
El títol V de les ordenances de convivència ciutadana vigent fins ara, relatiu a la tinença d’animals, continuarà en 
vigor en tot allò que no hagi estat modificat per aquesta ordenança fins que no es reguli aquesta matèria en 
una nova ordenança municipal específica. 
 
 
T I T O L    V.  De la tinença d'animals. 
 
Capítol I:  Objectiu i àmbit d'aplicació. 
 
ARTICLE 158è. 
1.- Aquesta ordenança regula les interrelacions entre les persones i els animals domèstics, tant 
els de convivència humana, com els utilitzats amb fins esportius o lucratius. 
2.- Amb aquesta intenció, l'ordenança té en compte tant les molèsties i els perills que poden 
ocasionar els animals com el gran valor de la seva companyia per a un elevat nombre de 
persones, com és el cas de l'ajut que poden prestar, pel seu ensinistrament i dedicació, com a 
gossos pigall d'invidents, en treballs de salvament i tots els altres que l'animal domèstic 
proporciona als humans en satisfaccions esportives o de recreació. 
 
ARTICLE 159è. 
1.- Estaran subjectes a l'obtenció de la llicència municipal prèvia en els termes que determina 
en aquest cas el Reglament d'Activitats Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses, les activitats 
següents: 
a) els establiments hípics, siguin o no de temporada, amb instal.lacions fixes o no, que 
alberguin equins per a la pràctica de l'equitació amb fins esportius, recreatius o turístics; 
b) els centres per a la cura d'animals de companyia i els destinats a la reproducció, l'allotjament 
temporal o permanent i/o el subministrament d'animals per viure en domesticitat a les llars, 
principalment gossos, gats i aus, i altres cànids destinats a la caça i l'esport i que es divideixen 
en: 
- llocs de criança: per a la "reproducció i el subministrament d'animals a tercers"; 
- residències: establiments destinats a allotjament temporal; 
- caneres esportives: establiments destinats a la pràctica de l'esport en canòdroms. 
- canilles o gossades: establiments destinats a guardar animals per a la caça. 
c) entitats o agrupacions diverses no compreses entre les esmentades anteriorment, com: 
- ocelleries: per a la producció i/o el subministrament de petits animals, principalment aus i 
mamífers amb destí a les llars; 
- subministradors de laboratoris: per a la producció i/o el subministrament d'animals per a 
experimentació científica; 
- zoos i circs ambulants i entitats similars; 
- botigues per a la venda d'animals d'aquari o terrari com peixos, serps, aràcnids, etc; 
- instal.lacions de criança d'animals per a l'aprofitament de la pell; 
- altres anàlegs. 
2.- Tots els establiments enunciats a l'apartat anterior també han d'estar inscrits en el Registre 
de Nuclis Zoològics de Catalunya per tal de poder iniciar i exercir les seves activitats. 
 
CAPITOL II: Sobre la tinença d'animals. 
 
II.I. Normes de caràcter general. 
 
ARTICLE 160è. 
1.- Amb caràcter general s'autoritza la tinença d'animals domèstics als domicilis particulars, 
sempre que les circumstàncies de l'allotjament, en l'aspecte higiènic, ho permetin i que no es 
produeixi cap situació de perill o d'incomoditat per als veïns o per a altres persones en general, 



o per al propi animal, que no siguin les derivades de la seva mateixa natura. 
2.- La tinença d'animals salvatges, que ja no siguin cadells, fora dels parcs zoològics o àrees, 
haurà de ser expressament autoritzada i requerirà el compliment de les condicions de seguretat 
i higiene i la total absència de molèsties i perills. 
3.- Les persones que utilitzin gossos per a la vigilància els hauran de procurar aliment, 
allotjament i cures adequades i els tindran inscrits en el cens de gossos. Se'ls aplicarà la 
corresponent sanció en cas d'incompliment. Si l'incompliment és greu o persistent, s'aplicarà el 
que disposa el número 5 de l'article 162. La no retirada del gos, un cop acabades les obres, es 
considerarà com a abandonament i serà sancionada com a tal; aquests gossos, a més, seran 
objecte de les mesures que preveu el número 2 de l'article 170 d'aquestes ordenances. 
4.- L'incompliment de les condicions que s'estableixen als paràgrafs 1, 2 i 3 facultarà 
l'Ajuntament per a la imposició de la corresponent sanció. 
 
ARTICLE 161è. 
1.- La criança domèstica d'aus de corral, conills, coloms i altres animals anàlegs, en domicilis 
particulars, tant si és en terrasses, terrats o patis, quedarà condicionada a què les 
circumstàncies de llur allotjament, l'adequació de les instal.lacions i el nombre d'animals ho 
permetin tant en l'aspecte higiènico-sanitari com per la no existència d'incomoditats ni perills per 
als veïns o per a altres persones. 
2.- Quant al nombre d'animals en les activitats a què es refereix aquest article sobrepassi el 
límit que fixi l'Alcaldia amb caràcter general, serà necessària l'obtenció prèvia de llicència 
municipal per realitzar-les. 
 
