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TÍTOL I.  OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ

Article 1.- Objecte

1. És  l'objecte  d'aquesta  ordenança  regular  les  condicions  d’ocupació,  neteja,  recollida  de  residus  i 
manteniment  de  les  vies  i  els  espais  destinats  a  l’ús  públic,  les  condicions  de  manteniment  i 
ornamentació de les façanes, solars i edificacions que confrontin amb espais d'us públic, les condicions 
d'us comú general i d'us comú especial d'aquests espais i les obligacions dels ciutadans i usuaris. 
Els  espais destinats a us públic  a què es refereix aquesta  ordenança són els carrers,  avingudes, 
passeigs, places, camins, jardins i zones verdes, zones de terra susceptibles de ser utilitzades com a 
zones d’esbarjo, ponts, túnels per als vianants, porxos, passadissos, galeries comercials o similars, 
transports públics, edificis i altres equipaments de serveis municipals, i altres béns d’ús públic destinats 
directament a l’ús comú general de la ciutadania.

2. Establir  un  clima  de  civisme  i  respecte  mutu  que  fomenti  la  tolerància  entre  els  ciutadans  i  les 
ciutadanes  i  preveure  mecanismes  per  corregir  i,  si  s’escau,  sancionar  les  actituds  incíviques, 
negligents i irresponsables que deteriorin la qualitat de vida.

Article 2.- Àmbit d’aplicació i interpretació

1. L’àmbit d’aplicació d’aquesta Ordenança és el terme municipal de Granollers. L'àmbit de protecció de 
l'entorn de la pl. Porxada, declarada Bé Cultural d'Interès Nacional, es detalla a l'annex XI. 

2. Els edificis o instal·lacions públiques que tinguin unes normatives d'ús pròpies, es regiran per aquestes 
normatives.

3. Amb caràcter general, s'han de respectar els horaris establerts, per a l'ús de les instal·lacions i  els 
edificis públics.

4. A  l'interior  dels  edificis  i  instal·lacions  públiques  són  vigents  les  mateixes  normes  de  netedat  i 
comportament que regeixen per a l'ús dels espais d'ús públic.

5. Aquesta Ordenança es fonamenta en primer lloc en l'aplicació dels principis constitucionals i  en el 
desenvolupament del principis continguts en el vigent Estatut d'Autonomia de Catalunya, concretament 
en el  text  contingut  en la  Llei  Orgànica 6/2006,  de 19 de juliol.  La  fonamentació  legal  immediata 
d'aquesta ordenança rau en la vigent normativa de règim local, essencialment concretada en la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, amb les modificacions introduïdes per la 
Llei  57/2003 de 16 de desembre,  de mesures per  a la  modernització  del  govern local  ;  el  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; el Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament de patrimoni dels ens 
locals, i el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis 
dels ens locals de Catalunya.

Article 3.- Competència i procediment

La incoació i resolució dels expedients sancionadors correspon a l’alcalde o a l’òrgan en el qual delegui.

El procediment sancionador aplicable a aquesta ordenança és el que estableix la Llei 30/1992 de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú; el Reial 
decret 1398/1993, de 4 d’agost,  pel qual s’aprova el Reglament del procediment per a l’exercici  de la 
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potestat  sancionadora  i  el  Decret  278/1993,  de  9  de  novembre,  sobre  el  procediment  sancionador 
d'aplicació en els àmbits de competència de la Generalitat.

Article 4.- Obligació de compliment i col·laboració ciutadana

1. El desconeixement d'aquesta Ordenança no eximeix del compliment de les seves disposicions.

2. En el marc del deure general de col·laboració, es demana a la ciutadania la seva col·laboració amb 
l'autoritat municipal de les presumptes infraccions d'aquesta Ordenança que presenciïn o de les quals 
tinguin coneixement cert.

3. L'Ajuntament ha d'atendre les reclamacions, denúncies o suggeriments de les persones i exercir les 
accions escaients en cada cas.

TÍTOL II. DE LA RETOLACIÓ I NUMERACIÓ DE LA VIA PÚBLICA

Article 5.- Concepte

1. Tot espai públic s’ha de distingir i d’identificar amb un nom diferent per a cadascun.

2. La denominació de les vies públiques es pot fer d’ofici o a petició dels particulars i s’haurà de dur a 
terme d’acord amb el que disposa el Reglament de nomenclàtor vigent.

3. La retolació de les vies públiques té caràcter de servei públic i el nom de la via 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, s’ha de posar a l’edifici preeminent i als principals accessos.

4. L’Ajuntament donarà nom a aquells espais d’ús públic o zones del terme municipal que requereixen 
una identificació específica pel lloc on estan situades o per motiu del seu ús.

5. Quan  es  tracti  d'immobles  de  nova  construcció,  la  col·locació  dels  rètols  dels  noms  de  les  vies 
públiques en els llocs que determini l'Ajuntament, serà a càrrec del promotor de l’edifici. 

Article 6.- Procediment de numeració

1. Per  numerar  les  vies  públiques  s’ha  de  realitzar  el  projecte  corresponent  acompanyat  del  plànol 
parcel·lari i  la relació dels números antics i nous, en el seu cas. També s’ha d’informar la ciutadania i 
serveis  afectats  abans  que  l’aprovi  la  Junta  de  Govern  Local.  Quan  es  tracti  d’un  vial  de  nova 
urbanització,  la  Comissió  de  Nomenclàtor  haurà  d’incloure  a  l’expedient,  juntament  amb  l’informe 
favorable i proposta de resolució, la proposta de numeració dels solars que prèviament haurà elaborat 
el servei corresponent. 

2. En el cas de nous sectors de creixement urbà, el projecte de reparcel·lació inclourà la proposta de 
numeració dels solars.

3. El rètol del número l’ha de col·locar el propietari de l’edifici o solar, al costat de la porta principal o al 
mig de la línia fronterera de la finca amb la via pública, s’ha de conservar, en tot moment, en perfecte 
estat de visibilitat i neteja, i el model s’haurà d’ajustar als requisits que pugui determinar l’ajuntament.

Article 7.- Distribució de la numeració
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La numeració de les vies públiques s’ha d’ajustar a la normativa aprovada per l'Ajuntament, i als criteris 
següents: 

1. La numeració ha de ser sempre correlativa, del centre de la ciutat cap a l'extra-radi, i s’ha de senyalar 
amb números parells al costat dret  i senars al costat esquerra.

2. En els casos en que la forma i/o orientació del carrer posi en dubte el punt d'inici de la numeració es 
començarà a numerar des de l'accés més proper a la via principal.

3. Els carrers que només poden tenir numeració en un costat es numeraran de manera correlativa com el 
cas de les places. També es numeraran d'aquesta manera les vies amb tipologia de barri  o zones 
rurals.

4. Com a norma general, les finques situades en una plaça han de tenir numeració correlativa de senars i 
parells. En el cas que algun dels costats de la plaça constitueixi tram d'una altra via pública aquestes 
finques portaran la numeració corresponent a aquesta via. Però en el cas que un costat constitueixi 
tram  de  dues  vies  diferents  amb  inici  o  final  a  la  plaça,  les  finques  d'aquest  costat  portaran  la 
numeració corresponent a la plaça.

5. Els jardins també es numeraran en aquells casos en què actuïn com a plaça i tinguin edificacions al 
voltant.

6. La numeració es distribuirà a les vies en funció de la parcel·la mínima del planejament urbanístic a 
aplicar. S'haurà de fer una proposta de numeració amb el projecte de parcel·lació.

Article 8.- Elements a numerar

1. A les vies urbanes es numeraran totes les entrades principals i independents que serveixin d'accés a 
habitatges i/o locals, sense tenir en compte l'ús al qual es destinin, excepte els casos indicats en el 
punt següent.

2. Les entrades a locals que pertanyin a una finca que ja té un accés principal numerat, se'ls hi posarà el 
mateix número de la finca a la qual pertanyen, excepte els casos indicats en el punt següent.

3. Es numeraran els  accessos a  locals  o pàrquings situats  en parts  posteriors  o  laterals  d'edificis  ja 
numerats per l'entrada principal en altres vies.  Aquests números es consideraran accessoris.

4. Els habitatges en planta baixa amb accessos diferents de l'entrada principal de l'edifici, es numeraran 
de  forma  independent  a  l'accés  principal.  En  cas  de  no  disposar  de  números  lliures  suficients, 
s'utilitzaran els disponibles afegint-hi  una lletra correlativa per a cada accés a numerar,  incloent el 
principal. 

5. La identificació dels habitatges que es trobin en un mateix accés s'identificaran amb la numeració del 
pis i la porta. A les portes se'ls assignarà números o lletres correlatives seguint l'ordre que determina 
l'accés a la planta per l'escala. No s'identificarà la porta si és única en la seva planta. 

6. Els locals que no tinguin número propi s'identificaran amb una placa indicant el número principal de la 
finca a la que pertanyen i la lletra o número que identifica el local. En el cas que hi hagi més d'un local, 
anirà acompanyat dels números o lletres que corresponguin de manera correlativa. 

7. En cas d'edificacions on l'accés no estigui a la via on dóna la façana principal, sinó en un passatge, 
passadís o pati interior d'illa o similar, la finca es numerarà com si l'accés estigués en aquesta via 
principal. La placa de numeració es col·locarà a la porta d'accés a l'edificació i en un lloc visible de la 
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façana que dona a la via principal de manera que s'indiqui la ubicació dels accessos als habitatges. En 
aquests casos la propietat estarà obligada a col·locar totes aquestes plaques indicatives.

8. En cas de no disposar de números lliures s'utilitzarà el número de l'accés immediat anterior afegint una 
lletra correlativa per a cada accés que s'hagi de numerar. 

9. Les finques resultants de la segregació d’una altra que ja tingui assignada numeració, conservaran el 
número afegint una lletra correlativa per a cada finca segregada, i així successivament sempre que no 
hi hagi més números correlatius disponibles.

10.Així mateix, la finca resultant de l’agregació de dues o més, i a la qual ja ha estat assignada numeració, 
ha de conservar units els números, mentre no es realitzi la revisió adient. 

11.Els edificis de servei públic o entitats oficials, a més del número que en cada cas els correspon, han 
d’indicar nom, destinació o funció.  

12.És d'obligat compliment la col·locació de les plaques identificatives de l'accés, excepte en els casos de 
pàrquings i solars.

13.L'Ajuntament subministrarà a qui ho sol·liciti, les plaques de denominació de la via i de numeració dels 
accessos existents, previ pagament de la taxa corresponent a càrrec del propietari. 

14.El número indicat en la placa de senyalització de cada edifici haurà de concordar amb la numeració 
oficial vigent de la via. En cas contrari l'Ajuntament requerirà al propietari d'aquesta que el modifiqui 
adequadament. Sense perjudici  de les sancions que siguin aplicables, l'Ajuntament podrà substituir 
l’indicador amb càrrec del propietari de les despeses ocasionades.

Article 9.- Consentiment dels titulars

1. Els  propietaris  de  finques  estan  obligats  a  consentir  els  serveis  administratius  corresponents  per 
suportar la instal·lació en façanes, reixats i tanques, d’elements indicadors de retolació de la via, de 
retolació d’edificis històrics o d’especial interès, així com els senyals indicadors de normes de trànsit i 
circulació de vehicles i vianants o d'indicació de serveis o equipaments d'us públic. Aquests indicadors 
poden establir-se d’ofici mitjançant la notificació al propietari afectat, en el cas que no hi hagi acord 
amb aquest, sense més indemnització que el cost de la reparació dels desperfectes causats.

2. Correspon  a  l’Ajuntament  el  control  de  l’execució  dels  treballs  i  les  obres  necessàries  per  a  la 
conservació dels elements de retolació, numeració i senyalització de les vies públiques.

TÍTOL III.  DELS ELEMENTS ESTRUCTURALS DELS ESPAIS PÚBLICS

CAPÍTOL I.  Mobiliari dels espais públics

Article 10.- Disposicions generals

El  mobiliari  urbà  d'ús  públic,  consistent  en  bancs,  papereres,  tanques,  fonts,  senyalització,  fanals, 
elements decoratius i escultures, elements constructius, elements de joc infantil  o esportiu, cartelleres, 
plafons publicitaris,  marquesines d'autobusos o qualsevol  altre no especificat  anteriorment, s’haurà de 
mantenir  en un adequat estat de conservació.  Els causants del  seu deteriorament o destrucció seran 
responsables  de la reposició del dany produït, sense perjudici de les sancions que es puguin imposar. A 
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més d’això, podran ser sancionades les persones que amb un ús indegut de tals elements, perjudiquin la 
normal disposició i utilització d’aquests espais pels usuaris.

Article 11.- Dels elements estructurals dels espais públics

1. És competència de l’administració municipal l’execució dels treballs i les obres necessàries per a la 
conservació dels elements estructurals i ornamentals de les vies públiques.

2. No es pot, sota cap concepte, executar qualsevol tipus d’obra en la calçada o la vorera de les vies 
públiques, que modifiqui o alteri el seu estat ni el dels elements estructurals o ornamentals, sense la 
preceptiva llicència municipal. 

3. En cas que sigui necessari modificar la ubicació d'algun tipus de mobiliari urbà a causa d'obres, en el 
tràmit  de  la  llicència  s'aportarà  la  proposta  de  reubicació  d'aquests  elements,  que  haurà  de  ser 
aprovada per l'ajuntament. Els treballs de recol·locació i reposició aniran a càrrec dels promotors de 
l'obra.

4. Les obres de construcció o reparació de voreres guals que executin la propietat de les finques s’han de 
fer de la forma i manera que determinin les ordenances municipals i disposicions aplicables. En el cas 
de  construcció  o  reparació  de  guals  per  a  l'entrada  i  sortida  de  vehicles  s'hauran  d'atendre  les 
condicions de la llicència que es detallen a l'annex IV d'aquesta ordenança. 

5. Les  empreses  i  els  particulars  encarregats  de l’execució  d’obres  a  la  via  pública  i  els  titulars  de 
llicències  d’entrada  de  vehicles  a  través  de les  voreres,  estan  obligats  a  realitzar  la  reposició  de 
paviments, voreres i guals, en la forma i condicions que estableixin els serveis tècnics municipals i en 
els preceptes que regulen les cales, canalitzacions i totes les altres disposicions aplicables.

6. La propietat dels immobles també haurà de tolerar la instal·lació en la façana de punts de llum de la 
xarxa d’enllumenat públic així com les instal·lacions necessàries per al seu funcionament, quan per la 
dimensió  de l’amplada  de  la  vorera,  aquells  no  puguin  ser  instal·lats  directament  sobre  la  vorera 
esmentada. No es poden realitzar modificacions o alteracions de cap tipus en les instal·lacions d’un 
servei públic sense el permís municipal. 

CAPÍTOL II.  Elements de joc 

Article 12.- Elements de joc infantil

1. Les àrees de jocs infantils comptaran amb un rètol on s'informarà de les normes d'us i de les edats a 
les quals poden accedir els infants per poder utilitzar els elements de joc sense risc.

2. Excepte  en  els  supòsits  en  què  expressament  s'indiqui,  la  utilització  dels  jocs  infantils  serà 
exclusivament per als nens i  nenes de fins a 14 anys,  i  tampoc se'n podrà fer us de manera que 
existeixi perill per als seus usuaris o que puguin deteriorar-se o ser destruïts. No està permès el seu ús 
a les persones adultes. 

3. Per raons de seguretat i salut, no es permet fumar, ni entrar envasos de vidre, ni cap altre objecte que 
pugui suposar un perill per als usuaris de les àrees de jocs infantils.

Article 13.- Elements de joc esportiu

Els elements de joc esportiu es podran utilitzar dins els horaris que s'estableixen a l'annex I i en el cas que 
hi hagi condicions especials, aquestes s'indicaran en un rètol informatiu. 
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CAPÍTOL III.  Fonts públiques

Article 14.-  Fonts

1. Tenen la consideració de fonts públiques aquelles que estiguin emplaçades als espais d'ús públic de la 
ciutat, o en el seu terme municipal, susceptibles d'ús i aprofitament comú.

2. Es prohibeix a les fonts públiques:
a) arreplegar una quantitat superior a 5 litres d'aigua per dirigir-la a un ús privat, sempre que no estigui 
justificat per tall de subministrament o similar.
b) Rentar robes, aliments de qualsevol mena, atuells de neteja i objectes de qualsevol classe. 
c) Rentar-se, banyar-se o posar a nedar gossos o altres animals, o enterbolir les aigües.
d) Abandonar sota raig càntirs, cubells o qualsevol altre envàs o recipient.
e) Beure directament del tub o sortidor.
f) Abeurar bestiar i animals domèstics.
g) Deixar jugar els nens amb barquetes o objectes anàlegs, llevat de les fonts i estanys construïts i 
destinats especialment amb aquesta finalitat.
h) Llençar a l'interior del seu desguàs qualsevol matèria líquida o sòlida.

TÍTOL IV. DE LA NETEJA, IMATGE I CONSERVACIÓ

CAPÍTOL I.  La neteja dels espais públics en relació amb l’ús comú general de la 
ciutadania

Article 15.- Accions de neteja

L’Ajuntament afavorirà les accions que en matèria de neteja pública col·lectiva desenvolupin els particulars 
i que s’orientin a millorar la imatge i la qualitat de vida a Granollers.

La ciutadania de Granollers té el deure de col·laborar a evitar i prevenir que la ciutat s’embruti o deteriori. 

Per tal de facilitar la neteja de la calçada, s’ha de procurar que entre els vehicles estacionats i la vorera hi 
hagi espai suficient per a realitzar aquesta activitat. 

Les tasques de neteja dels espai públics que duguin a terme les empreses concessionàries del servei, es 
realitzaran dins els horaris que es determinen en l'annex I d'aquesta ordenança. 

Article 16.- Restriccions

1. Es prohibeix llençar o abandonar a la via pública tota mena de productes en estat sòlid, líquid o gasós. 
Els residus sòlids de petit format com papers, bosses, pellofes de llavors, pinyols de fruites, xiclets i 
altres materials similars s’han de dipositar a les paperers instal·lades al carrer.

2. Les puntes de cigar o de cigarretes o altres materials encesos s’han d’apagar abans de dipositar-los 
dins les papereres o cendrers.

3. Es prohibeix llençar a terra qualsevol tipus de deixalla des dels vehicles, tant si estan aturats com en 
marxa.

11



ID
-3
00

4. Es prohibeix situar jardineres o testos que sobresurtin cap a l’exterior de la línia de façana, de les 
baranes dels balcons dels edificis, o situar-los al damunt de tanques, baranes, ampits de les finestres, 
voladissos i cornises que no estiguin protegits o subjectats adequadament, sense permís municipal.