ARTICLE 162è. 
1.- Els propietaris d'animals de companyia estaran obligats a proporcionar-los l'alimentació i les 
cures adients, tant en tractaments preventius de malalties com de guariments, a aplicar les 
mesures sanitàries preventives que l'autoritat municipal disposi, així com facilitar-los un 
allotjament d'acord amb les exigències pròpies de la seva espècie. 
2.- Es prohibeix causar danys o cometre actes de crueltat i mals tractes als animals domèstics 
o salvatges en règim de convivència o captivitat. 
3.- En particular, es prohibeix la utilització d'animals en teatres, sales de festes, filmacions o 
activitats de propaganda que suposi dany, sofriment o degradació de l'animal. 
4.- Queda prohibit, també, realitzar actes públics o privats de baralles d'animals o paròdies en 
les quals es mati, fereixi o hostilitzi els animals, així com els actes públics, no regulats 
legalment, l'objectiu dels quals sigui la mort de l'animal. 
5.- En el cas d'incompliment, per part dels propietaris, de les obligacions establertes en els 
paràgrafs anteriors, l'Administració municipal podrà disposar el trasllat dels animals a un 
establiment adient amb càrrec a aquells i adoptar qualsevol altra mesura addicional necessària. 
6.- L'Administració municipal facilitarà la vacuna antiràbica gratuïta per a tots aquells ciutadans 
propietaris d'animals que acreditin uns ingressos inferiors al salari mínim interprofessional. 
 
ARTICLE 163è. 
1.- Queda prohibit el manteniment de bovins en producció làctica (vaqueries), la cria d'animals 
per al consum, i la pastura i el pas de ramats dins el nucli urbà consolidat, entenent-se com a 
tal tot el territori municipal situat al nord de la nova variant de la carretera C-245 entre el límit de 
terme amb el municipi de Viladecans i la carretera BV-2002. 
2.- Per tal d'exercir les activitats esmentades fora del nucli urbà consolidat, caldrà haver 
sol.licitat i obtingut prèviament la corresponent llicència municipal, d'acord amb el que estableix 
el Reglament d'Activitats Molestes, Insalubres, Nocives i Perilloses. 
 
ARTICLE 164è. 
L'autoritat municipal podrà ordenar el trasllat a un altre lloc adient dels animals quan no es 
compleixin els condicionaments dels articles 160è., 161è., 162è., i 163è. i s'arribarà, si s'escau, 



a l'execució forçosa i subsidiària a càrrec de l'administrat, d'acord amb allò establert a l'article 
100 i següents de la Llei de Procediment Administratiu. 
 
ARTICLE 165è. 
1.- Queda prohibit l'abandonament d'animals. 
2.- Els propietaris d'animals que no desitgin continuar tenint-los hauran de lliurar-los al servei 
municipal encarregat de llur recollida o a una societat protectora. 
 
ARTICLE 166è. 
1.- Els animals que hagin causat lesions a les persones o a altres animals, així com tots aquells 
que siguin sospitosos de patir ràbia, hauran de ser sotmesos immediatament al reconeixement 
sanitari dels serveis veterinaris oficials. 
El compliment d'aquest precepte recaurà, tant sobre el propietari o posseïdor de l'animal, com 
sobre qualsevol altra persona que, en absència dels anteriors, sigui coneixedora dels fets. 
2.- Els animals afectats de malalties sospitoses de perill per a les persones i els que pateixin 
afeccions cròniques inguaribles d'aquesta mena, hauran de ser sacrificats. 
 
II.II. Normes específiques per a gossos. 
 
ARTICLE 167è. 
Són aplicables als gossos les normes de caràcter general que s'apliquen a tots els animals. 
 
ARTICLE 168è. 
1.- Els propietaris o posseïdors de gossos estan obligats a censar-los en el servei municipal 
corresponent i a proveir-se de la targeta sanitària canina en complir, l'animal, els tres mesos 
d'edat. 
2.- Les baixes per mort o desaparició dels animals seran comunicades per llurs propietaris o 
posseïdors a les oficines del Cens Caní en el termini de 10 dies, a comptar des que es 
produeixin, acompanyant, a aquest efecte, la targeta sanitària de l'animal amb una certificació 
del professional veterinari que l'hagi visitat, justificativa de la seva mort. 
3.- Els propietaris o posseïdors de gossos que canviïn de domicili o que transfereixin la 
possessió de l'animal, ho comunicaran en el termini de 10 dies a l'Oficina del Cens Caní. 
4.- A petició del propietari, l'observació antiràbica dels gossos agressors podrà fer-se en el 
domicili del particular, sempre i quan el control el portin les oficines municipals de zoonosi o un 
veterinari col.legiat a la província, quan s'acrediti la propietat i residència del gos al municipi i 
quan es presenti el certificat de salut corresponent. 
 