5. Es prohibeix vessar aigua o produir degotalls que caiguin sobre els espais d'us públic o sobre els seus 
elements per causa de regar les plantes col·locades als espais exteriors dels edificis, entre les 8 i les 
23h. 

6. Es  prohibeix  llençar  des  dels  balcons,  terrasses,  finestres  o  qualsevol  altra  obertura  de  l'edifici, 
deixalles o qualsevol producte que afecti negativament el grau de neteja dels espais d'us públic. 

7. Es prohibeix deixar escombraries, cartrons o d’altres embolcalls i qualsevol altre tipus de deixalla fora 
dels contenidors destinats a la seva recollida, excepte en aquelles zones on la recollida es faci porta a 
porta, dins l’horari que estableixi l’ajuntament per a cada tipus de residus.

Article 17.- Neteja d'espais privats d'us públic

1. Correspon als particulars i  a la propietat dels edificis la neteja dels passatges particulars, els patis 
interiors d’illes de cases, els solars i les zones verdes particulars, les façanes, porxos, passadissos i les 
galeries comercials i similars, i també els elements indicats a l’article 24 d’aquesta ordenança. En cas 
de copropietat correspon solidàriament a tots els titulars.

2. L’Ajuntament exerceix el control i la inspecció de l’estat de neteja dels elements descrits en l’apartat 
anterior  i  pot  obligar  les persones responsables a netejar-los,  d’acord amb les instruccions que a 
aquest efecte dictin els serveis tècnics municipals.

Article 18.- Retirada de residus i objectes abandonats

1. Els productes resultants de l’escombrada i neteja dels elements descrits en l’article 16 no poden, en 
cap cas, abandonar-se a la via pública, sinó que s’han de recollir i s’han de dipositar en els contenidors 
corresponents  si  el  volum es reduït.  En cas contrari  s'hauran de portar  a  una de les  deixalleries 
municipals.

2. L’Ajuntament pot realitzar subsidiàriament els treballs de neteja que, segons l’ordenança, ha d’efectuar 
la ciutadania, després del requeriment previ  als usuaris o responsables, i  els imputarà el cost dels 
serveis prestats sense perjudici de les sancions administratives que corresponguin en cada cas.

3. Els serveis municipals retiraran els objectes abandonats o dipositats als espais públics sense llicència 
quan no sigui possible identificar o localitzar en el mateix moment el seu propietari o responsable o 
quan aquest es negui a retirar l'objecte, sense perjudici de les sancions que es puguin imposar.

4. Els  objectes retirats  dels  espais  públics  que  no siguin  considerats  com a residus  sòlids i  que  es 
presumeixen extraviats es mantindran en dipòsit durant un termini màxim de 30 dies que el seu titular 
pugui recuperar-los, sense perjudici de l'obligació de pagar les despeses de retirada i custòdia. Un cop 
transcorregut el termini de dipòsit sense que el titular s'hi hagi interessat, els serveis procediran a la 
seva alienació, destrucció o utilització, segons s'escaigui. En el supòsit que sigui possible identificar el 
propietari de l'objecte abandonat, els serveis municipals es posaran en contacte amb ell comunicant-li 
la situació.
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CAPÍTOL II. La neteja dels espais d'ús públic en cas d’obres i activitats diverses

Article 19.- Activitats als espais d'ús públic

1. Qualsevol activitat que pugui ocasionar brutícia als espais d'ús públic requereix llicència o autorització 
prèvia  de l’Ajuntament. Els seus titulars són els responsables d’evitar el  deteriorament dels espais 
públics, prevenir que s’embrutin i, si és el cas, diàriament han de netejar i retirar tots els materials 
residuals que l’activitat generi, tant si aquesta activitat té lloc directament en la via pública com si no és 
així, però hi té incidència. Els espais d'ús públic no es poden utilitzar com a extensió de l'activitat que 
es dugui a terme en la finca privada adjacent, sense disposar de la preceptiva autorització.

2. L’Ajuntament podrà exigir als titulars o responsables d’actes festius, culturals o esportius i d’activitats 
com  fires,  circs,  teatres  ambulants  i  d’altres  que  utilitzin  qualsevol  espai  d'ús  públic,  terrenys  o 
equipaments municipals, que dipositin una fiança que garanteixi les responsabilitats derivades de la 
seva activitat. 

3. L’Ajuntament  podrà  exigir  en  tot  moment  les  accions  de  neteja  dels  espais  públics  que  siguin 
necessàries, o podrà efectuar-les subsidiàriament a càrrec dels responsables, sense perjudici de les 
sancions administratives que corresponguin. Es podran executar aquestes despeses de neteja amb 
càrrec a la fiança dipositada per aquest concepte. 

Article 20.- Obres als espais d'ús públic.

1. Les  persones  que  realitzin  obres  als  espais  d'ús  públic  i  zones  limítrofes  han  de  protegir  l’obra 
mitjançant la col·locació d’elements adequats al seu voltant, per evitar que s’escampin fora de la zona 
afectada pels treballs, runes, terres o altres materials sobrants d’obra.

2. Quan es tracti d’obres als espais d'ús públic o d’edificació s’han d’instal·lar tanques i altres elements de 
protecció, i també tubs de càrrega i descàrrega de materials i productes d’enderrocament, que han de 
tenir les condicions necessàries per impedir que s’embrutin els espais d'ús públic i que causin danys a 
les persones o coses.

3. Les superfícies immediates als treballs de rases, canalitzacions i connexions realitzades als espais d'ús 
públic  s’han  de  mantenir  sempre  netes  i  exemptes  de  tota  mena  de  materials  residuals  en  les 
condicions que determina l’ordenança que regula les instal·lacions de conduccions a la via pública i 
espais lliures.

4. Els materials de subministrament i  els residus, s’han de dipositar dins de l’obra o dins de la zona 
delimitada dels  espais  d'ús públic  degudament  autoritzada.  Si  calgués dipositar-los en espais  d'ús 
públic s’exigirà autorització municipal.

5. Totes les operacions d’obres com pastar, serrar, tallar panots o similars, s’han de fer a l’interior de 
l’obra o dintre la zona delimitada de la via pública degudament autoritzada i sense fer pols. Qualsevol 
activitat d'obra o construcció que requereixi l'us de maquinària, estarà limitada per l'horari de l'Annex I. 

6. Un cop finalitzades les operacions de càrrega i  descàrrega o de sortida i  entrada a les obres de 
qualsevol  vehicle  susceptible  de  produir  brutícia,  el  personal  responsable  de  les  operacions,  i 
subsidiàriament els titulars dels establiments i les obres, hauran de posar els mitjans necessaris per 
evitar que aquests vehicles embrutin els espais d'ús públic. 

7. Si l’Ajuntament estableix algun tipus d’element distintiu de l’obra o de la llicència, s’haurà de situar dins 
el recinte de l’obra, en un lloc que sigui visible des de l’exterior.  
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8. Els treballs temporals o continuats que es duguin a terme en l’àmbit dels espais d'ús públic o a cel 
obert en l’àmbit privat, s’han d’ajustar en matèria acústica al que disposa l'Ordenança reguladora del 
soroll i les vibracions, i a la reglamentació següent: 

a) L’horari de treball serà l'indicat a l’annex I.
b) En casos excepcionals i només per necessitats d’urgència amb coneixement de l’Ajuntament, es 

podran autoritzar treballs temporals fora d’aquest horari.
c) L’empresa encarregada,  si  per  imperatius tècnics  o  altres  no  és  possible  respectar  els  nivells 

d’immissió de la zona de sensibilitat acústica, haurà d'informar el veïnat amb antelació respecte a 
la franja horària en què es portaran a terme els treballs.

Article 21.- Neteja dels espais d'ús públic.

1. És  obligació  del  contractista  la  neteja  diària  i  sistemàtica  dels  espais  d'ús  públic  en  tota  la  zona 
afectada per la construcció d’edificis o altres obres.

2. L’Ajuntament podrà exigir en tot moment al responsable de les obres, les accions de neteja dels espais 
públics que siguin necessàries, o podrà efectuar-les subsidiàriament a càrrec dels responsables, sense 
perjudici de les sancions administratives que corresponguin. Es podran executar aquestes despeses de 
neteja amb càrrec a la fiança dipositada.

Article 22.- Transport.

1. Es prohibeix el  transport  de formigó amb vehicle  formigonera que no dugui  tancada la bocada de 
descàrrega amb un dispositiu que impedeixi l’abocament de formigó a la via pública. Així mateix, es 
prohibeix netejar les formigoneres als espais públics ni en altres zones públiques o privades que no 
estiguin habilitades per a aquest fi.

2. Es prohibeix el transport de qualsevol material d’obra sense que les càrregues estiguin correctament 
tapades fins que es trobi en l’emplaçament de destí, per evitar el seu abocament a la via pública.

3. Serà responsable el conductor i, subsidiàriament, el propietari del vehicle, que està obligat a retirar 
qualsevol  residu abocat als espais d'ús públic i  a reparar els danys causats, sense perjudici  de la 
sanció que correspongui.

Article 23.- Restriccions.

Es prohibeix realitzar als espais d'ús públic els actes que s’especifiquen a continuació:

a) Buidar, abocar i dipositar qualsevol tipus de material residual i aigües brutes tant a la vorera com a 
la calçada, escocells d’arbres i solars sense edificar.

b) Buidar, llençar o dipositar qualsevol deixalla de tipus industrial líquida, sòlida o solidificable.
c) Abandonar vehicles, mobles, electrodomèstics, estris i altres objectes d’ús domiciliari.
d) Rentar  vehicles  i  maquinària,  canviar  olis,  efectuar  reparacions  de  qualsevol  mena  o  altres 

actuacions similars, llevat d’actuacions puntuals de reparació de vehicles per motius d’emergència.

CAPÍTOL III. Imatge i neteja de l’exterior dels immobles

Article 24.- Neteja d’aparadors i altres.

1. Els  propietaris  de finques,  edificis,  habitatges i  establiments estan obligats  a  conservar-los en les 
degudes condicions de seguretat, neteja i ornamentació. Estan també obligats a mantenir netes les 
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façanes, rètols de numeració del carrer, les mitgeres descobertes, les entrades i escales d’accés i, en 
general, totes les parts de l’immoble que siguin visibles des dels espais d'ús públic. 

2. Els propietaris són responsables d'instal·lar les proteccions necessàries en qualsevol element exterior 
de l'edifici per tal d'evitar que s'hi posin el coloms o niïn a l'interior de l'edifici.

3. En tots els balcons, terrasses o qualsevol altre espai on hi pugui haver animals domèstics s'han de 
prendre les mesures necessàries de protecció del perímetre per tal d'evitar que puguin caure als espais 
d'ús públic, o als pisos inferiors, els orins i defecacions dels animals. 

4. Els veïns són responsables de fer el manteniment i prendre les mesures d'higiene necessàries per 
evitar l'aparició de qualsevol  tipus de plaga a l'edifici,  que pugui afectar la comunitat de veïns o a 
l'entorn.

5. En tot el que es refereix al punt precedent, els propietaris han de fer els treballs de manteniment i 
neteja  quan això sigui  necessari  o bé ho ordeni  l’autoritat  municipal  mitjançant  informe previ  dels 
serveis tècnics municipals. La neteja d’elements exteriors d’edificis s’ha de fer sempre tenint cura de no 
embrutar els espais d'us públic i utilitzant productes de neteja biodegradables i no contaminants. Es 
consideren responsables de l’incompliment els ocupants de l’immoble, i solidàriament, els propietaris. 

6. En general  s'hauran de prendre les mesures necessàries,  a qualsevol  part  dels  immobles,  per tal 
d'evitar que cap espai d'aquests pugui constituir un focus d'insalubritat que afecti als veïns o l'entorn.

Article 25.- Exteriors dels immobles

La neteja d’aparadors i elements exteriors d’establiments efectuada per empreses o particulars s’ha de fer 
sempre tenint cura de no embrutar els espais d'ús públic.  Els responsables de l’incompliment són els 
titulars de l’activitat.

Article 26.- Imatge exterior

Els propietaris han de vetllar pel manteniment de la composició arquitectònica de la façana. A tal efecte, 
no s'admetran solucions individuals que distorsionin el cromatisme, la textura i les solucions constructives 
dels edificis o del conjunt en què s'ubiquin d'acord amb la normativa urbanística vigent.

Les  façanes  i  els  altres  elements  arquitectònics  de  suport,  paraments,  ornaments,  emmarcaments, 
cornises,  balcons,  terrasses,  baranes,  i  similars.  es  mantindran  nets  i  constructivament  sans,  sense 
pintades, grafits, cartells, adhesius o elements similars, ni tampoc elements obsolets.

No s'admetran elements sortints respecte el pla de façana que puguin dificultar el pas de vehicles de 
transport, de serveis o d'emergència, especialment en les illes de vianants.

Article 27.- Elements sobreposats en façanes

1. Tendals.

1.1. Plantes pis. En cas de col·locació de tendals en balcons i  finestres de plantes pis d’una mateixa 
comunitat de veïns, aquests elements hauran de tenir les mateixes característiques de model i color, i 
hauran d’adequar-se a la gamma cromàtica present en l’arquitectura de l’edifici.

1.2. Planta baixa. S'admet la instal·lació de tendals plegables de lona o teixits similars amb les condicions 
següents: 
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a)Els tendals es col·locaran dins dels forats arquitectònics o en el marc perimetral del buit  d'una 
amplada màxima de 20 cm, sense que en cap cas ocultin elements significatius de l'emmarcament 
del buit. La superació d'aquests límits serà justificable amb el pertinent estudi d'ombres. No podran 
tenir peus drets ni recolzar-se sobre la via pública.
b)Les barres tensores i altres elements de la instal·lació es situaran a una alçada mínima sobre el 
nivell de la vorera de 2,20 m, sense que cap punt del tendal, serrells o laterals, s'alcin a menys de 2 
m. El seu sortint o volada des del pla de façana serà inferior en 60 cm a l'amplada de la vorera, amb 
una volada màxima de 3 metres quan siguin translúcids i d'1,50 m si són opacs.
c) El color haurà de ser el mateix o de la mateixa gamma que el dels tendals de plantes pis i, en 
qualsevol  cas, adequar-se a la gamma cromàtica present en l’arquitectura de l’edifici.  Pot  exhibir 
l'identificador de l'establiment pintat sobre la tela i en una sola posició, ocupant un màxim del 25 % de 
la superfície del tendal, o el que disposi l'Ordenança de la Publicitat de Granollers.

2. Instal·lacions

2.1  No  es  poden  col·locar  instal·lacions  o  conduccions  sobre  les  façanes,  tret  de  les  expressament 
autoritzades:  instal·lacions bàsiques de serveis,  telefonia,  electricitat i  gas,  respectant  les condicions i 
àmbits permesos.

2.2  Les  companyies  de  subministrament  són  responsables  del  manteniment,  seguretat  i  decòrum 
d'aquestes  instal·lacions,  i  tenen  l'obligació  d'impedir  en  tot  moment  les  provisionalitats,  desordres  i 
deixadeses, així com la seva visibilitat ostensible.

2.3 Els dipòsits, parallamps, antenes de televisió, comptadors de companyies de serveis i qualsevol altra 
instal·lació complementària no poden estar situats en façana i han de col·locar-se en llocs estèticament 
adients, prèvia llicència o autorització dels serveis tècnics.

2.4 En general, es prohibeix situar portes, ja sigui de sortida o accés dels edificis, d'armaris d'instal·lacions 
o similars, l'obertura de les quals envaeixi la via pública. A tal efecte, s'habilitaran cancells o es realitzaran 
reculades en el disseny de la façana perquè això no succeeixi.

2.5 Els equips d'aire condicionat hauran de situar-se en terrasses, cobertes, terrats i  altres espais de 
l'immoble no visibles des de la via pública. Sempre que es justifiqui la impossibilitat de complir amb aquest 
requisit, es podrà autoritzar la col·locació d'un aparell mitjançant llicència municipal, sempre que aquest 
s'integri en la fusteria de la façana, sense sobresortir del seu pla vertical, i s'adapti al seu disseny, material 
i color mitjançant reixes, lames o similars; o en la part baixa dels balcons, sempre que no sobresurtin de 
l'alçada de la barana.

2.6 Es prohibeix que els aparells d’aire condicionat, les rentadores o qualsevol altre aparell domèstic o 
industrial,  evacuï  l’aigua  residual  o  de  condensació  directament  a  la  via  pública.  Les  obertures  de 
ventilació dels aparells de climatització que es practiquin a les façanes dels edificis, es dissenyaran de 
manera que l’aire calent que generen no provoqui molèsties als vianants ni als veïns de l’edifici.

2.7  Es  prohibeix  la  il·luminació  de les  façanes  dels  edificis,  llevat  que,  prèvia  llicència  municipal,  ho 
justifiqui  l'interès  arquitectònic  o  històric  de  l'edifici.  En  planta  baixa,  no  s'acceptarà  cap  element 
d'il·luminació que no formi part dels rètols indicadors que en puguin disposar, d'acord amb la normativa 
vigent  d'ordenació  ambiental  de  l'enllumenat  per  a  la  protecció  del  medi  nocturn,  i  altra  normativa 
aplicable. 

3. Mitgeres

3.1. Totes les mitgeres consolidades que siguin perceptibles des de la via pública han de tenir tractament 
de façanes: d'assegurar la protecció pluvial i l'aïllament tèrmic adequats, i una imatge exterior correcta. Els 
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celoberts i patis de ventilació oberts en mitgeres consolidades i que resultin visibles des de la via pública 
hauran de considerar-se com a façanes i, per tant, estan sotmesos a les restriccions d'aquest article pel 
que fa a la seva imatge a l'exterior.

4. Usos en balcons, finestres i terrats.

4.1 En cas d'ubicar espais d'estendre roba en balcons i terrats, s'hauran de preveure mesures d'ocultació 
des de la via pública, degudament integrades en la composició arquitectònica per tal de no malmetre la 
imatge de l'edifici.

4.2 Resta prohibit l'emmagatzematge de materials i objectes domèstics, la col·locació d'elements estranys, 
com armaris, bombones de butà, bicicletes o similars, que puguin interrompre la correcta evacuació de les 
aigües pluvials, que puguin representar pesos excessius o que resultin excessivament visibles i malmetin 
la imatge de l'edifici.

4.3 Pel que fa a la instal·lació de pèrgoles, porxades o construccions annexes, aquestes no podran ser 
excessivament visibles des de la via pública ni malmetre la imatge de conjunt de l'immoble. Només tindran 
consideració de pèrgola aquelles estructures desmuntables que no estiguin cobertes per cap element fix o 
permanent, o que el material de cobriment permeti el pas de l'aire i la llum. Aquest tipus d'estructures 
hauran de comptar amb la subjecció suficient i adequada, i els seus titulars en seran responsables en cas 
que puguin ocasionar algun dany per motiu de vent o qualsevol altra inclemència meteorològica.

CAPÍTOL IV. Neteja i manteniment de solars

Article 28.- Neteja i manteniment de solars

1. Els propietaris de solars i terrenys han de mantenir-los lliures de deixalles, residus, herbes i matolls, i 
en les condicions degudes d’higiene, salubritat, seguretat i ornamentació pública.

2. La prescripció anterior inclou les mesures de prevenció i control de plagues que siguin necessàries. 
Qualsevol actuació de control de plagues es farà tenint en compte les mesures de seguretat adients 
per a minimitzar els riscos ambientals, de les persones i els altres animals que no son objecte de 
control. Qualsevol aplicació d'un biocida en un espai públic només la podrà dur a terme una empresa 
autoritzada i registrada per l'autoritat competent. 

3. L’Ajuntament podrà, en tot moment, en referència als apartats anteriors, exigir les accions de neteja 
corresponents, o efectuar-les subsidiàriament a càrrec dels propietaris o usuaris, sense perjudici de les 
sancions que siguin aplicables.

4. Els solars buits o sense ocupar han d'estar protegits amb una tanca 2m d'alçada, construïda amb 
materials que ofereixin seguretat i conservació digna, i en la qual s'habilitarà una porta d'accés per a 
manteniment.

CAPÍTOL V. Grafits

Article 29.- Grafits

1. Es  prohibeix  fer  pintades  o  gargots  a  la  via  pública,  o  sobre  els  elements  estructurals,  calçades, 
voravies i mobiliari urbà, monuments, murs, parets o façanes, tant públiques com privades.

2. L'obligació de netejar les pintades recau en el titular del bé afectat, sense perjudici de les accions que 
es puguin dur a terme en cas que l'infractor sigui identificat. L’Ajuntament, amb el consentiment previ i 
a càrrec de les persones titulars dels béns afectats, podrà netejar o reparar els danys efectuats per les 

17



ID
-3
00

pintades o grafits de manera subsidiària, en finques situades en el casc antic o en zones de molta 
afluència de vianants i, excepcionalment, en la resta de la ciutat.

3. No  obstant  això,  es  podrà  procedir  a  l’actuació  d’ofici  quan  el  missatge  de  la  pintada  tingui 
connotacions que atemptin contra els drets fonamentals i els valors reconeguts per l’ordenament jurídic 
vigent.

4. Queden excloses del punt 1 d’aquest article les pintures-murals i grafits de caràcter artístic realitzats 
sobre les tanques de solars o parets mitgeres, sempre que tinguin l’autorització prèvia de la propietat i 
l’autorització municipal corresponent. 

5. Si amb motiu d'una activitat festiva, esportiva, social o de qualsevol mena, es produeix un deslluïment 
de  l'entorn  per  pintades,  cartells  enganxats  o  de  qualsevol  altra  manera,  l'entitat  organitzadora  i 
subsidiàriament les persones responsables d'aquesta, estaran obligades a restablir l'estat original del 
bé afectat o fer-se càrrec de la despesa del restabliment.

CAPÍTOL VI. Activitats publicitàries a la via pública

Article 30.- Publicitat

1. La col·locació  de  pancartes,  banderoles,  l’enganxada de cartells  i  adhesius,  la  distribució  de  fulls 
volants, revistes publicitàries i qualsevol altra activitat relacionada amb la publicitat que es realitzi o 
afecti  d’alguna manera a la via pública, resten sotmeses a la taxa corresponent i  han de disposar 
d’autorització municipal prèvia, d’acord amb el que es disposa als annexos VII i VIII.

2. Els suports de revistes publicitàries no es podran situar a la via pública sense la llicència corresponent i 
estaran sotmesos al pagament de la taxa regulada per l’ordenança fiscal vigent. 

3. Les activitats publicitàries amb megafonia i música que realitzin els establiments comercials i entitats, 
tant sigui en llocs fixes com de manera ambulant, estaran subjectes al que disposa l'Ordenança de 
sorolls i a l'horari de l'Annex I, hauran de disposar d'autorització municipal i a realitzar el pagament de 
la taxa corresponent.

4. La col·locació temporal d’altaveus a les façanes dels immobles o en elements del mobiliari urbà estarà 
subjecte  al  que  disposa  l'Ordenança  de  sorolls  i  a  l'horari  de  l'Annex  I,  i  requereix  l’autorització 
expressa municipal.

5. Estan exempts de la taxa totes les entitats sense ànim de lucre i  que figuren inscrites al Registre 
Municipal d’Entitats.

6. Per a la concessió de l’autorització, l’Ajuntament pot exigir la constitució d’una fiança per la quantia 
corresponent als costos previsibles de neteja o retirada els elements que puguin causar brutícia.

7. Resten excloses de la present regulació la publicitat relativa a les campanyes electorals que es regiran 
per autoritzacions específiques.

Article 31.- Obligacions

La col·locació de cartells només es podrà dur a terme en les columnes de lliure expressió i altres espais 
habilitats per l’Ajuntament, d’acord amb la normativa municipal vigent de l'annex VII.
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Article 32.- Prohibicions

1. Es prohibeix la col·locació i enganxada de cartells o adhesius a les façanes, portes i zones d’accés en 
general  dels  edificis  públics  o  privats  i  en  cap  tipus  de  mobiliari  urbà,  amb excepció  dels  casos 
expressament autoritzats per l’autoritat municipal.

2. Es  prohibeix  especialment  qualsevol  mena  d’activitat  publicitària  de  les  regulades  en  aquesta 
ordenança als edificis inclosos en el Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic i arqueològic i 
al seu entorn immediat, i a l’arbrat municipal.

CAPÍTOL VII. Actuacions de la ciutadania en cas de nevada

Article 33.- Actuacions de la ciutadania en cas de nevada

1. En cas de nevada, els propietaris dels immobles i,  subsidiàriament, els seus usuaris, col·laboraran 
amb els seus propis mitjans, a netejar la neu i el gel dipositats a la vorera davant de la seva façana, 
d'acord amb els consells generals del servei de protecció civil i les ordres i indicacions que provinguin 
de les autoritats municipals. 

2. La neu i el gel s’han d’amuntegar a la vorera, però no a la calçada, de forma que no privi la circulació 
de l’aigua ni dels vehicles, deixant lliure l’accés a l’embornal més pròxim.

TÍTOL V. LA RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS

CAPÍTOL I. Condicions generals i àmbit d’aplicació

Article 34.- Usuaris

Tenen categoria d’usuaris, a l’efecte de prestació dels serveis destinats a la recollida de deixalles i residus 
urbans, tots els possibles generadors de residus urbans residents a Granollers.

Article 35.- Definicions

1. Residus domiciliaris:  residus municipals generats als domicilis particulars, als comerços, a les oficines i 
als equipaments de serveis, i també són residus municipals els que no tenen la consideració de residus 
especials i que, per llur naturalesa o composició, es poden assimilar als que es produeixin en els llocs 
o activitats esmentats. Tenen també la consideració de residus municipals els procedents de la neteja 
de les vies públiques, zones verdes, àrees recreatives; els animals domèstics morts, els mobles, els 
estris  i  els  vehicles  abandonats;  i  els  residus  i  enderrocs  procedents  d’obres  menors  i  reparació 
domiciliària. 

2. Residus comercials: residus municipals generats per l’activitat pròpia del comerç al detall i a l’engròs, 
l’hotelera, els bars, els mercats, les oficines i els equipaments dels serveis. Són equiparables a aquesta 
categoria  als  efectes  de  la  gestió,  els  residus  originats  a  la  indústria  que  tenen  la  consideració 
d'assimilables  als  municipals  d’acord  amb  el  que  estableix  la  legislació  de  categoria  superior 
reguladora dels residus. 

3. Els residus industrials que es descriuen al capítol  VI,  no poden ésser considerats assimilables als 
municipals i no són objecte de regulació a través d’aquesta ordenança.
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Article 36.- Classificació

1. Residus  ordinaris:  Són  els  residus  produïts  per  l’activitat  domèstica,  de  comerços,  oficines,  i 
equipaments  de  serveis  i  altres  generadors  singulars,  assimilables  als  municipals,  així  com  els 
procedents de la neteja viària i dels espais verds. 

2. Residus voluminosos: Són els que no poden ser evacuats per mitjans convencionals de recollida a 
causa de la seva envergadura. El sistema de recollida és a través de les deixalleries o el que determini 
l’Ajuntament, informant-ne a la ciutadania. 

3. Residus especials: Tenen el mateix origen, però a causa de la seva composició són gestionats de 
manera diferent perquè poden comprometre el tractament biològic o la recuperació d’altres fraccions, i 
poden comportar un risc per al medi o per a la salut de les persones.

Article 37.- Responsabilitat

1. Els  usuaris  hauran  de  separar  els  residus  convenientment  abans  de  dipositar-los  als  contenidors 
corresponents o llocs autoritzats. 

2. No es pot dipositar en els contenidors cap material diferent dels expressament assenyalats en cada 
cas.

3. Un cop dipositades les deixalles i residus a la via pública, queden sota la responsabilitat i custòdia de 
l’Ajuntament.

4. Es prohibeix manipular, seleccionar o sostraure els materials residuals dipositats en contenidors a la 
via  pública  a  l’espera  d’ésser  recollits  pels  serveis  corresponents,  excepte  que  hom  disposi 
d’autorització expressa atorgada per l’Ajuntament.

Article 38.- Taxes

L’Ajuntament pot establir la taxa corresponent a la gestió municipal dels residus urbans, l’import de la qual 
s’ha de fixar d’acord amb el que determinin les ordenances fiscals vigents.

CAPÍTOL II. Servei de recollida d’escombraries domiciliàries

Article 39.- Tipus del servei de recollida

1. El servei de recollida d’escombraries domiciliàries recull els materials residuals assenyalats en l’article 
35. Les tasques de recollida de residus que duguin a terme les empreses concessionàries d'aquest 
servei s'hauran de realitzar en l'horari que es determina a l'annex I d'aquesta ordenança. 

2. Es  prohibeix  el  lliurament  d’escombraries  domiciliàries  que  continguin  residus  en  forma  líquida  o 
susceptibles de liquar-se.

Article 40.- Obligacions dels usuaris

1. Els usuaris estan obligats a separar les diferents fraccions en origen, utilitzar les diferents modalitats de 
recollida en funció de la fracció residual a la que estan destinades i respectar els horaris i sistemes de 
lliurament  fixats.  També  estan  obligats  a  dipositar  cada  tipus  de  residu  dins  els  contenidors 
corresponents situats a la via pública i tancar la tapa un cop realitzada l’operació.
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2. Els residus orgànics i de rebuig s’han de lliurar dins els contenidors mitjançant les bosses de plàstic 
corresponents, degudament tancades i en cap cas en caixes o paquets.

3. L’horari que s’estableix per dipositar les escombraries del tipus orgànic i de rebuig dins els contenidors 
és el que s’indica a l’annex I d’horaris d’aquesta ordenança. Les deixalles de recollida selectiva es 
poden dipositar als respectius contenidors durant les 24 hores del dia, excepte el vidre que s'haurà de 
dipositar entre les 8 i les 21h.  

4. L’Ajuntament pot establir, amb caràcter permanent o transitori, els punts de lliurament i acumulació de 
residus. Els usuaris han de complir totes les instruccions que es dictin a aquest respecte per part de 
l’autoritat municipal.

5. Els infractors estan obligats a retirar els residus que hagin abandonat en llocs no autoritzats i a deixar 
net l’espai que s’hagi embrutat, amb independència de les sancions que corresponguin. En el cas que 
els serveis municipals hagin de recollir, transportar i eliminar els residus, l’import del serveis s’imputarà 
als responsables.

Article 41.- Prohibicions

1. Es prohibeix moure o traslladar els contenidors dels seus emplaçaments o maltractar-los.

2. Es prohibeix la incineració domèstica de qualsevol tipus d’escombraries i residus sòlids. 

3. Es prohibeix estacionar els vehicles davant dels contenidors de recollida de residus domiciliaris o de 
recollida selectiva o en llocs que dificultin les operacions de buidatge.

4. Es prohibeix l’abandonament de les escombraries i de tota mena de residus en llocs no autoritzats. 

Article 42.- Espais per a la recollida

1. L’Ajuntament exigirà, d’acord amb la legislació vigent, que en els edificis amb activitats comercials es 
reservin espais i instal·lacions que facilitin la recollida selectiva dels residus. 

2. L’Ajuntament també vetllarà pel respecte de les reserves d’espais a la xarxa viària per a la col·locació 
de contenidors i altres equipaments.

3. L'Ajuntament podrà decidir  el  lloc més adequat per a la ubicació a la via  pública dels contenidors 
necessaris per a la recollida de totes les fraccions dels residus, sense cap altra limitació que procurar 
una correcta i adequada distribució dels contenidors respecte dels usuaris d'aquests, i tindrà cura que 
aquestes instal·lacions no estiguin situades al davant dels accessos a activitats de restauració o de 
comerç d'alimentació fresca i que no dificultin la mobilitat i/o visibilitat de vianants i conductors. 

CAPÍTOL III. Recollida sectorial de residus

Article 43.- Recollida porta a porta

En el  cas  que  l’Ajuntament  disposi  de  serveis  de  recollida  de  residus  porta  a  porta,  les  persones  i 
empreses  afectades  per  aquesta  modalitat  de  recollida  tindran  l’obligació  d’entregar  els  residus 
corresponents de la  manera que estableixin  els  serveis  municipals i  dins l'horari  que es determina a 
l'annex I.

Article 44.- Vehicles abandonats
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1. La Policia Local, d’acord amb la normativa vigent, ha de retirar els vehicles abandonats a la via pública.

2. Els vehicles que romanguin a la via pública estacionats al mateix lloc durant un període superior a 30 
dies, i  els quals, pel seu estat,  es dedueixi  la seva possible qualificació d’abandonament, tenen la 
categoria de residus municipals i es retiraran directament dels espais d'ús públic.

3. L’Ajuntament  podrà  donar  també el  tractament  de  residus  urbans,  en les  mateixes  condicions  de 
l’apartat anterior, a tots els vehicles que es considerin abandonats i que estiguin situats en solars de 
propietat privada que siguin utilitzats per una col·lectivitat determinada d’usuaris o bé tinguin un ús 
reconegut d’aparcament públic.

Article 45.-  Gestió de residus 

a) Comercials

1. La persona titular d’una activitat que generi residus comercials els ha de gestionar per si mateixa, 
d’acord amb les obligacions pròpies dels posseïdors o productors de residus.

2. La persona titular de l’activitat ha de lliurar els residus que generi o posseeixi a un gestor autoritzat 
perquè se’n faci la valoració i  tractament adequats, si aquesta operació és possible, o bé s’ha 
d’acollir al sistema de recollida i gestió que l’Ajuntament estableixi per a aquests tipus de residus, 
incloent-hi el servei de deixalleria.

3. En tot cas, la persona titular d’activitat generadora de residus comercials ha de:

a) Mantenir els residus en condiciones adequades d’higiene i seguretat mentre els posseeixi.
b) Lliurar els residus en condicions adequades de separació per materials.
c) Suportar les despeses de gestió dels residus que posseeixi o genera.
d) Tenir a disposició de l’Ajuntament el document que acrediti que ha gestionat correctament els 
residus i els justificants dels lliuraments efectuats.

b) Voluminosos

La recollida de residus voluminosos s’efectuarà de la forma i sistema que l’Ajuntament determini en el 
moment oportú, i podrà regular les mides, el volum o el pes dels residus, i establir els límits que consideri 
oportuns. 
 
CAPÍTOL IV. Ús d’instal·lacions fixes

Article 46.-  Deixalleries

L’Ajuntament ha establert  d’acord amb la legislació vigent  un servei  de deixalleries que els ciutadans 
hauran d’utilitzar preferentment, duent-hi tots aquells residus que s’hi admetin segons el reglament del 
servei.

CAPÍTOL V. Recollida de terres i runes

Article 47.- Definició

A l’efecte d’aquestes ordenances, tenen la consideració de terres i runes els residus resultants de treballs 
de  construcció,  demolició,  enderroc  i,  en  general,  tots  els  sobrants  d’obres.  També  té  aquesta 
consideració qualsevol material residual assimilable als anteriors, com ara sanitaris, peces de marbre o 
qualsevol altre tipus de pedra natural, etc.  
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Article 48.- Lliurament

El lliurament de terres i runes per part de la ciutadania es pot efectuar de les maneres següents:

a) A les deixalleries municipals, quan les runes siguin producte de la realització d’obres menors que 
disposin de la llicència municipal corresponent. Els responsables de la instal·lació receptora poden 
exigir la presentació del DNI i de la llicència d’obres abans d’autoritzar l’abocament. 

b) Quan  la  runa  generada  provingui  d’obres  d’enderroc,  majors  o  similars,  serà  obligatòria  la 
contractació  d’un  contenidor,  ja  sigui  de  tipus  sac  o  metàl·lic,  així  com  l’entrega  de  la  runa 
generada a un gestor autoritzat que haurà d’emetre el justificant de recepció corresponent. 

Article 49.- Autorització

1. La col·locació de contenidors i sacs d’obres en la via pública requereix sempre autorització municipal, 
atorgada  conjuntament,  si  s’escau,  amb  la  llicència  d’obres,  mitjançant  el  pagament  de  la  taxa 
oportuna, on haurà de constar el nom i telèfon de contacte de la persona responsable de l’ocupació 
autoritzada.  Els  contenidors  per  a  obres  solament  els  poden  utilitzar  els  titulars  de  la  llicència 
esmentada.  En qualsevol  cas s'haurà d'atendre a  les condicions de la  llicència  que es detallen a 
l'annex II. 

2. Els transportistes de terres i runes han d’estar inscrits en el Registre General de Transportistes de 
Residus de Catalunya.

Article 50.- Obligacions

1. Els contenidors d’obres situats a la via pública que estiguin plens, els ha de tapar immediatament 
l’usuari de forma adequada, a fi que no produeixin abocaments a l’exterior de materials residuals, i 
s’han de retirar al més aviat possible. Així mateix, és obligatori tapar els contenidors en acabar l’horari 
de treball. A les zones de vianants no hi podrà haver contenidors ni sacs de runa els dies de mercat 
setmanal, els divendres, els caps de setmana i festius. 

2. Els contenidors plens en més d’un 75 % de la seva capacitat s’han de retirar i no poden, en cap cas, 
romandre a la via pública el cap de setmana.

3. Les operacions d’instal·lació i retirada dels contenidors per a obres han de realitzar-se de forma que no 
causin molèsties a la ciutadania.