Capítol III: Presència d'animals domèstics i de companyia a la via pública. 
 
ARTICLE 169è. 
A les vies públiques els gossos aniran proveïts de corretja o cadena i collar amb la xapa 
numerada de matrícula. L'ús del morrió serà ordenat per l'autoritat municipal quan les 
circumstàncies així ho aconsellin i mentre durin aquestes. Hauran de circular amb morrió tots 
aquells gossos la perillositat dels quals sigui raonablement previsible, ateses la natura i les 
característiques. 
 
ARTICLE 170è. 
1.- Es considerarà gos vagabund aquell que no tingui amo conegut, ni estigui censat. 
2.- Els gossos vagabunds i els que, sense ser-ho, circulin per la població o les vies interurbanes 
desproveïts de collar amb la xapa numerada de matrícula, seran recollits pels serveis 
municipals i mantinguts per un període d'observació de 7 dies, passats els quals sense haver 
estat retirats pel seu propietari, es procedirà al seu sacrifici eutanàsic. Les despeses de 
manutenció seran a càrrec del propietari de l'animal, independentment de les sancions 



pertinents. 
3.- Els gossos amb xapa numerada de matrícula que vaguin sols per la vila seran recollits pels 
serveis municipals corresponents. La recollida serà comunicada al propietari de l'animal i, 
passats 10 dies des de la comunicació, es procedirà al seu sacrifici eutanàsic, en el cas de no 
haver estat retirat pel seu propietari. Les despeses de manutenció aniran a càrrec del propietari 
de l'animal, independentment de les sancions pertinents. 
4.- La vila disposarà de gosseres en les condicions sanitàries adients per a l'allotjament dels 
gossos recollits, mentre no siguin reclamats per llurs amos o mantinguts en el període 
d'observació. 
5.- Els mitjans emprats en la captura i el transport de gossos vagabunds tindran les condicions 
higiènico-sanitàries i seran adequadament atesos per personal degudament capacitat. 
 
ARTICLE 171è. 
El trasllat de gossos i gats per mitjà del transport públic es realitzarà d'acord amb les 
disposicions vigents i les que dictin la Generalitat de Catalunya, l'Entitat Metropolitana del 
Transport o les autoritats competents en cadascun dels casos. 
 
ARTICLE 172è. 
1.- L'entrada d'animals domèstics a tota mena de locals destinats a fabricació, 
emmagatzematge, transport o manipulació d'aliments queda expressament prohibida. 
2.- Els propietaris d'establiments públics de tota mena, tals com hotels, pensions, restaurants, 
bars, cafeteries i similars, segons el seu criteri, podran prohibir l'entrada i la permanència 
d'animals domèstics en llurs establiments. Encara comptant amb la seva autorització, s'exigirà 
per a l'esmentada entrada i permanència que portin la xapa numerada de la seva matrícula, 
que vagin subjectes per corretja o cadena i, en el cas dels gossos, que tinguin el morrió 
col.locat. 
 
ARTICLE 173è. 
Queda prohibida la circulació o la permanència de gossos i altres animals a les piscines 
públiques durant la temporada de banys. 
 
ARTICLE 174è. 
1.- Queda prohibit que els gossos dipositin llurs dejeccions en els parcs i els jardins públics. 
2.- Queda prohibit deixar les deposicions fecals dels gossos a les vies públiques i, en general, a 
qualsevol lloc destinat al trànsit de vianants. Els propietaris dels animals són responsables de 
l'eliminació d'aquestes deposicions. En el cas que es produeixi la infracció d'aquesta norma, els 
agents de l'autoritat municipal podran requerir el propietari o la persona que condueixi el gos 
perquè procedeixi a retirar les deposicions de l'animal. Cas de no ser atès en el seu 
requeriment, podrà imposar la sanció pertinent, segons s'indica en el capítol I.V del títol III ("De 
la neteja") de les presents ordenances. 
 
Capítol IV. Establiments zoològics. 
 
ARTICLE 175è. 
1.- Les activitats assenyalades a l'article 159è. hauran de reunir, com a mínim, per a ser 
autoritzades, els següents requisits: 
a) l'emplaçament precís que tingui en compte el suficient allunyament del nucli urbà, en els 
casos que es consideri necessari, i que les instal.lacions no ocasionin molèsties als habitatges 
propers; 
b) construccions, instal.lacions i equips que facilitin i proporcionin un ambient higiènic i les 
necessàries accions zoo-sanitàries; 
c) facilitat per a les eliminacions d'excretes i aigües residuals de manera que no comportin perill 
per a la salubritat pública, ni cap mena de molèsties; 



d) recintes, locals o gàbies per a aïllament, segrestament i observació d'animals malalts o 
sospitosos de malaltia, fàcilment netejables i desinfectables; 
e) mitjans per a la neteja i la desinfecció de locals, materials i estris que puguin estar en 
contacte amb els animals i, si s'escau, dels vehicles utilitzats en el seu transport, quan sigui 
necessari; 
f) mitjans per a la destrucció i l'eliminació higiènica de cadàvers d'animals i matèries 
contumaces; 
g) manipulació adient dels animals perquè es mantinguin en bon estat de salut; 
h) instal.lacions que permetin unes condicions de vida acceptables d'acord amb la natura de 
cadascun dels animals; 
i) els establiments dedicats a la venda d'animals, així com els seus criadors i guarderies han de 
comptar amb un veterinari assessor, i hauran de portar un registre d'entrades i sortides 
d'animals degudament detallat; 
j) el venedor d'un animal viu haurà de lliurar al comprador el document acreditatiu de la raça de 
l'animal, l'edat, la procedència i les altres característiques que siguin d'interès. 
2.- Per a l'autorització de la posada en marxa d'aquestes empreses i activitats caldrà l'informe 
dels serveis tècnics veterinaris oficials, els quals portaran el control permanent de l'activitat de 
les esmentades empreses. 
 
ARTICLE 176è. 
Els establiments de tractament, cura i allotjament d'animals, disposaran, obligatòriament, de 
sales d'espera amb la finalitat que aquests no romanguin a la via pública, les escales, etc., 
abans d'entrar als esmentats establiments. 
 
Capítol V: De l'experimentació amb animals. 
 
ARTICLE 177è. 
1.- Els laboratoris que utilitzin animals en llurs experiments hauran de comptar, per a les 
esmentades pràctiques, amb un director responsable amb títol universitari superior i s'haurà de 
portar un llibre oficial d'entrades i sortides d'animals, en el qual figurarà la procedència de 
l'animal, la finalitat de la seva adquisició, la data d'intervenció i la destinació de les restes. 
2.- Els animals utilitzats en experiments operatoris, en tot cas, seran intervinguts sota 
anestèsia, se'ls haurà de donar les cures postoperatòries adients i està prohibit abandonar-los a 
llurs propis mitjans després de l'experimentació. La vivisecció d'animals únicament podrà ser 
realitzada per a finalitats científiques i per persones amb títol facultatiu en els llocs 
expressament autoritzats i caldrà anestesiar, prèviament, l'animal. 
3.- Queda prohibit subministrar injustificadament qualsevulla substància verinosa, estupefaents 
o drogues a animals o exposar-los al contacte amb les esmentades subtàncies. 



DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA TERCERA. TAULES, CADIRES, ARCONS FRIGORÍFICS I ALTRES ELEMENTS 
 
L’article 183 de les ordenances de convivència ciutadana vigents fins ara, relatiu a la col·locació de taules, 
cadires i arcons frigorífics i altres elements, continuarà en vigor fins que no es reguli aquesta matèria en una altra 
ordenança municipal. 
 
 



T I T O L   IX.  Règim sancionador. (vigent en la mesura que es tipifiquen infraccions en les 
parts de les ordenances encara vigents) 
 
ARTICLE 246è.  Efectes de l'incompliment de la normativa. 
1.- Constitueixen infraccions les inobservances de les disposicions contingudes a la present 
ordenança. 
2.- Constituiran, també, infracció qualificada, segons el resultat que comporti i el grau en què es 
produeixi: 
a) la negativa o la resistència a la labor inspectora i de vigilància de l'Administració. 
b) la negativa o la resistència a subministrar dades o a facilitar la informació requerida per les 
autoritats competents o pels seus agents, per al compliment de les seves funcions i el 
subministrament d'informació o documentació falsa, inexacta, incompleta o que indueixi a error, 
explícitament o implícitament. 
 