Article 51.- Responsabilitats

El titular de la llicència d’obres és el responsable dels danys causats al paviment i mobiliari  urbà dels 
espais d'ús públic i ha de comunicar-los immediatament als serveis municipals corresponents en cas que 
s’hagin produït. Així mateix, el titular n’és el responsable de la seva reparació. Aquestes reparacions es 
podrà realitzar subsidiàriament per l’ajuntament amb càrrec al titular de les despeses ocasionades.

El propietari  o promotor de les obres és el  responsable subsidiari  de les obligacions establertes  a la 
llicència d'obra.

CAPÍTOL VI. Recollida i transport de residus industrials

Article 52.- Categories

Té categoria de residu industrial:
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1. Qualsevol  material  sòlid,  gasós o líquid  que resulti  d’una activitat  de transformació,  d’utilització,  de 
consum o de neteja, realitzada dins d’un procés de fabricació, el productor o el posseïdor del qual té 
voluntat de desprendre’s, i que no pot ser considerat com a residu municipal.

2. Els residus urbans que per les condicions de llur presentació, volum, pes, quantitat de lliurament diari, 
contingut d’humitat i d’altres, no puguin ser objecte de recollida normalitzada de residus urbans, segons 
el parer dels serveis tècnics municipals.

Article 53. - Lliurament

El lliurament i transport de residus industrials a la via pública s’ha de fer sempre mitjançant elements de 
contenció o de transport tancats de manera que no produeixin abocaments de cap tipus a l’exterior. En 
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 a què doni lloc.

Article 54.- Obligacions.

Els  productors,  els  posseïdors  i  els  tercers  autoritzats  que  produeixin,  manipulin,  emmagatzemin  o 
transportin residus industrials, queden obligats a complir la legislació vigent i a facilitar a l’Ajuntament les 
actuacions d’inspecció, vigilància i control que aquest estimi convenients i a donar tota la informació que 
els sigui requerida sobre els residus esmentats.

Article 55.- Residus especials, no especials i inerts

1. La persona que per  raó de la  seva activitat  pugui  produir  residus especials  i  no especials  ha de 
demostrar en l’expedient de sol·licitud de llicència industrial que el problema del tractament o disposició 
del rebuig dels residus produïts està resolt en les condicions que s’assenyalen a la legislació vigent.

2. A l’efecte del punt anterior es consideren residus especials, no especials i inerts, els definits al Decret 
Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol pel qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de Residus. 

TÍTOL  VI . DE LA UTILITZACIÓ DE LA VIA PÚBLICA I D’ALTRES ESPAIS D’ÚS 
PÚBLIC

CAPÍTOL I. Ús comú general

Article 56.- Definició

L’ús  comú general  es  pot  exercir  lliurement  sense  que  es  requereixi  una  qualificació  específica.  La 
utilització  del  bé s’ha  de fer  d’acord amb la  seva  naturalesa,  els  actes  d’afectació  i  les  disposicions 
generals i els preceptes d’aquesta ordenança.

Article 57.- Limitacions

1. Es prohibeix exercir a la via pública i els espais privats d’ús públic, oficis, treballs o activitats comercials 
i, en general, realitzar qualsevol activitat que en limiti o n’exclogui la utilització per part de la ciutadania, 
sense perjudici de la normativa continguda als articles següents, respecte a l’ús comú especial i l’ús 
privatiu dels espais d'ús públic.
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2. En qualsevol cas, aquest ús no ha de dificultar en cap moment l'accés a les finques confrontants, als 
passos de vianants i la fluïdesa del trànsit de vianants, permetent sempre un espai lliure de vorera de 
com a mínim 90 cm.

CAPÍTOL II. Ús comú  especial

Article 58.- Definicions

1. L’ús comú especial i l’ús privatiu que no comporti una transformació o modificació del domini públic, 
queda subjecte a l’atorgament d’una llicència d’ocupació temporal. Aquestes llicències són revocables 
per raó d’interès públic i per l'incompliment de les seves condicions.

2. Quan la utilització impliqui la transformació o modificació dels béns afectats per serveis públics, resta 
subjecta a l’atorgament de concessió administrativa.

3. La utilització privativa i els aprofitaments especials comporten l’obligació de satisfer les taxes adients.

4. La instal·lació de jardineres o altres elements ornamentals a l’entrada dels establiments o d’immobles, 
queda subjecta a l’atorgament de llicència municipal. 

5. Les llicències mantindran la vigència mentre no s'esgoti el termini fixat en ella o, si no consta, com a 
màxim fins al 31 de desembre de l'any del seu atorgament.

6. Quan esdevinguin usos, ocupacions, activitats o qualsevol mena d'aprofitaments especials dels espais 
d'ús públic,  sense la  preceptiva  llicència,  els agents  de l'autoritat  procediran a ordenar al  titular  o 
responsable,  verbalment o per  escrit,  el  cessament  immediat  de l'activitat  o ocupació,  i  li  donaran 
perquè així ho faci el termini de temps que les circumstàncies del cas requereixin. 
En el supòsit de desobediència, es podrà procedir a l'execució forçosa de l'ordre de cessament i a la 
recollida i  comís dels béns,  materials o instal·lacions,  els que seran dipositats a les dependències 
municipals.  Les  despeses  del  trasllat  i  custòdia  d'aquests  bens,  seran  a  càrrec  dels  titulars  o 
responsables.  

Article 59.- Manteniment dels elements

Els  elements que  es  puguin  fixar  o  instal·lar  a  la  via  pública  han  d’ajustar-se en cada  moment  a  la 
normativa vigent i  a les condicions de la llicència, i  és obligació del titular de la llicència o concessió 
mantenir-los en perfectes condicions d’ús,  neteja i  seguretat,  i  respectar  escrupolosament la resta de 
mobiliari urbà, els arbres i les plantes existents.

Article 60.- Venda a la via pública

1. La  venda  no  sedentària,  o  activitat  comercial  realitzada  fora  d’un  establiment  de  forma  habitual, 
ocasional, periòdica o continuada, només pot exercir-se, amb llicència municipal prèvia, en els llocs i 
en les dates prefixats per l’Ajuntament. Aquestes llicències estan subjectes a la normativa específica 
aplicable i, la seva validesa, al termini pel qual és atorgada.

2. Queda  prohibida  l’activitat  de  venda  ambulant  sense  llicència  dins  el  terme  municipal  d’aquest 
Ajuntament. En el cas que es produeixi aquesta activitat l’autoritat competent podrà decomissar els 
productes a la venda sense perjudici de les sancions corresponents.

3. Queda prohibida la venda de vehicles de motor a qualsevol espai d'ús públic. Queda prohibida la venda 
de  vehicles  als  espais  públics  del  municipi,  quan  aquesta  pràctica  empari  una  activitat  lucrativa 
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encoberta o no autoritzada. Igualment, queda prohibida la concertació de persones amb la finalitat 
d'establir mercats no autoritzats de venda de vehicles al municipi.

CAPÍTOL III. Taules i cadires

Article 61.- Taules i cadires

La col·locació als espais d'ús públic de taules, cadires o qualsevol  altre element accessori d'aquestes 
instal·lacions amb finalitat lucrativa, es podrà autoritzar en els casos següents:

a) Espais longitudinals:

On predomini la funció de pas sobre la funció d’estada, voreres, carrers de vianants, etcètera. En aquest 
cas, s’han de complir els requisits següents:

1. L’amplada mínima de la vorera a utilitzar parcialment ha de ser de tres metres.

2. L’amplada màxima de la franja que poden ocupar les taules i les cadires no ha de superar, en cap cas, 
la meitat de l’amplada útil de la vorera, sense escocells i altres elements del mobiliari urbà, tret de si la 
vorera té una amplada superior als quatre metres. En aquest cas, s’ha de deixar un pas lliure a la 
vorera de dos metres com a mínim, a part dels escocells o els altres elements urbans.

3. Les cadires i les taules s’han de disposar de manera que no impedeixin o dificultin, en cap moment, 
l’accés a les finques confrontats i als passos de vianants, la fluïdesa del trànsit de vianants, el pas de 
vehicles de serveis o d'emergència i l'us dels carrils destinats a bicicletes. 

4. La longitud màxima de la franja ocupada per taules i cadires ha de ser la de la façana de l’establiment 
sol·licitant.  Malgrat  això,  es  pot  concedir,  amb  caràcter  excepcional,  una  longitud  major  quan 
l’Ajuntament consideri que no ocasiona dificultats a les àrees confrontants.

b) Espais centrals:

1. Són els espais on predomina la funció d’estada i trobada a les places, rambles passejos i similars. En 
aquest cas, l’autorització, que és excepcional, està supeditada a respectar les zones enjardinades i les 
zones de joc i descans existents, i ha de permetre l’estada, trobada, i la fluïdesa de pas dels vianants.

2. El titular de la llicència ha de senyalar, de la manera que l’Ajuntament estableixi, les cantonades del 
perímetre dins dels qual ha de col·locar-se les taules i cadires, llevat dels casos en què, per raons 
estètiques, s’exclogui aquesta mesura.

3. Quan així es determini en la llicència d’ocupació, s’han de col·locar elements estructurals adients per 
delimitar la zona ocupada dels espais d'ús públic.

4.  En tot cas, és obligatòria la neteja diària de l’espai ocupat i la instal·lació de les papereres necessàries, 
per part del responsable de l’activitat.

5. L’horari permès per a la instal·lació de taules i cadires a la via pública es determina en la llicència i 
s’establirà d’acord amb l’informe tècnic que emetin els serveis municipals, que valoraran l’especificitat 
de cada lloc concret, i pot ser com a màxim l’indicat en l’annex d’horaris (annex I) d’aquesta ordenança.
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c) Elements de mobiliari:

1. Dins de l’espai determinat com a illa de vianants, els elements de mobiliari de les terrasses de bar, com 
taules,  cadires,  para-sols  i  similars,  hauran  de  ser  d'acer  inoxidable,  fusta,  alumini  o  qualsevol 
combinació d'aquests. 

2. Aquests elements no podran contenir cap mena d’element publicitari.

Article 62.- Llicència i horaris

 1. Els establiments estan obligats a sol·licitar llicència municipal per a la instal·lació de qualsevol mena de 
paravents, tendals, veles, carpes, tarimes, estufes, jardineres o qualsevol altre element a la via pública.

 2. Les llicències per a la col·locació de taules i cadires als espais d'us públic poden tenir una durada de 
dies  o  de  temporada  i  es  podran  muntar  en  l'horari  que  s'indica  a  l'annex  I.  A  aquest  efecte, 
s’estableixen  tres temporades:
➢ Temporada A, de l’1 de maig al 30 de setembre (estiu).
➢ Temporada B, de l’1 d’octubre al 30 d’abril (caps de setmana d’hivern).
➢ Anual

 3. Totes les llicències de taules i  cadires del terme municipal hauran de complir  les condicions de la 
llicència  que  es  detallen  a  l'annex  III  d'aquesta  ordenança.  Aquestes  llicències  podran  quedar 
condicionades per les afectacions o limitacions que puguin provocar la realització d'esdeveniments 
esportius i actes festius de remarcada importància, mercats setmanals, tant per motius de conservació 
dels actes d'interès cultural i tradicional, com per la magnitud d'aquests, de manera que l'Ajuntament 
podrà limitar o suspendre temporalment la llicència concedida.

 4. En el cas d'incompliment reiterat de les condicions de la llicència l'Ajuntament podrà limitar l'horari 
d'ocupació dels espais d'us públic amb taules i cadires o retirar l'autorització.

 5. Durant els dies de la Festa Major de Blancs i Blaus, tots els establiments de restauració de la ciutat, 
tinguin o no concedida una llicència d'ocupació dels espais d'ús públic amb taules i cadires durant l'any 
natural en curs, hauran d'atendre les condicions següents: 

a) La venda de begudes per emportar estarà limitada a recipients de fins 40 cl.
b) S'hauran  d'utilitzar  gots  reutilitzables  per  a  la  venda  de  begudes  per  emportar  a  la  zona 
d'influència dels actes de festa major (100 metres a l'entorn d'aquests espais), i en la resta de la 
ciutat amb gots de paper o plàstic. 
c) Està prohibida la venda de begudes alcohòliques als menors de 18 anys. 
d) No es pot ocupar la via pública amb taules i cadires, barres de bar, sortidors de cervesa ni cap 
altre element o instal·lació, sense autorització prèvia municipal. 
e) Està prohibida la venda directa al carrer des de finestres o obertures de qualsevol  mena que 
l'establiment tingui a la façana, sense autorització prèvia municipal.

CAPÍTOL IV. Obres

Article 63.- Obligacions i responsabilitats

1. És obligatòria la instal·lació de tanques en totes les construccions d’edificis, obres exteriors i enderrocs 
i, també, quan s’ocupi la via pública amb materials destinats a l’execució d’obres interiors. Quan les 
necessitats  del  trànsit  o altres circumstàncies impedeixin  instal·lar  tanques,  s’han de substituir  per 
ponts volats o bastides.
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En cap cas, l’espai lliure de vorera no pot ser inferior a 0,90 metres. En els casos que això no sigui 
possible, s’ha de facilitar el pas dels vianants mitjançant, rampes, parterres, taulons o passarel·les, 
degudament protegits i senyalitzats i s’hauran de tapar provisionalment, si cal, els sots, escocells o 
qualsevol altre desnivell que estigui a la zona de pas. 

2. A les construccions i obres a què es refereix el número 1 anterior, també és obligatori instal·lar tubs de 
càrrega i descàrrega de materials i productes d’enderrocs i les mesures adequades que permetin evitar 
danys a persones o coses, o que no dificultin o agreugin la circulació o l’ús normal dels espais d'ús 
públic. En tot cas, els elements protectors de l’obra ha de tenir l’alçada suficient per impedir que caiguin 
materials o enderrocs a la vorera i la calçada, i han de ser barreres efectives al voltant de les activitats 
productores de pols.

3. Tota tanca de protecció ha de mostrar el rètol indicatiu de la llicència municipal, les dates d’inici de 
l’obra i d’acabament de la llicència de l’obra i l’horari de treball. 

4. Les tanques no poden ocupar una superfície de via pública superior a l’autoritzada. En cas contrari, 
sense perjudici  de les sancions procedents, l’administració municipal ha d’obligar el contractista de 
l’obra a enderrocar la tanca i a construir-ne una altra dintre dels límits autoritzats. En el cas que no ho 
faci, ho portaran a terme els serveis municipals a càrrec del contractista.

5. El sol·licitant de la llicència ha de comunicar el lloc de l’emplaçament i el format de les tanques i dels 
tubs de càrrega i descàrrega.

6. Totes les càrregues de materials pulverulents que entrin o surtin de l’emplaçament han d’anar tapades.

7. La construcció no pot tenir fuites d’aigua o fangs.

8. En  els  treballs  de  demolició  i  transport  de  material,  i  totes  les  empreses  que  duguin  a  terme  la 
construcció,  rehabilitació  i  demolició  d’edificis  i  estructures  existents  o  noves,  han  d’implantar  les 
mesures següents per reduir l’impacte de les obres en la qualitat de l’aire:
a) Ruixar amb aigua per evitat l’emissió de pols.
b) Fer servir aigua o sistemes de ventilació per evitar l’emissió de pols en les feines de tall.
c) Reduir les alçades de caiguda dels materials i cobrir les façanes amb lones o dispositius similars, 

instal·lar tubs encapsulats i embolicar-los amb lones i efectuar la descàrrega de runes o materials 
pulverulents a contenidors tancats amb lones o dispositius d’eficàcia similar.

d) Fer el traspàs de material de forma lenta per evitar la fugida de material i instal·lar sistemes per 
minimitzar l’emissió de partícules en la càrrega i manipulació de material pulverulent.

9. El  titular  de  la  llicència  és  el  responsable  de  les  obligacions  establertes  en  aquest  article  i 
subsidiàriament el constructor o industrial que realitzi l’obra.

CAPÍTOL V. Guals i reserves d’aparcament

Article 64.- Guals

1. Es defineix com a gual d’accés de vehicles tota modificació de l’estructura de la vorada i de la vorera, 
dins l’àmbit dels espais d'ús públic que faciliti l’accés de vehicles a les finques. L’accés dels vehicles 
constitueix un ús comú especial de béns de domini públic i està sotmès a llicència municipal, d’acord 
amb les determinacions d’aquesta ordenança.

Es detalla la descripció dels models de gual i vorada segons l'amplada de la vorera a l'Annex IV.
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2. El local o recinte ha de reunir les condicions següents:

a) Que necessiti entrada i sortida de vehicles.
b) Que disposi,  si  escau,  del  corresponent permís d’activitat  o obertura  o,  si  no n’hi  ha,  que se’n 
justifiqui  la tramitació.
c)  Que justifiqui  que en el  seu interior  hi  ha superfície  destinada a l’aparcament  o  a la  càrrega  i 
descàrrega.

3. Les característiques de forma i material utilitzables en la construcció dels guals es fixen, si s'escau, en 
la llicència atorgada, el permís d’obres o en el projecte d’urbanització corresponent.

4. El titular de llicència de gual pot ser una persona física, jurídica o bé comunitats de propietaris, que 
tinguin la titularitat per a l’ús del local, solar, pati, passatge o pàrquing i s’està obligat a:

a) Fer el manteniment del paviment de la vorera i  la vorada, la senyalització, i  els altres elements 
estructurals de delimitació de gual.
b)  No  realitzar  canvis  en  les  característiques  físiques  o  d’utilització  del  gual  i  del  local  sense 
autorització municipal prèvia.
c) Pagar les taxes i tributs derivats d’aquesta llicència i establerts en les ordenances fiscals.

5. Es sotmetrà a requeriment els guals que no disposin de llicència municipal.  En cas de no atendre 
aquest  requeriment,  l’Ajuntament  podrà  imposar  les  multes  coercitives  pertinents  i  liquidar  la  taxa 
d’ofici, sense perjudici de les sancions que es puguin aplicar. 

6. En el cas que el titular de l'accés sigui una comunitat de propietaris, comunitat de bens o qualsevol 
altra forma jurídica no constituïda legalment, l'Ajuntament podrà requerir la sol·licitud de la llicència i 
liquidar  la  taxa  corresponent  a  qualsevol  dels  propietaris  que  formin  part  de  la  comunitat,  en 
representació dels altres titulars d'aquesta.  

7. La construcció del gual no pot comportar la modificació de la situació d’elements de l’arbrat públic i/o 
mobiliari  urbà.  En  cas  contrari,  les  possibles  modificacions  es  realitzaran  de  conformitat  amb  la 
proposta que en el seu informe elaborin els serveis tècnics municipals i el titular haurà de satisfer totes 
les despeses corresponents. En el cas que es produeixin despeses de jardineria, aquestes despeses 
es valoraran d’acord amb la Norma Granada aprovada per l’Ajuntament en data 31 d’octubre de 2006. 
És  obligació  i  responsabilitat  del  titular  de  la  llicència  mantenir  i  conservar  tots  els  elements 
constructius que comporti el gual.