ARTICLE 247è. Sancions. 
1.- Les infraccions seran sancionades per l'òrgan competent amb multa fins a vint-i-cinc mil 
pessetes, i es graduaran tenint en compte, en cada cas concret:  a) la bona o mala fe dels 
infractors; 
b) la capacitat econòmica del subjecte infractor; 
c) la comissió repetida d'infraccions; 
d) la transcendència social; 
e) la quantia del benefici il.lícit; 
f) el fet que l'objecte de la infracció sigui o no sigui autoritzable; 
g) el grau d'incompliment efectiu dels supòsits previstos en aquesta ordenança. 
2.- Sense perjudici de la multa corresponent, els agents de l'autoritat impediran l'exercici de 
l'actuació il.lícita i adoptaran les mesures cautelars necessàries a aquest efecte, i arribaran, si 
s'escau, a l'execució subsidiària a càrrec de l'interessat. 
3.- Es considerarà com atenuant la circumstància que l'infractor repari les deficiències 
comprovades o els danys causats en el termini que en cada cas assenyali l'òrgan competent. 
En aquests casos, s'atenuarà la quantia de la sanció pecuniària, i es podrà arribar a la seva 
condonació mitjançant la substitució de la multa per una obligació positiva de restitució o 
reparació dels béns danyats. 
Les sancions que s'imposin per infracció de l'article 197è., apartat quart, podran suspendre's si 
l'infractor se sotmet a un tractament de deshabituació en un centre o servei degudament 
acreditat, en la forma i pel temps que reglamentàriament es determini. 
4.- Les sancions previstes en aquesta ordenança s'aplicaran sense perjudici de l'exercici de les 
accions civils i penals que escaigui emprendre en cada cas en defensa del bé públic i de les 
persones. 
A aquests efectes, l'Ajuntament podrà exercir l'acció popular prevista als articles 101 i 270 de la 
Llei d'Enjudiciament Criminal, en persecució de les faltes i els delictes que es cometin contra les 
persones i els béns dels ciutadans de Sant Boi de Llobregat. 
5.- Quan els incompliments de les disposicions d'aquesta ordenança suposin infraccions de 
normes de rang superior s'incoarà el corresponent expedient sancionador i s'aplicaran les 
sancions d'acord amb la legislació vigent en cada matèria.  
 
ARTICLE 248è. Responsabilitat per infraccions. 
1.- Seran responsables de les infraccions: 
a) els titulars de les llicències municipals, siguin persones físiques o jurídiques; 
b) els explotadors del negoci, igualment persones físiques o jurídiques. En el cas que no 
coincidissin amb el titular de la llicència, la responsabilitat s'entendrà solidària; 
c) els autors materials de les infraccions, per acció o per omissió. Quan aquests siguin menors 
d'edat, respondran dels incompliments els seus pares, els seus tutors o els qui en tinguin la 
guarda legal. 



2.- La responsabilitat administrativa per les infraccions a què fa referència la present ordenança 
serà independent de la responsabilitat civil, penal o d'altre ordre que, si escau, pugui exigir-se 
als interessats. 
 
ARTICLE 249è. Procediment sancionador. 
Les infraccions contra les disposicions de la present ordenança seran sancionades sense 
necessitat d'instruir expedient, però, en tot cas, es garantirà l'audiència de l'interessat. 
A aquest efecte, des del moment en què es notifiqui la denúncia per escrit a l'infractor, per part 
d'un funcionari o agent de la policia municipal, l'inculpat disposarà d'un termini de deu dies per 
al.legar tot el que consideri convenient per a la seva defensa. 
Transcorregut aquest termini i examinades, si escau, les al.legacions de l'interessat, l'òrgan 
competent resoldrà conforme a dret. Les sancions seran executives des del moment en què es 
notifiqui la resolució recaiguda. 
 
ARTICLE 250è. Prescripció. 
1.- Les infraccions a què fa referència la present ordenança prescriuran als sis mesos, llevat 
que una norma de rang superior estableixi un període de prescripció més extens. 
2.- Aquest termini començarà a comptar des del moment en què l'Administració tingui 
coneixement de l'existència de la infracció i correrà mentre no s'hagi iniciat actuació 
sancionadora. 
3.- Les infraccions derivades de l'exercici irregular d'una activitat s'entenen continuades i no 
començarà a córrer el termini de prescripció fins que no desaparegui la causa de la infracció. 
4.- Qualsevol actuació de l'Administració en relació amb les infraccions interromp la prescripció i 
s'ha d'iniciar, novament, el còmput del termini fixat a l'apartat 1. 
 



A N N E X O S (vigents en la mesura que són complementaris de les parts de les ordenances encara 
vigents) 
 
 
ANNEX Nº I: "DEFINICIONS" 
 