8. És obligatori senyalitzar el gual amb la col·locació d’un senyal normalitzat que subministra l’Ajuntament 
(placa de gual) previ pagament del preu públic corresponent, de manera que la placa de gual sigui 
visible des de la calçada. En casos excepcionals, l’Ajuntament podrà autoritzar també la senyalització 
de l’accés amb pintura i altres elements estructurals de delimitació del gual.
Si s’extravia o es sostreu el senyal normalitzat, el titular podrà adquirir-ne un de nou prèvia presentació 
de la denúncia corresponent a la Policia Local i pagament del preu públic corresponent.

9. La placa de senyalització del gual únicament es pot utilitzar a l’accés pel qual es va atorgar la llicència. 
En el  cas que hi  hagi  diferents accessos a una mateixa finca,  cadascun d'ells  haurà de disposar 
separadament de la seva llicència i placa identificativa.

10.Quan el titular sol·liciti la baixa de la llicència, haurà de treure la senyalització i reposar la vorada al seu 
estat original, si es va modificar, prèvia tramitació de la preceptiva llicència municipal d'obres. Aquestes 
modificacions les podrà realitzar subsidiàriament l’Ajuntament amb càrrec al titular de les despeses 
ocasionades. 
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Article 65.- Zones de càrrega i descàrrega

1. Les llicències per zones de càrrega i descàrrega s’atorguen en funció de les ja existents a la zona o 
polígon on s’efectuï o es pretengui dur a terme l’aprofitament especial dels espais d'ús públic i, així 
mateix, el parc mòbil del sector, després de l’informe previ dels serveis tècnics municipals sobre la 
viabilitat de la sol·licitud. La llicència es concedeix després de la concurrència prèvia dels condicionants 
esmentats, en aquells carrers, places o llocs en general que no estiguin en zona de vianants o similar, 
és a dir, on estigui permesa la circulació de vehicles i es pugui aparcar a la via pública.

2. És obligatòria la senyalització de la zona de càrrega i descàrrega des de la calçada amb la col·locació 
de la senyalització vertical i horitzontal normalitzada per l’Ajuntament.

3. Es podran atorgar llicències per a zones de càrrega i descàrrega, exclusives per a determinats tipus 
d’establiments  o  empreses,  atenent  les  característiques  especials  de  l’activitat  que  desenvolupen, 
d’acord amb el detall que s’estableixi  a les ordenances fiscals vigents, i  previ pagament de la taxa 
corresponent per a l’estacionament de vehicles a les vies públiques. 

Article 66.- Guals temporals d'obres

1. No es concediran llicències de gual temporals per a l’entrada de vehicles amb motiu d’obres en finques 
particulars.

2. Les obres d’enderrocament, reparació o nova construcció d’edificis i altres activitats que impliquin el 
pas de vehicles per damunt de la voravia, hauran de sol·licitar llicència d’ocupació dels espais d'ús 
públic pel concepte de reserva d’estacionament per obres, i amb el pagament de la taxa corresponents 
previstes a les ordenances fiscals. 

3. L’accés  de  vehicles  a  les  obres  poden  comportar,  si  ho  creuen  convenient  els  serveis  tècnics 
municipals a petició de l’empresa o persona titular de l’obra, l’establiment d‘un gual, per la qual cosa es 
poden aprofitar els elements de la vorada i voravia existents, sempre que es garanteixi en tot moment 
les instal·lacions soterrades. En qualsevol cas, caldrà reforçar el ferm de la vorera en la zona de pas 
dels vehicles pesants.
El titular té l’obligació de reconstruir la vorera i reposar els elements urbans afectats, sempre que es 
produeixin desperfectes que siguin perillosos per als vianants, i un cop finalitzades les tasques d'obra 
que requereixen el pas de vehicles.

Article 67.- Reserves especials

Es poden autoritzar  reserves de zones exclusives per a les persones que utilitzin cadires de rodes o 
tinguin  una  especial  dificultat  per  desplaçar-se,  sense  perjudici  de  les  zones  reservades  per  a 
l’estacionament de vehicles de minusvàlids.

CAPÍTOL VI. Quioscos i altres reserves dels espais d'ús públic

Article 68.- Quioscos

1. Els quioscos i d’altres aparells emplaçats a la via pública han de subjectar-se, si escau, als models 
aprovats per l’Ajuntament i a les normes establertes en el plec de condicions, l’acord de concessió o la 
llicència d’ocupació temporal dels espais d'ús públic. 

2. Es prohibeix la ubicació de qualsevol mena de quiosc o element similar d’instal·lació fixa dins l’àmbit de 
l’entorn de protecció de la Porxada, declarada Bé Cultural d’Interès Nacional.  (Annex XI)
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3. Els  quioscos  i  d’altres  aparells  han  de  constituir  ocasió  o  motiu  de  contribució  al  servei  públic  i 
l’ornamentació  ciutadana,  mitjançant  la  dignitat  especial  que  han  de  revestir  en  llur  presentació  i 
materials constructius, en la lluminositat o en la prestació d’utilitats generals o bé per les instal·lacions 
especials addicionals que continguin.

4. No es poden situar a les cobertes dels quioscos cap instal·lació d'antenes o qualsevol altre element 
accessori  que  sigui  visible  des  dels  espais  d'ús  públic,  i  les  escomeses  dels  serveis  que  siguin 
necessaris  per  al  funcionament  de  l'activitat  seran  soterrades,  excepte  en  els  casos  degudament 
justificats i autoritzats pels serveis tècnics de l'Ajuntament.

5. El titular del quiosc podrà sol·licitar llicència per a l’ampliació del perímetre de l’ús concedit mitjançant 
la  col·locació  de  cavallets  o  altres  elements  normalitzats  per  a  l’exhibició  de  productes.  En  cas 
d’incompliment,  a  més  de  la  corresponent  sanció,  els  serveis  municipals  retiraran  els  esmentats 
elements a càrrec del concessionari o titular de la llicència d’ocupació dels espais d'ús públic.

6. El cessament de l’aprofitament dels espais d'ús públic, sigui quina sigui la causa que el motiva, obliga 
els  titulars  a  presentar  a  l’administració  municipal,  abans  que  acabi  el  termini  permès,  l’oportuna 
declaració de baixa.

7. Quan es procedeixi  a la retirada de l’element dels espais d'ús públic, aquesta haurà de quedar en 
correcte estat de neteja i de conservació.

8. Qualsevol cessió, arrendament o traspàs del quiosc o establiment, cal que compti amb el coneixement i 
la conformitat de l’Ajuntament, a fi que el nou propietari, el qual ha de reunir les condicions exigides per 
tal  de ser titular  de la concessió  o de la llicència  d’ocupació  dels  espais  d'ús públic,  n’obtingui  la 
necessària autorització. El nou titular haurà de sol·licitar la llicència corresponent i satisfer les taxes 
establertes. 

9. En  el  cas  d’instal·lació  a  la  via  pública  de  cabines  de  l’ONCE,  cabines  telefòniques,  màquines 
expenedores o  qualsevol  altre  element  de mobiliari  urbà similar  aquests,  s’hauran de col·locar  en 
voreres d’amplada superior al 3 metres i de manera que la boca de venda de la cabina o de l’ús de 
l’aparell quedi perpendicular a les façanes i/o la calçada, per tal que no destorbi el pas de vianants. En 
qualsevol cas haurà de quedar com a mínim la meitat de la vorera disponible per als pas de veïns i 
vianants.

Article 69.- Tipus

1. Els quioscos emplaçats a la via pública poden ser de gelats, de publicacions, de plantes, de cupons de 
l’ONCE, de material pirotècnic o de qualsevol altre tipus que l’Ajuntament acordi.

2. Els quioscos de gelats estan destinats a la venda de begudes i refrescos envasats i no alcohòlics, 
gelats i comestibles envasats que no requereixen manipulació prèvia immediata. Tant les instal·lacions 
com el personal que hi treballi han de complir els requeriments i les mesures higièniques, sanitàries i 
de consum que dicti l’autoritat municipal.

3. Els quioscos de publicacions tenen com a fi la venda de revistes i diaris nacionals i estrangers, llibres, 
pel·lícules de vídeo en qualsevol  format, loteries i  apostes autoritzades, llaminadures i  galindaines, 
publicacions col·leccionables i qualsevol altra oferta especialitzada i de petit format de tipus similar. Es 
poden classificar en diferents categories segons els llocs d’instal·lació i la classe o tipus d'article de 
venda que constitueixi el seu fi, a l’efecte de fixar el corresponent cànon de concessió o preu públic per 
ocupació dels espais d'ús públic.

31



ID
-3
00

4. Els  membres  de l’Organització  Nacional  de Cecs  (ONCE) poden exercir  la  seva  activitat  a  la  via 
pública. L’Ajuntament pot assenyalar la distribució dels llocs de venda i autoritzar la venda de cupons 
en cabines reglamentàries sempre que les condicions dels espais d'ús públic ho permetin, escoltant 
l'opinió  de  la  Delegació  Provincial  de  l’organització.  L'ONCE  haurà  d'aportar  periòdicament  a 
l'Ajuntament, i sempre que aquest ho requereixi, un llistat i plànols d'ubicació actualitzat dels punts a on 
es situen tots els seus venedors. 

Article 70.- Condicions de concurrència

En el cas que hi hagi diversos sol·licitants de la mateixa ocupació dels espais d'ús públic, es resoldrà 
tenint en compte els principis d’objectivitat, publicitat i concurrència, i els altres mèrits o requisits que es 
recullin als plecs de condicions o bases de la convocatòria.

Article 71.- Horari

L’horari permès per a les activitats i ocupacions dels espais d'ús públic detallades en aquest capítol es 
determinarà en la llicència, i s’establirà d’acord amb l’informe tècnic que emetin els serveis municipals que 
valoraran l’especificitat de cada lloc concret, i pot ser com a màxim l’indicat en l’annex d’horaris (annex I) 
d’aquesta ordenança.

CAPÍTOL VII. Altres activitats dels espais d'ús públic

Article 72.- Altres activitats a la via pública

Totes les activitats no recollides en els capítols anteriors i que es duguin a terme a la via pública i que 
impedeixen o limitin els usos generals han de realitzar-se amb autorització municipal.

Les activitats degudament autoritzades que duguin a terme les associacions culturals, esportives, socials, 
cíviques i similars, sense ànim de lucre, tindran dret a l'us de l'espai públic autoritzat de manera exclusiva 
o compartida, segons indiqui la llicència, i no estarà permès que altres entitats, establiments o activitats 
comercials de qualsevol mena utilitzin el mateix espai en el mateix horari, per a activitats publicitàries o 
econòmiques en benefici propi. 

Les condicions d'us dels espais públics per a aquest tipus d'activitats es detallen a l'annex V, i l'entorn de 
protecció de la plaça de la Porxada a l'annex XI. 

Article 73.- Ornaments i infraestructures per a les activitats a la via pública

1. Amb motiu de fires, festes tradicionals i altres esdeveniments de relleu, es pot autoritzar els propietaris 
o titulars d’establiments i els organitzadors de les activitats, sempre que tinguin l’informe favorable dels 
serveis municipals, a utilitzar les instal·lacions de l’enllumenat públic i elements de mobiliari urbà per 
sostenir ornaments de qualsevol mena, sota les condicions següents:

a) Els cables han d’anar a l’alçada mínima de 5 metres.
b) Les instal·lacions i els ornaments s’han de col·locar de manera que no dificultin o impedeixin la vista 
dels habitatges pròxims.
c) Acabada la utilització, s’han de tallar els lligams que s’hagin fet i retirar els materials emprats amb 
càrrec a les persones responsables de la sol·licitud.

2. Dins l’àmbit de l’entorn de protecció de la Porxada, declarada Bé Cultural d’Interès Nacional (annex XI), 
no es podrà col·locar cap element ornamental o de publicitat que dificulti la visió de l’element protegit o 
afecti la seva imatge d’acord amb el que estableix la normativa del patrimoni cultural català vigent. 
Tampoc es podrà subjectar cap element en el bé protegit. (Annex V, VII)
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Article 74.- Rodatge de pel·lícules, programes de televisió, espots publicitaris

El rodatge de pel·lícules, programes de televisió o espots publicitaris a la via pública i, en altres espais 
d’ús públic, s’ha de realitzar als llocs i en horari que determini la llicència i, en tot cas, d’una forma que no 
produeixi entrebancs del trànsit de vehicles i de vianants. S’haurà de satisfer prèviament les taxes que 
determini les ordenances fiscals vigents.

Article 75.- Atraccions

La col·locació de qualsevol mena d'aparells infantils de moviment en espais públics s'haurà de fer atenent 
les condicions la llicència, que s'estableixen a l'annex IX, i especialment a les següents: 

a) La instal·lació de l'aparell es durà a terme en les condicions de seguretat que determini la seva 
documentació tècnica. 

b) A l'entorn dels aparells s'hauran d'establir els elements de protecció i accés tipus rampes, cadenes, 
tanques, cintes o similars, que siguin necessaris per al bon funcionament de l'aparell  i  per a la 
seguretat dels usuaris i vianants. Aquests elements tributaran als efectes de la taxa d'ocupació dels 
espais d'ús públic tal com es determini a l'Ordenança Fiscal corresponent.

c) La conveniència de la col·locació de l'aparell a l'espai públic es justificarà atenent tots els elements 
de seguretat i d'accés que aquest precisi, i es podrà denegar o retirar la llicència en qualsevol 
moment,  si  aquests impedeixen el  normal  pas de persones i  de vehicles d'emergència  al  seu 
entorn.

TÍTOL VII.        USOS ALS ESPAIS VERDS  

CAPÍTOL I. Disposicions generals

Article 76.- Objecte

Els espais verds no podran ser objecte d'ús privatiu en actes organitzats amb finalitats particulars que pel 
seu contingut, característiques o fonament, pressuposin la utilització d'aquests espais en detriment de la 
seva pròpia naturalesa i destí, llevat de les excepcions expressament autoritzades pels òrgans municipals. 

Article 77.- Autoritzacions

1. El Servei de Medi Ambient i Espais Verds autoritzarà la realització d'actes públics als espais verds, 
d'acord amb les condicions que s'estableixen a l'annex X d'aquesta ordenança. 

2. La instal·lació provisional de qualsevol classe d'activitat comercial requerirà autorització o concessió 
administrativa de l'Ajuntament. 

3. Les zones naturals i espais verds públics de la ciutat són d'ús lliure i accés gratuït, amb les úniques 
excepcions  detallades  en  aquest  article.  La  defensa  i  conservació  del  patrimoni  verd  públic  i,  en 
especial,  d'aquells espais que pel seu valor històric,  social o científic requereixen una atenció més 
acurada, poden fer aconsellable establir excepcionalment limitacions de control i d'entrada, que podria 
no ser gratuïta. 

Article 78.- Instruccions d'ús

1. Els usuaris dels espais verds i les àrees d’ús exclusiu, com ara els espais de lleure per a gossos i 
zones de jocs  infantils,  hauran de complir  les  instruccions que sobre  la  seva  utilització  figura  als 
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indicadors, anuncis, rètols i senyals existents. En tot cas, hauran d'atendre les indicacions que formulin 
els agents de la Policia Local i els funcionaris o inspectors de l'Ajuntament i personal de les empreses 
de manteniment, si és el cas. 

2. Els parcs i jardins amb tancament i control d'ús romandran oberts segons els horaris determinats en 
l'annex I  i  que figuren a les portes d'accés. L'horari  podrà ser modificat per necessitats del servei, 
inclemències meteorològiques o altres eventualitats.

CAPÍTOL II. Protecció d'elements vegetals

Article 79.- Prohibicions
 
Amb caràcter general, per a la bona conservació i manteniment de les diferents espècies vegetals dels 
espais verds, no es permetran els actes següents:

a) Caminar per parterres o zones enjardinades, expressament delimitades per tanques o encintats 
provisionals.

b) Dur a terme activitats lesives o agressives per al normal desenvolupament de les praderies, com 
ara pràctiques esportives, joc, pícnic o similars. 

c) Tallar flors, branques o espècies vegetals.
d) Efectuar qualsevol manipulació sobre els arbres situats en espais públics, on queda especialment 

prohibit:
- Talar, trasplantar o podar els exemplars desenvolupats, aclarir, arrancar o partir els acabats de 
plantar.
- Pelar o arrencar les escorces, clavar puntes, lligar-hi gronxadors, escales, suports de bastides, 
ciclomotors, bicicletes, cartells o qualsevol altre objecte.
- Instal·lar línies elèctriques i els seus registres, tant provisionals com definitius.
- Enfilar-se o pujar als arbres.
- Danyar o eliminar el sistema radicular dels arbres, en tot o en part, ni manipular el seu substrat, 
extreure molsa, mantell, pedra, sorres o productes anàlegs.

e) Desar, ni que sigui de forma transitòria, materials d'obra sobre escocells,  parterres i paviments 
terrencs d'espais enjardinats o abocar en ells qualsevol classe de productes tòxics o aigües de 
neteja.

f) Tirar en espais enjardinats escombraries, residus, enderrocs, pedres, papers, plàstics, greixos o 
productes càustics o fermentables, o qualsevol altre element que pugui danyar les plantacions.

g) Encendre foc, sigui quin sigui el motiu, en llocs que no siguin expressament autoritzats i que no 
tinguin instal·lacions adequades per a aquesta activitat.

h) La instal·lació de qualsevol activitat pirotècnica en espais verds i arbrat viari.
i) Manipular aspersors, difusors, boques de reg, claus de pas, comptadors o qualsevol altre element, 

així com les instal·lacions de reg existents. 
j) Qualsevol altre utilització inadequada dels espais.

CAPÍTOL III. Protecció d'animals

Article 80.- Conservació espècies d'animals a les zones verdes

Per a la bona conservació i manteniment de les diferents espècies d'animals existents a les zones verdes, 
així com dels llacs i estanys existents en aquests, no es permetran els actes següents:

a) Caçar, espantar o perseguir qualsevol tipus d'animal, així com tolerar que els persegueixin gossos 
o altres animals.

b) Pescar, inquietar o causar dany als peixos,  així  com tirar qualsevol  classe d'objectes, brossa i 
productes als llacs, estanys i fonts.

c) La tinença als espais verds d'utensilis o armes destinats a la caça d'aus o altres animals, com a 
tiradors de goma, ceps, escopetes d'aire comprimit i similars.
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d) Donar menjar als animals dels espais verds. 

Article 81.-  Limitacions d'animals als espais verds

1. En alguns espais verds o zones fitades per raons d'ús o per la qualitat de les seves plantacions o 
instal·lacions, podrà prohibir-se expressament l'entrada de gossos i altres animals domèstics. 

2. És  prohibeix  l'accés  de  cavalleries  i  qualsevol  tipus  de  bestiar  als  espais  verds  públics,  excepte 
autorització expressa per part de l'Ajuntament, i,  en aquest cas, circularan per zones especialment 
assenyalades, o en les que es fiten per realitzar activitats culturals o esportives.

CAPÍTOL IV. Espai de lleure per a gossos

L’espai de lleure per a gossos es projecta com una àrea on els gossos poden anar lliures sense corretja. 
Cadascun d’aquests recintes compta amb el rètol on s’informa de les accions permeses. 

Article 82.- Limitacions

1. Queda prohibida la manipulació, col·locació o introducció d'elements aliens que puguin provocar  mal 
funcionament o deteriorament dels elements que conformen aquest espai.

2. Els propietaris dels gossos tindran cura de recollir  les seves deposicions sòlides i  llençar-les a les 
papereres de l’àrea.

3. No es permet menjar, beure o entrar amb envasos de vidre a fi d’evitar el risc d’accident.

4. Per motius sanitaris es recomana no fumar dins d’aquests recintes.

CAPÍTOL V. Protecció de l'entorn

Article 83.- Protecció zones verdes

La protecció de la tranquil·litat i de l'assossec propis de les zones verdes, exigeix que:

1. La  pràctica  de  jocs  i  esports  es  realitzi  a  les  zones  específicament  fitades  quan  es  donin  les 
circumstàncies següents:
a) Puguin causar molèsties o accidents a les persones.
b) Puguin causar danys i deterioraments a plantes, arbres, bancs i la resta d'elements de mobiliari 
urbà, jardineres i passejos.
c) Impedeixin o dificultin el pas de persones o interrompin la circulació dels vehicles autoritzats.
d) Pertorbin o molestin d'alguna manera la tranquil·litat de l'espai públic.

2. Les  activitats  de  modelisme  només  podran  realitzar-se  als  llocs  expressament  senyalitzats  per  a 
aquesta activitat.

3. Les activitats artístiques de pintors,  fotògrafs i  operadors cinematogràfics o de televisió podran ser 
realitzades als llocs utilitzables pel públic. No podran destorbar la utilització normal del parc. 

4. No es permetrà  acampar,  instal·lar tendes de campanya o vehicles habilitats,  practicar  càmping o 
establir-se amb alguna d'aquestes finalitats, qualsevol que sigui el tipus de permanència.
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CAPÍTOL VI. Vehicles als espais verds

Article 84.- Circulació vehicles als espais verds

Està prohibida la circulació i l'estacionament de vehicles, inclosos ciclomotors i motocicletes, llevat dels 
casos autoritzats pel Servei de Mobilitat, prèvia consulta i vist i plau del servei de Medi Ambient i Espais 
Verds, i dels casos d’emergència o els d’urgència que es puguin justificar degudament.  

L'entrada i circulació dels vehicles autoritzats als espais verds serà regulada de forma següent: tots els 
vehicles  que  circulin  pels  espais  verds  no  podran  superar  la  velocitat  de  10km/h  excepte  casos 
d'emergència degudament justificats i no podran circular per sobre de les praderies ni entapitzants.

Article 85.- Circulació vehicles de transport

1. Els vehicles de transport no podran circular pels parcs, excepte:
a) Els destinats al servei dels quioscos i altres instal·lacions semblants, sempre que el seu pes no sigui 
superior a tres tones i desenvolupin les seves tasques en l'horari establert pels serveis competents.
b)  Els  vehicles  al  servei  de  l’Ajuntament  de  Granollers,  així  com  els  dels  seus  proveïdors  i 
concessionaris degudament autoritzats per l'Ajuntament.

2. Els vehicles que hagin d’entrar i sortir dels espais verds, ho hauran de fer pels llocs proposats pel 
Servei de Medi Ambient i Espais Verds, depenent del punt de destí dins de l'espai.

3. Circulació d'autocars. Els autocars de turisme, excursions o col·legis no podran circular pels espais 
verds,  hauran  d’estacionar  a  les  calçades  on  estigui  expressament  permesa  la  circulació  de  tals 
vehicles.

CAPÍTOL VII. Plantacions i espais verds privats

Article 86.- Obligacions dels propietaris
 
1. Els  jardins  i  les  plantacions  privades,  i  també  els  espais  lliures  i  els  terrenys  no  urbanitzats, 

constitueixen un element important de l'ecosistema urbà i, com a tal, els seus propietaris els han de 
mantenir en un correcte estat. 

2. Els jardins i les plantacions privades, els espais lliures i els terrenys no urbanitzats els mantindran llurs 
propietaris en el degut estat de neteja i en condicions fitosanitàries adequades, tenint cura en especial, 
del desbrossament i de l’esporga de l’arbrat. També és responsabilitat del propietari del solar mantenir 
les tanques fetes amb plantacions d’arbustos, heures etc. dins el límit de la finca i la neteja de les fulles 
i branques que puguin caure a la via pública. En cas de no fer-ho es procedirà a l’execució subsidiària, 
tot exigint als propietaris totes les despeses que ocasioni.

3. La tala d’arbres als jardins i a les plantacions privades, llevat de les plantacions d’explotació agrícola, 
requereix llicència municipal d'acord amb la normativa urbanística vigent.

CAPÍTOL VIII. Terrenys forestals

Article 87.- Definició

S’entendrà per terreny forestal el definit com a tal en la Llei 6/1998, de 30 de març, forestal de Catalunya, 
que queda subjecte a la protecció de l’Ajuntament,  d’acord amb llurs  competències,  per raó d’interès 
públic o per llur repoblació forestal.

36



ID
-3
00

Article 88.- Obligacions

Als terrenys forestals, la propietat està obligada a:

1. Desbrossar i netejar el terreny durant el segon trimestre de cada any, com a mesura de prevenció dels 
incendis.

2. Col·locar cartells d’advertiment del perill d’incendis.

3. En els terrenys forestals catalogats com a Espais Naturals d’Interès Municipal, tot allò establert en el 
Pla Especial de Protecció i Gestió del Patrimoni Natural.
Amb  independència  d’allò  que  disposen  les  normes  urbanístiques  vigents,  s’entén  prohibida  la 
construcció  de  barraques,  cabanes,  coberts  i  obres  semblants,  amb  l’excepció  dels  que  autoritzi 
expressament l’Ajuntament.

Article 89.- Prohibicions

És prohibeix:

a) Caçar o sacrificar animals.
b) Tallar o arrencar plantes autòctones , branques d'arbres o fruits, sense l’autorització corresponent.
c) Extreure molsa, capa vegetal, pedres, sorres o productes anàlegs.
d) Col·locar anuncis o rètols.
e) Encendre foc fora dels llocs reservats a aquest  efecte i  llençar llumins o puntes de cigarretes 

enceses.
f) Elevar globus, llançar coets o disparar focs artificials.
g) Muntar a cavall per camins exclusius de vianants i zones de repoblació forestal. En tot cas, cal 

atendre les indicacions que en aquest sentit facin els guardes de la zona.
h) Llençar brossa i deixalles de tota mena fora dels llocs destinats a aquest efecte.
i) Exercir qualsevol pràctica ramadera sense la corresponent autorització municipal.
j) Circular per la muntanya fora dels camins i llocs especialment autoritzats amb vehicles de motor.
k) En els terrenys forestals catalogats com a Espais Naturals d’Interès Municipal, tot allò establert en 

el Pla Especial de Protecció i Gestió del Patrimoni Natural.

TÍTOL VIII. DELS ANIMALS  ALS ESPAIS PÚBLICS 

Article 90.-  Animals als espais públics

1. Els animals  domèstics de companyia  hauran d'anar conduïts  per persones i  proveïts  de corretja o 
cadena i collar, i amb la placa censal i una identificació a on hi constin el nom de l'animal i les dades 
del propietari. Només podran anar deslligats a les zones degudament fitades per a ells. Han d'evitar 
causar molèsties a les persones,  entrar a les praderies de gespa, en els jardins o altres plantacions, 
als estanys o fonts i espantar coloms o d’altres aus.

2. La  persona  que  condueixi  un  gos  o  qualsevol  altre  animal  domèstic  pels  espais  públics  serà 
responsable del seu comportament, i subsidiàriament el propietari de l'animal.  

3. Els animals catalogats com a potencialment perillosos i  els que siguin de perillositat  raonablement 
previsible, ja sigui per la seva naturalesa o característiques, hauran d'anar proveïts també de morrió. 
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Quan les circumstàncies així ho aconsellin i mentre durin aquestes, l'autoritat municipal podrà ordenar 
l'us del morrió o prohibir la presència d'animals en esdeveniments públics que els puguin afectar. 

Article 91.-  Deposicions

Les persones que duen un gos pel  carrer  han d'adoptar  les mesures necessàries perquè aquest  no 
embruti amb deposicions les voravies, zones de vianants, parcs, i en general qualsevol lloc destinat al 
trànsit de vianants, i són responsables de recollir els excrements i dipositar-los en papereres o contenidors 
d'escombraries.

Article 92.-  Prohibicions i limitacions

Es prohibeix: 

1. La presència d'animals domèstics en parcs infantils i zones de jocs.
2. Rentar animals als espais públics, fer-los beure aigua amorrats als sortidors de les fonts públiques, ni 

deixar-lo entrar a les fonts ornamentals.  
3. La circulació i permanència de gossos i altres animals a les piscines públiques.
4. Alimentar els animals als espais públics.
5. Donar menjar als animals urbans des de balcons, terrats, terrasses patins interiors o similars.
6. No es poden mantenir animals de companyia dins de vehicles estacionats. 
7. En cap cas un vehicle pot ser l'allotjament habitual d'un animal de companyia.
8. No es permet transportar animals de companyia en el maleter dels cotxes si aquest no està adaptat per 

garantir la seva ventilació i evitar una possible intoxicació dels animals pels gasos originats pel mateix 
vehicle.

9. Es prohibeix abandonar animals als espais públics.

Les prohibicions i restriccions detallades en els punts 1 i 3  no afecten els gossos pigall quan acompanyin 
a persones amb discapacitat visual.

Article 93.- Animals als transports públics

El trasllat de qualsevol animal en transport públic es realitzarà d'acord amb les disposicions vigents i les 
que dicti la Generalitat de Catalunya o les autoritats competents en cadascun dels casos.

Article 94.- Exhibició i venda d'animals

1. És prohibeix l'exhibició d'animals domèstics de companyia per a la seva venda, fora dels establiments 
autoritzats.

2. Aquesta prohibició no inclou les aus de corral i els animals d'abastament que es comercialitzin els 
mercats setmanals i qualsevol fira que es dugui a terme a Granollers. 

Article 95.- Circs i altres

Els circs, zoològics ambulants, atraccions de qualsevol mena amb animals i activitats lúdiques similars 
hauran d'estar inscrits al registre de nuclis zoològics, tenen l'obligació de comunicar a la Generalitat de 
Catalunya la  seva  presència  a  la  nostra  ciutat  i  han d'obtenir  la  llicència  municipal  corresponent  per 
instal·lar-se dins el terme municipal de Granollers.

No s'autoritzaran espectacles que comportin tortura o maltractament d'animals, ni tampoc la seva publicitat 
en mitjans públics municipals. 
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TÍTOL IX. DEL COMPORTAMENT I CONDUCTA DELS CIUTADANS

Article 96.- Comportament i conducta de la ciutadania
La ciutadania té dret a comportar-se lliurement als espais d'ús públic de la ciutat de Granollers i a ésser 
respectada en la seva llibertat. Ningú pot, amb el seu comportament a la via pública, menystenir els drets 
de  les  altres  persones,  ni  la  seva  llibertat  d’acció,  ni  les  pautes  generalment  admeses  sobre  la 
convivència.  Aquest  dret  està  limitat  per  les disposicions sobre l’ús  dels  béns públics  i  pel  deure de 
respectar les altres persones i els béns privats. Així mateix, tenen l’obligació d’usar els béns i els serveis 
públics de conformitat amb el destí per al qual aquests van establir-se, i  respectar la convivència i  la 
tranquil·litat ciutadanes.

Article 97.- Limitacions

1. Les persones que amb la seva acció o omissió obstrueixin de manera notòria l’actuació municipal per a 
la consecució dels objectius d’aquesta ordenança, podran ser sancionades.

2. Les persones que injuriïn o calumniïn, de fet o de paraula, els funcionaris o treballadors municipals en 
l’exercici del seu càrrec, en presència seva o per escrit, sense perjudici de les accions penals que 
corresponguin, podran ser sancionades.

3. Les persones han d’atendre i complir les indicacions i ordres de l’autoritat municipal. 

4. Es prohibeix realitzar pràctiques abusives, arbitràries o discriminatòries o que comportin violència física 
o moral.

Article 98.- Consum de begudes als espais públics.

1. Es prohibeix el  consum de qualsevol  tipus de beguda als espais d'us públic amb envasos,  gots o 
qualsevol altre recipient de vidre. 

2. Es prohibeix el consum de begudes alcohòliques als espais d'ús públic, edificis públics i  transports 
públics excepte en els espais autoritzats com zones de restauració, terrasses i vetlladors o similars. 
També estarà permès en l'horari de celebració de festes populars i tradicionals, festa major, festivals i 
altres esdeveniments culturals o cívics degudament autoritzats. 

3. En  els  espais  d'ús  públic  està  prohibida  la  venda  de begudes alcohòliques  als  menors  d'edat,  la 
dispensació d'aquestes begudes per part de majors d'edat a menors, i el consum d'aquestes begudes 
per  part  d'aquests,  sens perjudici  de la  responsabilitat  civil  subsidiària dels pares,  mares,  tutors  o 
guardadors per les accions dels menors d'edat que depenguin d'ells.

4. Els  agents  de  l'autoritat  podran  comissar  a  les  persones  que  infringeixin  aquest  article,  totes  les 
begudes alcohòliques de què disposin, sense perjudici de la sancions que siguin pertinents.    

Article 99.- Armes

1. És prohibit portar armes en els espais públics de la ciutat de Granollers, llevat dels casos que el seu 
transport sigui imprescindible per portar a terme activitats lícites i sempre, en aquest darrer cas, que 
hom disposi de les autoritzacions corresponents.

2. L’anterior prohibició abasta també la circulació amb estris que siguin susceptibles d’ésser utilitzats com 
a armes quan siguin esgrimits amb perill o actitud amenaçadora. Tampoc és permesa la circulació amb 
imitacions d’armes, que per les seves característiques puguin induir a confusió.
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3. La tinença o transport d’armes sense respectar les anteriors condicions o les que s’estableixen a la 
reglamentació  d’armes  comportarà  el  seu  comís,  sense  perjudici  de  les  sancions  que  s’escaiguin 
d’acord amb la normativa vigent, Llei 1/1992, d'1 de febrer, de protecció la seguretat ciutadana.

Article 100.- Jocs i juguesques

1. Es prohibeix la pràctica de juguesques als espais d'ús públic, sempre que impliquin apostes amb diners 
o bens. 

2. Està permesa la pràctica de jocs i altres activitats lúdiques als espais d'ús públic en general, però 
estarà subjecta al principi general de respecte als altres conciutadans, i es duran a terme procurant no 
causar molèsties als vianants i usuaris dels espais o als veïns, i sense provocar el deteriorament dels 
béns públics o privats. La pràctica de jocs i activitats lúdiques que puguin ser sorolloses, s'haurà de dur 
a terme en l'horari permès que es determina en l'annex I d'horaris d'aquesta ordenança. Les zones o 
espais amb restriccions per a la pràctica de jocs estaran degudament senyalitzades.    

Article 101.- Focs i activitats pirotècniques

1. Es prohibeix fer foc i dur a terme activitats pirotècniques als espais públics sense autorització municipal 
prèvia, excepte les relacionades amb les festes i manifestacions de cultura popular, sants de barri i 
altres festes locals de rellevància. 

2. Les persones que realitzin sense llicència municipal, activitats pirotècniques en qualsevol espai, interior 
o exterior, amb motiu de celebracions o festes de caràcter privat, seran responsables dels danys o 
desperfectes  que  puguin  ocasionar  a  les  persones  i  propietats  públiques  o  privades  que  siguin 
afectades per aquesta activitat, sense perjudici de les sancions que siguin aplicables. 

Article 102.- Conductes a les festes populars i espectacles públics

1. A les festes populars i espectacles públics s'haurà de respectar l'horari establert en cada cas. Un cop 
acabada l'activitat s'haurà d'evitar realitzar activitats sorolloses a l'exterior del recinte o als carrers de 
l'entorn de l'espai utilitzat.

2. Els ciutadans i usuaris hauran de respectar les indicacions i normes que disposi l'organització de l'acte 
en referència als accessos, mesures de seguretat i qualsevol altra que es determini en referència l'us 
de l'espai de l'activitat. 

3. Les autoritats competents vetllaran per la seguretat i la protecció de totes les manifestacions festives i 
de la cultura tradicional i popular del nostre municipi.

4. L'Ajuntament  podrà establir  condicions especials  per  a la  celebració  d'actes festius amb una gran 
afluència de públic, amb l'objectiu de crear les condicions de convivència òptimes per a la millor gestió 
d'aquests actes i la seguretat de les persones que hi participen. 

5. Durant la celebració de la Festa Major de Blancs i Blaus caldrà tenir cura dels aspectes següents: 
a) El consum de begudes alcohòliques estarà limitat a recipients de fins 40 cl. i dins l'horari d'activitat 
dels diferents actes de la festa. 
b) Es recomana a la ciutadania l’ús de gots reutilitzables de festa major per al consum de begudes a la 
via pública.

Article 103.- Solidaritat a l'espai públic
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1. L’Ajuntament estimularà el comportament solidari de la ciutadania a la via pública per tal que ajudin les 
persones que tinguin dificultats per a transitar o orientar-se, o les persones que hagin patit accidents, o 
que es trobin en circumstàncies similars. Es fomentarà també el costum de cedir la preferència en l’ús 
del mobiliari urbà i en el trànsit dels vianants, a les persones grans o amb dificultats de mobilitat. 

2. Totes les persones que trobin infants,  gent  gran o persones discapacitades extraviades hauran de 
posar-ho en coneixement dels agents de l’autoritat, els quals es faran càrrec de la seva protecció i 
restitució als responsables de la seva tutela.

3. El  comportament de la  ciutadania en situacions d’emergència,  com inundacions,  incendis,  riuades, 
nevades  o  qualsevol  altre  situació  excepcional,  s’adequarà  en  cada  moment  a  les  normes  de 
col·laboració i solidaritat ciutadana, i als consells generals que el servei de protecció civil disposa i que 
es poden consultar al web municipal. També s'hauran de complir totes les ordres i indicacions que 
provinguin de les autoritats municipals.