Aprofitament: tractament dels residus de manera que se'n possibiliti la recuperació o 
revalorització. 
Escombraries domiciliàries: residus produïts com a conseqüència del consum als habitatges 
dels ciutadans: restes de l'alimentació, envasos, ampolles, plàstics, papers, roba, sabates, etc., 
sempre que presentin un volum de lliurament diari de fins a 80 litres o 40 Kg. 
Canalització: treball d'obra pública al carrer destinat a construcció o col.locació de serveis 
públics: telèfon, gas, llum, aigua. 
Cartell: full manuscrit o imprès de format gran que es fixa sobre una paret, columna, etc., per 
posar de manifest quelcom al públic. 
Anunci: imprès, pintat, sobre paper o altre material de consistència minsa. 
Cartellera i columna anunciadora: instal.lacions propietat de l'Ajuntament amb la finalitat de 
servir de suport a la col.locació de cartells, tinguin o no forma de columna. 
Contenidor per a obres: tipus especial de contenidor, generalment de forma cúbica o 
troncopiramidal, amb capacitat fins a cinc metres cúbics, destinats a la recollida i el transport de 
terres i runes. 
Contenidor per a residus: element de contenció destinat a la recollida de residus sòlids 
urbans o escombraries domiciliàries. 
Decibels: escala convinguda habitualment per a mesurar la intensitat del so. Els decibels d'un 
so són iguals a 10 vegades el valor del logaritme decimal de la relació entre la potència 
associada al so i una potència que s'agafa com a referència. Així mateix, podria parlar-se 
d'intensitat associada al so (energia rebuda per unitat de temps i superfície). 
Densitat dels residus: s'entendrà que hi ha hagut augment de la densitat dels residus quan 
s'hagin utilitzat, a aquest efecte, mitjans mecànics per a comprimir-los. 
Dipòsit: referent als residus, presenta dues accepcions:  
- emmagatzematge dels residus en espera de ser recollits o de ser tractats. 
- forma d'eliminació per a llur incorporació al terreny: abocament controlat, deposicions, etc... 
Detritus d'hospitals, clíniques i centres assistencials: residus produïts com a conseqüència 
de l'activitat mèdica en aquests centres: benes, gases, apòsits, restes anatòmiques, fàrmacs, 
agulles hipodèrmiques, etc... 
Eliminació: forma de tractament dels materials residuals que suposa: 
- llur confinament definitiu al terreny, o 
- llur destrucció per incineració 
Homologació: acció d'homologar, és a dir, de contrastar que un estri determinat s'ajusta a les 
prescripcions de normalització establertes. 
Homologació d'una bossa per a residus: acció de comprovar i confirmar que la bossa 
s'adequa a la norma. 
Embornal: cadascun dels orificis o reixes de desguàs existents a cada costat d'una calçada. 
Font de soroll aeri: una instal.lació, activitat o ús, tindrà la consideració de font de soroll aeri 
quan produeixi, en règim de funcionament, un nivell de soroll aeri superior a 60 dB(A) (mesurat 
a les proximitats del tancament limítrof amb altres locals i dintre del propi local). 
Font de soroll d'impacte: una instal.lació, activitat o ús, tindrà la consideració de font de soroll 
d'impacte quan en règim de funcionament produeixi, en els locals que en siguin receptors o en 
altres edificis, un nivell de soroll aeri superior als de la taula 1, deguts a impactes sobre els 
elements constructius. 
Lloc de concentració de terres i runes: espai de la vila destinat especialment pels serveis 
municipals a la concentració i al lliurament, per part dels ciutadans, de terres i runes. 
Llocs d'abocament de terres i runes: espai destinat pels serveis administratius corresponents 