Article 104.- Protecció del menor i d’altres col·lectius amb especial vulnerabilitat

1. L’Ajuntament ha de vetllar especialment per la protecció i benestar dels menors i la salvaguarda dels 
drets de la infància. Amb aquesta finalitat ha de prendre mesures específiques i facilitar i donar 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 puguin portar a terme 
des d’altres administracions i/o jurisdiccions competents.

2. Es prohibeix qualsevol tipus d’explotació del menor, fent-los realitzar treballs impropis de la seva edat.

3. És un dret i un deure constitucional de tot menor anar, de forma gratuïta i obligatòria, a l’escola durant 
el període d’educació bàsica obligatòria, que és el comprès entre les edats de sis i setze anys. És 
responsabilitat del pare, la mare, tutor/a o guardador/a legal procurar l’assistència regular de l’infant al 
centre escolar fins a l’esmentada edat i un deure municipal actuar davant el problema de l’absentisme 
escolar.

4. Els agents de l’autoritat i/o els agents educatius han d’establir protocols d’actuació davant la detecció 
de menors entre 6 i 16 anys que transitin pel carrer durant l’horari escolar. El menor serà traslladat al 
seu domicili o en el seu defecte a l'escola per lliurar-lo a les persones responsables. L’incident serà 
comunicat als serveis socials competents i al centre escolar per tal que valorin l’actuació pertinent, 
sense perjudici de les sancions que siguin imposables als seus responsables legals, especialment per 
motius de reiteració. 

5. L'Ajuntament disposa d'un organisme específic la COPAG (Comissió de Prevenció de l’Absentisme 
Escolar a Granollers) per tal d'abordar la problemàtica, proposar canvis i donar suport a la solució d'els 
problemes que es detectin. 

6. 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  pot  informar-ne, immediatament, a la Policia Local,  la qual  ha d’adoptar les mesures 
legals i/o de prevenció o de protecció pertinents i ha de posar el cas en coneixement dels Serveis 
Socials perquè en tinguin coneixement i adoptin les mesures corresponents, si és el cas.

7. Els pares o tutors legals són els responsables de vetllar per tal que els infants menors de set anys no 
transitin sols per les vies públiques i/o accedeixin a la calçada si no van acompanyats.

Article 105.- Mendicitat
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1. Es prohibeix l'exercici de la mendicitat, i especialment la que s'exerceixi amb menors d'edat o que es 
dugui a terme mostrant al públic malalties del cos o exposant persones amb deficiències físiques o 
psíquiques,  o  qualsevol  altra  acció  que  pugui  degradar  la  persona  i/o  ferir  la  sensibilitat  de  les 
persones. 

2. Els serveis públics vetllaran perquè les persones no es vegin abocades a la mendicitat. 

3. Els serveis municipals fomentaran el desús de la mendicitat, incentivant els mecanismes necessaris 
per substituir-la per la justícia social com a mitjà per eliminar la mendicitat.

4. Els agents de l'autoritat sol·licitaran la documentació a les persones que practiquin la mendicitat dins 
del  terme municipal  de  Granollers,  i  adoptaran,  en cada  cas,  les  mesures que siguin  adients,  en 
coordinació  amb  les  serveis  socials  municipals  o,  si  s'escau,  amb  altres  institucions  públiques  o 
privades.

5. Queden  exclosos  d'aquest  article  els  espectacles,  activitats  musicals  o  de  qualsevol  altra  mena, 
degudament  autoritzades  per  l'Ajuntament,  que  permetin  o  aconsellin  una  aportació  de  diners 
voluntària per part dels espectadors.  

Article 106.- Comportaments no cívics

1. Les persones que no respectin les normes de comportament als espais públics, establiments públics i 
transports públics seran requerides per tal que cessin en la seva actitud i, en cas de resistència, podran 
ser desallotjades, sense perjudici de les sancions que es puguin imposar.

2. Els serveis municipals podran retirar dels espais públics els béns privats, quan raons de seguretat o de 
salut així ho aconsellin per motiu de la seva situació o per altres circumstàncies que posin en perill la 
integritat física de les persones que romanen als espais públics. Els serveis municipals poden retirar-
los i transportar-los a instal·lacions adients, amb càrrec als titulars o responsables i sense perjudici de 
les sancions que es puguin imposar.

3. Totes les activitats que es duguin a terme en espais d'ús públic es realitzaran d'acord amb la sol·licitud 
i el programa aprovat per l'Ajuntament, i caldrà en tot moment atendre les indicacions de les autoritats 
municipals i el que disposi la normativa vigent. 

4. No es podrà romandre a dins de cap instal·lació o equipament municipal d'us públic, fora dels horaris 
establerts per a l'us d'aquest.

Article 107.- Fums i pudors

1. Es prohibeix qualsevol  acció o omissió que generi  l’emissió de fums o d’olors molestes,  nocives i 
perjudicials per a les persones.

2. La persona responsable de la producció d’aquests fums o olors, sens perjudici de la sanció que es 
derivi  del fet,  està obligada a realitzar les accions oportunes perquè cessin les causes que la van 
motivar.

Article 108.- Sorolls

1. Es prohibeix realitzar qualsevol acció que provoqui una elevació dels nivells sonors per sobre dels 
límits establerts de manera específica per a cada cas concret.
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2. Es prohibeix emetre qualsevol soroll que alteri la tranquil·litat veïnal, especialment entre les 23 hores i 
les  8  hores,  excepte  quan  provingui  d’activitats  populars,  tradicionals  o  festives  autoritzades,  o 
d'activitats de neteja, manteniment o similars regulades a l'annex I. En els casos de difícil o impossible 
mesurament  instrumental  se  seguirà  el  criteri  dels  agents  de  l’autoritat  i  els  usos  de  la  correcta 
convivència social.

3. Les revetlles,  festes tradicionals, fires,  cercaviles i  espectacles musicals, els actes cívics,  culturals, 
reivindicatius, esportius, fires d'atraccions, mítings o els recreatius excepcionals que es duguin a terme 
en espais d'us públic o privat a l'aire lliure, han de disposar d'autorització municipal expressa la qual 
haurà d'assenyalar, si és necessari, les condicions que han de complir els organitzadors per tal de 
minimitzar la possible incidència dels sorolls que produeixi l'acte o esdeveniment.     

4. En  cas  d'incompliment  de  les  condicions  establertes  al  apartats  anteriors,  i  sens  perjudici  de  les 
responsabilitats  que es derivin  de la  infracció,  l'Ajuntament  podrà adoptar  les mesures que cregui 
necessàries, inclosa la suspensió de l'activitat.  

Article 109.- Necessitats fisiològiques

Es  prohibeix  fer  necessitats  fisiològiques  als  espais  d'us  públic,  com  ara  defecar,  orinar,  escopir  o 
qualsevol altra ostentació pública de manca d'higiene, llevant en les instal·lacions o elements que estiguin 
destinats especialment per a la realització d'aquestes necessitats.

TÍTOL X .   DE LA UTILITZACIÓ DE L'ESPAI PÚBLIC PER OFERIR, DEMANDAR O   
MANTENIR SERVEIS DE NATURALESA SEXUAL.

Article  110.-  Utilització de l'espai  públic per oferir,  demandar o mantenir  serveis de naturalesa 
sexual

Es prohibeix als espais públics oferir, sol·licitar, exhibir, negociar, acceptar o mantenir, de manera directa 
o indirecta, les conductes o relacions de naturalesa sexual que comportin retribució econòmica. 

Article 111.- Intervenció municipal

1- L'Ajuntament de Granollers, a través dels serveis socials competents i del servei d'atenció a les víctimes 
de violència, prestarà informació i ajut a totes aquelles persones que es trobin en situació de prostitució a 
la ciutat i vulguin sortir de la mateixa.

2- Els serveis municipals competents, amb l'auxili dels agents de l'autoritat, si és el cas, informaran de les 
dependències municipals i dels centres d'atenció institucional o de caràcter privat als quals podran acudir 
per rebre el suport que sigui necessari per sortir-se'n i poder ser reinserides socialment.

3-  L'Ajuntament col·laborarà intensament  en la persecució i  repressió de les conductes atemptatòries 
contra la llibertat i indemnitat sexual de les persones que es puguin cometre en l'espai públic, en especial, 
les activitats de proxenetisme o qualsevol altra forma d'explotació sexual, i, molt especialment, pel que fa 
als menors.

TÍTOL XI . INFRACCIONS I SANCIONS - PROCEDIMENT SANCIONADOR

CAPÍTOL I. Infraccions
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Article 112.- Infraccions lleus

1. Infraccions lleus en matèria de neteja i manteniment d’edificis i dels espais d'us públic, i de la utilització 
d’aquests espais d'us públic.  

1.1 No col·locar el rètol amb el número de policia de l’edifici (art. 6.3)
1.2 Realitzar obres de qualsevol tipus a la calçada, vorera o altres espais dels espais d'ús públic, 

modificar la ubicació o alterar l'estat del mobiliari urbà o de qualsevol element estructural o 
ornamental dels espais d'ús públic, sense autorització municipal.  (art.11, art. 64.1 64.4.b)

1.3 No consentir la col·locació o instal·lació a la façana de l’edifici de qualsevol tipus de servei 
administratiu,  punts  de  llum,  element  de  senyalització  viària  o  qualsevol  altra  instal·lació 
necessària  per  al  funcionament  del  servei  públic  d’enllumenat  o  de  la  senyalització  dels 
espais públics. (art. 9.1 i 11.6)

1.4 Fumar o entrar envasos de vidre a les àrees de joc infantil. (art. 12.3)
1.5 No dipositar a les papereres els residus de petit format (art. 16.1 i 16.2)
1.6 Llençar qualsevol tipus de deixalla des del vehicle (art. 16.3)
1.7 Regar  les  plantes  col·locades  a  l'exterior  dels  edifici  produint  vessaments o  degotalls  als 

espais d'us públic. (art. 16.5)
1.8 Situar jardineres o testos que sobresurtin cap a l'exterior de línia de façana de les baranes i 

balcons dels edificis, o al damunt de tanques, baranes, ampits de les finestres, voladissos i 
cornises que no estiguin protegits o subjectats adequadament. (art. 16.4)

1.9 Llençar deixalles des dels balcons o finestres dels habitatges. (art. 16.6)
1.10 Dipositar o abandonar escombraries, cartrons o qualsevol tipus de deixalla a l'exterior dels 

contenidors destinats a la seva recollida. Abandonar vehicles, mobles, electrodomèstics estris 
i altres objectes d'us domiciliari. (art. 16.7, 18.1, 23.c i 41.4)

1.11 Utilitzar inadequadament les fonts públiques segons estableix l'ordenança (art. 14.2) 
1.12 No efectuar la neteja de qualsevol espai privat d'ús públic (art. 17, 24.1, 25 i 28)
1.13 No netejar els passatges particulars, els patits interiors de les illes de cases, solars i les zones 

verdes particulars, les façanes, porxos, passadissos i les galeries comercials i similars. (art. 
17.1)

1.14 Ocasionar brutícia als espais d'ús públic amb qualsevol tipus d’activitat. (art. 19.1, 20.6, 21.1)
1.15 No protegir  adequadament l'espai  d'obra per evitar que s'escampin per l'entorn d'aquesta, 

runes, terres o altres materials sobrants de l'obra. (art. 20.1 i 20.2)
1.16 No  mantenir  net  i  exempt  de  materials  residuals  l'entorn  de  les  rases,  canalitzacions  i 

connexions que es realitzin als espais d'us públic. (art. 20.3)
1.17 Dipositar materials de subministrament o residus d'obra als espais públics sense autorització 

municipal. (art. 20.4) 
1.18 Realitzar operacions o treballs d'obra fora dels llocs autoritzats. (art. 20.5)
1.19 No col·locar en un lloc visible des de l'exterior l'element distintiu de la llicència d'obres (art. 

20.7)
1.20 Realitzar treballs d'obra fora de l'horari autoritzat. (art. 20.8.a)
1.21 No mantenir neta la via pública en les zones afectades per obres (art. 21)
1.22 Transportar qualsevol  material d'obra sense prendre les mesures adients per evitar el seu 

abocament a la via pública. (art. 22)
1.23 Buidar, abocar, llençar o dipositar als espais d'us públic, escocells dels arbres o solars sense 

edificar, qualsevol tipus de residu líquid, sòlid o solidificable. (art. 23.a i 23.b)
1.24 Rentar vehicles i maquinària a la via pública, canviar olis, efectuar-hi reparacions de qualsevol 

mena o altres actuacions similars. (art. 23.d)
1.25 No prendre les mesures necessàries d'higiene i salubritat a qualsevol part dels immobles per 

tal d'evitar que es pugui afectar als veïns o a l'entorn ciutadà. (art. 24.4)
1.26 Col·locar tendals en balcons i finestres de diferent de model a l'existent a l'edifici, o de color 

no adequat a la gamma cromàtica de l'edifici. (art. 27.1)

44



ID
-3
00

1.27 Instal·lar  o  col·locar  en  llocs  visibles  des  de  la  via  pública,  sense  autorització  municipal, 
dipòsits,  parallamps,  antenes  de  televisió,  aparells  d’aire  condicionat,  comptadors  de 
companyies de serveis i qualsevol altra instal·lació complementària dels immobles. (art. 27.2)

1.28 Permetre que els aparells d’aire condicionat, rentadores o qualsevol  altre aparell  domèstic 
evacuï les aigües residuals o de condensació directament a la via pública. (art. 27.2.6).

1.29 Emmagatzemar en balcons, finestres o terrats, materials o objectes d'us domèstic que puguin 
impedir la correcta evacuació d'aigües pluvials, que puguin representar pesos excessius o 
que deteriorin l'estètica urbana. (art. 27.4.2)

1.30 Instal·lar  sense  autorització  municipal,  pèrgoles,  porxades  o  construccions  annexes  a  les 
terrasses i balcons dels edificis. (art. 27.4.3)

1.31 Col·locar  pancartes,  banderoles  i  tanques  publicitàries  sense  autorització,  distribuir 
propaganda,  enganxar  cartells,  adhesius,  instal·lar  suports  de  revistes  publicitàries  o 
qualsevol altra activitat relacionada amb la publicitat, sense autorització municipal. (art. 30.1 i 
32)

1.32 Realitzar activitats publicitàries amb megafonia, música o similar sense autorització municipal 
(art. 30.3) 

1.33 Col·locar altaveus a les façanes dels immobles i  altres elements del  mobiliari  urbà sense 
autorització municipal (art. 30.4)

1.34 No protegir de manera adequada les obres que afectin als espais d'ús públic (art. 63.1). 
1.35 Realitzar  operacions  d’obra,  d'enderroc  o  de  descàrrega  de  materials,  sense  protegir 

adequadament les instal·lacions, provocant molèsties a la ciutadania o als veïns (art.63.2).
1.36 No realitzar el manteniment del guals i els seus elements de senyalització (art. 64.4)
1.37 Qualsevol fuita o escapament d'aigua o fang des del recinte d'obra cap als espais públics (art. 

63.7) 
1.38 No implementar  les mesures de reducció de l'impacte de les obres que es determinen a 

l'article 63.8. 
1.39 No tapar les càrregues de materials pulverulents quan entrin o surtin de l’emplaçament de 

l’obra o al finalitzar la jornada de treball (art. 63.6) 
1.40 No mantenir adequadament el paviment de la vorera i la vorada, la senyalització o qualsevol 

altre element estructural de delimitació del gual. (art. 64.4.a) 
1.41 Posar elements penjants a la via pública sense permís municipal, penjar-los a una alçada 

inferior als 5 m o no retirar-los en el termini autoritzat.  (art.30.1) 
1.42 Col·locar antenes o qualsevol altre element complementari dels quioscs, que sigui visible des 

dels espais d'ús públic (art. 68.4) 
1.43 Col·locar cavallets o altres elements per a l'exhibició de productes a l'exterior del quiosc sense 

llicència, o excedir-se de l'espai d'ocupació autoritzat. (art. 68.5) 
1.44 Instal·lar a la via pública quioscos, cabines, màquines o elements similars de mobiliari urbà 

sense atendre les condicions que estableix aquesta ordenança (art.68.9) 
1.45 Entrar amb gossos o altres animals domèstics a les àrees de joc infantil. (art. 92.1)

2. Infraccions lleus en matèria de recollida i transport de residus urbans, i gestió de runes.

2.1 No  separar  els  residus  convenientment  abans  de  dipositar-los  en  els  contenidors 
corresponents, (art. 37.1)

2.2 No dipositar els residus en els contenidors adequats i corresponents per a cada fracció. (art. 
37.2)

2.3 Manipular,  seleccionar   o  sostraure  materials  residuals  dels  contenidors  situats  a  la  via 
pública. (art. 37.4)

2.4 No respectar l'horari o el sistema de lliurament fixat per a cada residu. (art. 40.3) 
2.5 Abocar als contenidors d'escombraries residus en forma líquida o susceptibles de liquar-se. 

(art. 39.2) 
2.6 Abandonar residus o deixalles de qualsevol mena en llocs no autoritzats. (art. 40.5)
2.7 Moure els contenidors o estacionar-s’hi al seu davant (art. 41.1 i 41.3)
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2.8 Incinerar domèsticament escombraries o residus sòlids sense autorització. (art. 41.2)
2.9 No disposar  dels  documents  que acrediten la  correcta  gestió  de residus comercials  i  en 

justifiquin els lliuraments efectuats (art. 45.a)
2.10 Instal·lar contenidors o sacs d’obres sense disposar de llicències (art.49.1)
2.11 No  utilitzar  els  contenidors  i  sacs  de  runa  adequadament  o  fer-ho  sense  atendre  les 

disposicions que estableix aquesta ordenança (art. 50).
2.12 Transportar residus industrials sense la protecció adequada i suficient, o produir abocaments 

a la via pública. (art. 53)

3. Infraccions lleus en matèria de inspecció i ordre públic. 

3.1 No respectar els horaris establerts per a la realització de les activitats regulades per aquesta 
ordenança.  (annex 1)

3.2 Utilitzar la via pública i els espais privats d’ús públic per a qualsevol activitat sense llicència 
(art. 57.1)

3.3 Qualsevol utilització especial o privativa dels espais d'ús públic sense la llicència o concessió 
municipal (art. 58)

3.4 Col·locar jardineres o altres elements ornamentals a la via pública sense llicència (art. 58.4)
3.5 Realitzar  la venda no sedentària,  o activitat  comercial  realitzada fora d’un establiment de 

forma habitual, ocasional, periòdica o continuada sense llicència municipal. (art. 60.1)
3.6 Realitzar l’activitat de venda ambulant sense llicència municipal. (art.60.2)
3.7 Vendre vehicles als espais d'ús públic. (60.3)
3.8 Col·locar sense llicència municipal als espais d'ús públic, taules i cadires o qualsevol altre 

element complementari d'aquestes. (art. 61)
3.9 Incomplir qualsevol de les condicions de la llicència de taules i cadires. (art.62)
3.10 Ocupar els espais públics amb materials o instal·lacions d'obra amb una superfície superior a 

la autoritzada a la llicència. (63.4)
3.11 No col·locar  la  placa  de  gual  que  subministra  l’Ajuntament  de  manera  visible  des  de  la 

calçada (art. 64.8)
3.12 Utilitzar  la  placa de senyalització  del  gual  per  a un accés diferent  al  que s'ha atorgat  la 

llicència (art. 64.9).
3.13 No retirar la senyalització o reposar la vorada modificada un cop s'hagi sol·licitat la baixa de la 

llicència de gual (art. 64.10)  
3.14 Realitzar  sense llicència,  qualsevol  activitat  que impedeixi  o limiti  l'us general  dels espais 

públics (art. 72)
3.15 Utilitzar les instal·lacions de l'enllumenat públic o el mobiliari urbà per a sostenir ornaments de 

qualsevol mena sense autorització municipal, o incomplir les condicions establertes a l'article 
73.1. 