a l'abocament definitiu de terres i runes, obert al lliurament dels ciutadans. 
Nivell sonor escala A: el nivell de pressió sonora en decibels, mesurat mitjançant un 
sonòmetre amb filtre de ponderació A. El nivell així obtingut es denomina dB(A) o dB A. 
Els nivells sonors calculats en projectes i les lectures o registres realitzats mitjançant equips de 
mesurament s'expressaran en dB A (decibels escala de ponderació A). 
Nivell sonor exterior: a  efectes d'aquesta  ordenança  és  el nivell sonor en dB A procedent 
d'una activitat (font emissora) i mesurat a l'exterior, en el lloc de recepció. 
Quan el punt de recepció estigui situat en un edifici, el micròfon de l'equip de mesura es 
col.locarà a una distància de 0,5 a 1 m de la façana, murs exteriors de patis de blocs de cases 
o de patis de celoberts de l'edifici receptor. 
Si el punt de recepció està situat a la via pública o als espais públics, el micròfon es col.locarà a 
10 metres dels límits de propietat de l'establiment o activitat emissora i a 1,2 metres d'alçària 
sobre el sòl. 
Nivell sonor interior: a l'efecte d'aquesta ordenança és el nivell sonor en dB A, procedent 
d'una activitat (font emissora) i mesurada a l'interior de l'edifici receptor, en les condicions 
d'obertura o tancament en què el nivell de soroll sigui màxim. 
El micròfon de l'equip de mesura es col.locarà en el centre de l'habitació o a una distància no 
inferior a 1,5 metres de la paret i a una alçària de 1,2 a 1,5 metres. 
El nivell sonor interior sols s'utilitzarà com a indicador del grau de molèstia per soroll en un 
edifici, quan se suposi que el soroll es transmet des del local emissor per l'estructura i no per 
via aèria de façana, finestres o balcons, en el qual cas el criteri a aplicar serà el del nivell sonor 
exterior. 
Nivell equivalent, Leq.: paràmetre de mesura del nivell energètic d'un soroll amb fluctuacions 
al llarg del temps que el fa equivalent a un soroll estacionari fàcilment quantificable. 
Nivell de pic: és el nivell instantani màxim que es produeix durant un interval de temps 
determinat. 
Normalització: acció de normalitzar. Conjunt de prescripcions, proves, assajos, etc., destinats 
a fer que uns elements determinats compleixin prescripcions iguals. 
Full volant: full de propaganda que es llença o es reparteix pel carrer; fragment de paper o 
material anàleg lliurat als ciutadans a la via pública -o escampat per ella- amb motiu de 
qualsevol manifestació pública o privada. 
Pancarta: cartell de tela, plàstic, etc., suportat per dos o més pals, portat en una manifestació, 
etc.; anunci publicitari de format gran situat ocasionalment a la via pública. 
Parc de recollida: zona destinada pels serveis municipals a la concentració de residus sòlids. 
Passatge particular: zona de trànsit de vianants o vehicles pertanyent a un edifici d'habitatges, 
fàbrica, local o comunament a diversos d'ells i, generalment, no obert al públic. 
Percepció de vibracions: mínim moviment del sòl, parets o estructures capaces d'originar en 
la persona normal una consciència de vibració per mètodes directes, tals com les sensacions 
tàctils o visuals d'objectes en moviment. 
Pintada: acció i efecte de pintar. Resultat d'una acció manual amb pintura, guix, aerosol, etc., 
sobre murs i parets, voravies o calçades de la vila o sobre els seus elements estructurals. 
Pressió sonora: la diferència instantània entre la pressió originada per l'energia sonora i la 
pressió mitjana baromètrica en un punt determinat de l'espai. 
Productes procedents del decomís: materials destinats per les autoritats a llur destrucció a 
causa d'un acte de requisa previ: aliments en mal estat, productes de contraband, drogues, etc. 
Rasa: treball d'obra pública al carrer destinat a la reparació de la infrastructura de serveis: llum, 
gas, telèfon, aigua, etc. 
Recollida selectiva: manera de lliurar els residus per part dels ciutadans, de manera que se'n 
diferenciïn i es lliurin per separat un o més materials residuals components dels residus urbans. 
(Recollida selectiva de vidre, de paper, de plàstic, etc.). 
Residus perillosos: tots els materials residuals que continguin un o més dels contaminants 
prioritaris consignats a l'annex núm. II. Per extensió, tots els residus tòxics, verinosos, 
inflamables, explosius, corrosius, etc. 



Residus radioactius: residus capaços d'emetre radiacions ionitzants. 
Rètol: inscripció que es col.loca a l'entrada d'un establiment, oficina, via, etc., en lloc visible, 
amb la finalitat d'assenyalar al públic. 
Anunci fix o mòbil realitzat mitjançant pintura, rajoles o d'altres materials destinats a conferir-li 
una duració llarga. 
Situació d'emergència: situació anormal provocada per una catàstrofe o per fallada en serveis 
públics ciutadans, que obliga a prendre mesures extraordinàries encaminades a recuperar la 
normalitat ciutadana. Es declara i es deixa sense efecte mitjançant decret de l'Alcaldia. 
So: qualsevol oscil.lació de pressió, desplaçament de partícules, velocitat de partícules o 
qualsevol paràmetre físic, en un medi amb forces internes que n'origina compressions o 
refraccions. 
La descripció del so pot incloure qualsevol de les seves característiques, tals com intensitat, 
duració i freqüència. 
So impulsiu: so de molt curta durada generalment inferior a un segon amb una abrupta pujada 
i una ràpida disminució. Com a exemples de sorolls impulsius s'inclouen explosions, impactes 
de martell de forja, descàrrega d'armes de foc, etc. 
Sonòmetre: instrument proveït d'un micròfon amplificador, amitjanador de pressió sonora 
(RMS), integrador, indicador de lectura i corbes de ponderació, que s'utilitza per a mesurament 
de nivells de pressió sonora. Les mesures del nivell de soroll es realitzaran amb l'instrumental 
adient segons les normes UNE 20.500; 21.314; 74.002 i 74.040. 
Soroll: qualsevol soroll que molesti o incomodi els éssers humans o que produeixi o tingui 
l'efecte de produir un resultat psicològic o fisiològic advers sobre les persones. 
Soroll de fons: l'existent en absència de soroll pertorbador. 
To pur: qualsevol so que pugui ser indiferentment percebut com un to únic o una successió de 
tons únics. 
Tractament: s'entén per tractament dels residus el conjunt d'operacions destinades a obtenir-
ne l'aprofitament o l'eliminació. 
Vibracions: el paràmetre que s'utilitzarà com a indicatiu del grau de vibració existent en els 
edificis serà el valor eficaç de l'acceleració vertical en m/seg^2 i en terços d'una octava entre 1 i 
80 Es defineix la corresponent unitat "nivell de vibració ponderat" que representarem per (LA) 
segons : 
LA = 20 log A/Ao, essent A el límit de l'acceleració admissible en m/s^2 a les diferents 
freqüències centrals en terços d'octava entre 1 i 80 Hz. 
Ao = 2 x 10^-5 x f^-1/2  per a  (1 = f = 4) 
Ao = 10^-5  per a  (4 = f = 8) 
Ao = 0,125 x 10^-5 x f  per a  (8 = f = 12) 
L'acceleròmetre es fixarà en zones fermes de sòls, parets, sostres o forjats, en el centre dels 
elements de l'immoble receptor de les vibracions. 
Travessies: carrers transversals entre altres dos carrers. 
Voravia: part lateral d'un carrer, d'una via pública, generalment més alta que la calçada, 
destinada al trànsit dels vianants i per on no circulen els vehicles. També dit vorera. 
Zones terroses: parts de la via pública destinades a l'estada dels ciutadans que, en 
contraposició amb les zones verdes, no estan cobertes de vegetació, sinó de terra, sorra, etc. 



 
ANNEX Nº II: "CONTAMINANTS PRIORITARIS" 
 
Llista de substàncies i materials tòxics i perillosos: 
1.- Arsènic i els seus compostos. 
2.- Mercuri    "    "      " 
3.- Cadmi      "    "      " 
4.- Tal.li     "    "      " 
5.- Beril.li   "    "      " 
6.- Compostos de crom hexavalent. 
7.- Plom  i els seus compostos. 
8.- Antimoni   "    "      " 
9.- Fenols i compostos fenolats. 
10.- Cianurs orgànics i inorgànics. 
11.- Isocianats. 
12.- Compostos orgànico-halogenats, a excepció dels polímers inerts. 
13.- Disolvents clorats. 
14.- Disolvents orgànics. 
15.- Biocides i substàncies fito-farmacèutiques. 
16.- Residus procedents del refinament i la destil.lació del petroli. 
17.- Compostos farmacèutics. 
18.- Peròxids clorats, perclorats i àcids. 
19.- Éters. 
20.- Substàncies químiques de laboratori no identificables i d'altres de noves, els efectes de les 
quals sobre el medi ambient no són coneguts. 
21.- Asbest en pols i fibres. 
22.- Seleni i els seus compostos. 
23.- Tel.luri i els seus compostos. 
24.- Compostos aromàtics policíclics amb efectes cancerígens. 
25.- Carboxils metàl.lics. 
26.- Compostos solubles de coure. 
27.- Substàncies àcides o alcalines utilitzades en tractaments de superfície i d'acabats de 
metalls. 
FONT: Directiva del Consell de la CEE, núm. 78/3/39 de 20 de març de 1978. 



 
ANNEX Nº III: "HORARIS" 
 
ART.  APART.     CONCEPTE                                                      HORARI 

 
151è.   1   Obertura de parcs i jardins encerclats              ESTIU: De maig a agost: 
         de dilluns a divendres: de 9 a 21 h 
         dissabtes i diumenges: d'11 a 18 h 
                    HIVERN: De setembre a abril: 
                               de dilluns a divendres: de 9 a 18 h 
                                dissabtes i diumenges: d'11 a 18 h 
.................................................................... 
 
105è.   3   Prohibició de la permanència al carrer dels 
  contenidors de terres i runes      Des del migdia del dissabte fins 
         les 7 h del dilluns 
.................................................................... 
 
60è     1   Autorització per al lliurament de les escombraries 
  als contenidors                 De les 17 a les 21 h 
.................................................................... 
 
20è        Autorització per a la neteja d'aparadors, 
  botigues, etc.                 De les 7 a les 11 h, i de les 17 
         a les 21 h 
.................................................................... 
 
7è.   5 i 6       Autorització per a espolsar la roba i regar les 
                     plantes       De les 22 a les 7 h 
213è   a)         Hores nocturnes, en general    De les 22 a les 7 h 
221è   a)b)c)d)   Prohibició de fer soroll, cantar, cridar amb 
  to de veu excessivament alt    De les 22 a les 7 h 
222è              Prohibició de deixar en patis, terrasses, 
  galeries, balcons aus i/o animals               De les 22 a les 7 h 
227è      Prohibició de realitzar treballs a la via pública 
  que produeixin sorolls que superin els límits 
  establerts      De les 22 a les 7 h 
228è       Prohibició de realitzar les activitats de càrrega 
  i descàrrega de mercaderies, manipulació de 
  capses, contenidors, etc.    De les 22 a les 7 h 

 