3.16 Instal·lar  aparells  o  atraccions  infantils  als  espais  públics  no  atenent  l'establert  a  les 
condicions de la llicència  (art. 75)

3.17 No complir  les  instruccions  d'us  dels  espais  verds  o  les  condicions  establertes  per  a  la 
realització d'activitats als espais verds. (art. 78 i 77)

3.18 Incomplir les indicacions i requeriments que determini l’autoritat municipal. (art.97.3)
3.19 Insultar,  injuriar  o calumniar  els  funcionaris  o  treballadors  municipals  en l’exercici  del  seu 

càrrec. (art. 97.2)

4. Infraccions lleus en matèria d'espais verds i animals. 
 

4.1 No mantenir  en correcte  estat  de neteja  i  condicions fitosanitàries els jardins,  plantacions 
privades, espais lliures i terrenys no urbanitzats de titularitat privada. (art. 28)

4.2 Caminar  per  parterres  o  zones  enjardinades,  expressament  delimitades  per  tanques  o 
encintats provisionals.(art.79.a) 
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4.3 Dur a terme activitats lesives o agressives per al normal desenvolupament de les praderies, 
com ara pràctiques esportives, joc, pícnic o similars. (art.79.b) 

4.4 Tallar flors, branques o espècies vegetals.(art.79.c) 
4.5 Lligar als arbres escales, ciclomotors, bicicletes, cartells o qualsevol altre objecte.(art.79.d) 
4.6 Instal·lar línies elèctriques i  els seus registres als elements d'arbrat,  tant  provisionals  com 

definitius.(art 79.d) 
4.7 Enfilar-se o pujar als arbres.(art.79.d) 
4.8 Desar o acumular, ni que sigui de forma transitòria, materials d'obra sobre escocells, parterres 

i paviments terrencs d'espais enjardinats. (art.79.d) 
4.9 Tirar  en  espais  enjardinats  escombraries,  residus,  enderrocs,  pedres,  papers,  plàstics  o 

similars, que puguin danyar o embrutar les plantacions.  (art.79.f) 
4.10 Manipular aspersors,  difusors,  boques de reg,  claus de pas, comptadors o qualsevol  altre 

element o instal·lació existent. (art 79.i) 
4.11 Qualsevol altre utilització inadequada dels espais.(art.79.j) 
4.12 Espantar o perseguir qualsevol tipus d'animal, així com tolerar que els persegueixin gossos o 

altres animals.(art.80.a) 
4.13 Inquietar  o  causar  dany  als  peixos,  així  com  tirar  qualsevol  classe  d'objectes,  brossa  i 

productes als llacs, estanys i fonts. (art.80.b) 
4.14 La tinença als espais verds d'utensilis o armes destinats a la caça d'aus o altres animals, com 

a tiradors de goma, ceps, escopetes d'aire comprimit i similars. (art. 80.c) 
4.15 Donar menjar als animals dels espais verds. (art.80.d) 
4.16 Realitzar als espais de lleure per a gossos qualsevol acció de l'article 82. 
4.17 No complir les obligacions establertes a l'article 88 relatives a terrenys forestals. 
4.18 Realitzar en terrenys forestals qualsevol de les activitats prohibides pels apartats c), f), g), i) 

de l'article 89. 
4.19 Passejar un animal domèstic pels espais públics sense anar lligat amb la corretja o incomplint 

qualsevol altra prescripció de l'article 90.1) 
4.20 No  recollir  les  deposicions  dels  animals  domèstics  o  no  dipositar-les  als  llocs  adequats. 

(art.91) 
4.21 Realitzar amb animals domèstics qualsevol acció prohibida per l'article 81.1 
4.22 Exhibir o vendre animals domèstics de companyia en llocs no autoritzats. (art.94.1)

5. Infraccions lleus en matèria de comportament i conducta.

5.1 Fer un mal ús dels bens o espais públics. (art. 96)
5.2 No respectar o limitar el dret de la ciutadania a l'us dels espais públics, mobiliari urbà o bens 

privats (art. 96). 
5.3 Fer un mal ús de les fonts, llacs o estanys dels espais públics. (art. 96)
5.4 Consumir begudes alcohòliques a qualsevol espai d'us públic no autoritzat. (art. 98.1)
5.5 Romandre dins d'un equipament o instal·lació municipal d'us públic fora de l'horari establert 

per a l'us d'aquest. (art. 106.4)
5.6 No respectar l’horari o les condicions establertes per a la realització d'actes, festes populars o 

espectacles públics (art. 102).
5.7 Exercir la mendicitat  (art. 105)
5.8 Accedir a les instal·lacions, edificis o equipaments d'us públic amb animals de companyia no 

autoritzats. (art. 106.1)
5.9 L’emissió de fums o olors molestes, nocives o perjudicials. (art. 107)
5.10 Fer qualsevol necessitat fisiològica a l'espai d'us públic (art. 109)
5.11 Exhibir,  mantenir,  acceptar,  negociar,  sol·licitar  o  oferir  qualsevol  conducta  de  naturalesa 

sexual als espais d'us públic, que comportin retribució econòmica (art. 110)
5.12 No respectar les normes de comportament  a qualsevol espai d'us públic. (art. 106) 
5.13 Fer foc o activitats pirotècniques als espais públics sense autorització municipal (art. 101)
5.14 Produir sorolls que pertorbin el descans veïnal en horari no autoritzat (art. 108).

47



ID
-3
00

5.15 Fer juguesques als espais d'ús públics que impliquin apostes (art. 100)

6. Qualsevol  acció o omissió que infringeixi  disposicions contingudes en aquesta ordenança i  que no 
resulti tipificada d’infracció molt greu o greu. 

Article 113.- Infraccions greus

1. Infraccions greus en matèria de neteja i manteniment d’edificis i dels espais d'ús públic i la utilització 
d’aquesta via pública.

1.1 Modificar sense permís o danyar qualsevol instal·lació de servei públic (art. 10)
1.2 Transportar formigó amb vehicle formigonera sense el dispositiu de tancament preceptiu que 

impedeixi l’abocament de formigó a la via pública. (art. 22)
1.3 Buidar, llençar o dipositar qualsevol deixalla de tipus industrial líquida, sòlida o solidificable. 

(art. 23.2) 
1.4 Realitzar  pintades  o  gargots  no  autoritzats  a  edificis  públics  o  privats,  mobiliari  urbà,  o 

qualsevol altre lloc dels espais d'ús públic o altres espais públics. (art. 29.1) 
1.5 Cedir, arrendar o traspassar un quiosc sense autorització municipal. (art. 68.8) 
1.6 Col·locar elements ornamentals o de publicitat a dins l'àmbit de protecció de la Porxada, que 

dificultin la seva visió o afectin la seva imatge. (art. 73.2). 
1.7 No habilitar espai de pas per a vianants adequat i suficient a l'entorn de l'obra o de l'ocupació 

dels espais d'ús públic que es realitzi amb motiu d'obres. (art. 63.1) 

2.  Infraccions greus en matèria de recollida i transport de residus urbans, i gestió de runes.

2.1 Maltractar de qualsevol manera els contenidor dels espais d'ús públic (art. 41.1)
2.2 Constituir dipòsits de residus no legalitzats (art. 45)
2.3 Ocasionar brutícia en la via pública en el transport de residus sense la protecció corresponent 

(art. 53)
2.4 Abandonar animals morts a la via pública. (art 92.9).

3. Infraccions greus en matèria d'inspecció i ordre públic.

3.1 Utilitzar la placa de senyalització del gual d'un altre titular per a la senyalització d'un accés 
sense llicència (art. 64.9)

3.2 No facilitar les tasques d’inspecció o la informació sol·licitada per l’Ajuntament. 
3.3 Qualsevol acció o omissió que obstrueixi l'actuació municipal. (art. 97.1)

4. Infraccions greus en matèria d'espais verds i animals

4.1 Pelar o arrencar les escorces dels arbres, clavar-hi puntes, lligar-hi gronxadors, bastides o 
qualsevol altre objecte o element que els pugui danyar. (art.79.d)

4.2 Talar, trasplantar o podar els exemplars desenvolupats, aclarir, arrancar o partir els acabats 
de plantar. (art.79.d)

4.3 Danyar o eliminar el  sistema radicular dels  arbres,  en tot  o en part,  ni  manipular  el  seu 
substrat, extreure molsa, mantell, pedra, sorres o productes anàlegs. (art79.d)

4.4 Abocar en els escocells dels arbres o al seu entorn qualsevol  classe de producte tòxic o 
aigües de neteja o residuals que continguin detergents o altres productes nocius. (art.79.e)

4.5 Provocar danys als parterres o qualsevol espais enjardinats amb materials o accions d'obra. 
(art. 79.e)

4.6 Tirar en espais enjardinats greixos o productes càustics o fermentables, o qualsevol  altre 
element que pugui danyar les plantacions.(art. 79.f)
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4.7 Encendre foc, sigui quin sigui el motiu, en llocs que no siguin expressament autoritzats i que 
no tinguin instal·lacions adequades per a aquesta activitat.(art. 79.g)

4.8 Realitzar qualsevol activitat pirotècnica no autoritzada en espais verds i arbrat viari.(art. 79.h)
4.9 Danyar o sostraure aspersors, difusors, boques de reg, claus de pas, comptadors o qualsevol 

altre element, així com les instal·lacions de reg existents. (art. 79.i)
4.10 Caçar, sacrificar o pescar qualsevol tipus d'animal, així com tolerar que els cacin gossos o 

altres animals.(art. 80.a)
4.11 Passejar pels espais públics un animal perillós o de perillositat raonablement previsible sense 

corretja o morrió. (art. 90.3)
4.12 Realitzar en terrenys forestals qualsevol de les activitats prohibides pels apartats a), b), d), e), 

h) i j) de l'article 89.

5. Infraccions en matèria de comportament i conducta.

5.1 Vendre o dispensar begudes alcohòliques a menors d'edat (art. 98.2)
5.2 La tinença d'armes en els espais públics sense disposar de les autoritzacions necessàries 

(art. 99.1)
5.3 Ocasionar danys o desperfectes amb activitats pirotècniques o de foc no autoritzades. (art. 

101) 
5.4 Dur a terme qualsevol tipus d'explotació del menor (art. 104) 
5.5 Exercir la mendicitat  amb menors d'edat o mostrant al públic malalties del cos o exposant 

persones amb deficiències físiques o psíquiques, o qualsevol altra acció que pugui degradar 
la persona i/o ferir la sensibilitat de les persones.  (art. 105) 

5.6 Resistir-se al requeriment de l'autoritat municipal de cessar en l'actitud d'incompliment de les 
normes de conducta. (art. 106)

6. Reincidir en infraccions lleus.

Article 114.- Infraccions molt greus

1. Recollir i transportar residus industrials i/o especials amb incompliment de les prescripcions legals o 
reglamentàries. (art.53)

2. Abandonar residus industrials i/o especials a la via pública o a llocs no autoritzats. (art. 55)
3. Talar o malmetre arbres de titularitat pública i dels inclosos en Pla especial de protecció i gestió del 

patrimoni natural, sense llicència municipal. (art. 89) 
4. Realitzar pintades i gargots o qualsevol altra activitat publicitària en edificis inclosos en el Pla especial 

de protecció del patrimoni arquitectònic i arqueològic, i el seu entorn immediat. (art. 32) 
5. Reincidir en infraccions greus. 

CAPÍTOL II. Sancions

Article 115.- Sancions

Amb caràcter general, i sempre que no estigui previst en la legislació sectorial, les infraccions d’aquesta 
ordenança seran sancionades amb la multa prevista a la legislació general per a les sancions per infracció 
de les ordenances municipals. La quantia màxima de la multa serà l’autoritzada per la legislació vigent en 
matèria de règim local.

1. Les sancions a imposar són les següents:

a) Multa.
b) Reposició del bé al seu estat inicial.
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c) Suspensió temporal de l’activitat, total o parcial, i de la llicència o títol municipal que autoritza, si 
escau, l’activitat.
d) Suspensió definitiva de l’activitat, total o parcial, i revocació, en els mateixos termes, de la llicència o 
títol municipal que autoritza, si escau, l’activitat.
e) Precinta d’aparells, vehicles i altres mitjans mecànics, temporals o definitius.

2. Les sancions previstes en aquesta ordenança s’apliquen als responsables sense perjudici de l’exercici 
de les accions civils  i/o penals que escaigui emprendre en cada cas en defensa del bé públic i de 
l’obligació de rescabalar els danys o d’indemnitzar pels perjudicis causats.

Article 116.- Concurrència de sancions

La sanció que s’imposi,  pot  portar  aparellada en qualsevol  cas les sancions que s’apliquin  per altres 
infraccions.

Article 117.- Prestació  i treballs en benefici de la comunitat

Si la norma estatal o autonòmica amb rang de llei preveu la imposició de sancions no pecuniàries o la 
possibilitat de convalidar o substituir aquestes pel compliment d'una altra sanció no pecuniària com és el 
treball o la prestació en Benefici de la Comunitat es regiran per les següents determinacions:

1. Els pares o tutors legals dels menors d'edat que hagin comès una infracció d'aquesta ordenança, 
podran sol·licitar  la  condonació de la  sanció  o d'una part  d'aquesta,  per la  prestació per  part 
d'aquests menors de serveis en benefici de la comunitat, quan l'ajuntament disposi d'un protocol 
d'actuació a aquest efecte.

2. Els infractors majors d'edat i els pares o tutors dels infractors menors d'edat majors de setze anys 
podran sol·licitar la condonació de la sanció o d'una part d'aquesta, per treballs en benefici de la 
comunitat, quan l'ajuntament disposi d'un protocol d'actuació a aquest efecte.

CAPÍTOL III. Graduació de les sancions

Article 118.- Graduació

D’acord amb el que disposa, el  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,  la  multa  a  imposar  té  tres  graus,  que  es  corresponen 
respectivament amb les infraccions lleus, greus i molt greus, segons els límits següents:

a) Infraccions lleus, fins a 750 €..
b) Infraccions greus,  fins a 1500 €.
c) Infraccions molt greus, fins a 3000 €.

Article 119.-  Criteris

Les sancions corresponents a cada classe d’infracció es graduen tenint  en compte criteris  objectius i 
subjectius, que es poden apreciar separadament o conjunta:

1. Són criteris objectius:

a) L’afectació de la salut i la seguretat de les persones.
b) L’alteració social a causa del fet infractor.
c) La gravetat del dany causat al medi ambient.
d) La superfície afectada i el seu deteriorament.
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e) La possibilitat de reparació o restabliment de la realitat afectada.
f) El benefici derivat de l’activitat infractora.

2. Són criteris subjectius:

a) El grau d’intencionalitat del causant de la infracció.
b) El grau de participació en el fet per títol diferent de l’anterior.
c) La capacitat econòmica de l’infractor.
d) La incidència del fet.
e) La reincidència del fet.

Article 120.- Reincidència

S’entén que hi ha reincidència quan l’infractor ha estat sancionat, per resolució ferma, per raó d’haver 
comès més  de tres infraccions del mateix concepte, dins del període de l’any immediatament anterior.

Article 121.- Prescripció de les infraccions i sancions

1- El termini de prescripció de les infraccions, a comptar des de la data de la comissió de la infracció, és el 
següent: 

a) Molt greus: 3 anys. 
b) Greus: 2 anys.
c) Lleus: 6 mesos.

2- La prescripció de les sancions, a comptar des de la data en que la resolució amb la que s'imposa la 
sanció sigui definitiva, és la següent: 

a) Molt Greus: 3 anys.
b) Greus: 2 anys.
c) Lleus: 1 any. 

CAPÍTOL IV. Multes coercitives

Article 122. Multes coercitives

D'’acord  amb la  Llei  30/92,  de 26  de  novembre,  de  règim jurídic  de les  administracions  públiques  i 
procediment administratiu comú i el RD 179/95, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats  i  serveis  dels  ens  local  de  Catalunya,  es  poden  imposar  multes  coercitives  en  el  cas  de 
l'incompliment  dels  requeriments  municipals,  sempre  i  quan  estiguin  emparades  per  la  Llei  Sectorial 
corresponent tant si és estatal com autonòmica.

Aquestes multes tenen el caràcter de reiterades fins un màxim de tres multes, si transcorren el terminis 
atorgats sense donar compliment al contingut del requeriment. 

La imposició de multes coercitives i la imposició de sancions són independents i compatibles. 

Article 123. Graduació de les multes. 

La quantia de les multes coercitives es graduarà d'acord a la gravetat de l'incompliment realitzat d'acord 
amb els criteris següents: 
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a) En el cas dels incompliments relacionats amb qualsevol dels fets sancionables que es detallen a l'article 
112, la multa coercitiva serà com a màxim de 1.000 euros. 
 
b) En el cas dels incompliments relacionats amb qualsevol dels fets sancionables que es detallen a l'article 
113, la multa coercitiva serà com a màxim de 2.000 euros. 

c) En el cas dels incompliments relacionats amb qualsevol dels fets sancionables que es detallen a l'article 
114, la multa coercitiva serà com a màxim de 3.000 euros.

CAPÍTOL V. Responsabilitat

Article 124.- Responsables

1. Són responsables de les infraccions:

a) Els autors materials de les infraccions per acció o omissió, tret dels supòsits que siguin menors 
d'edat  o  que  concorri  en  ells  alguna  causa  legal  d'inimputabilitat,  respondran  els  pares,  tutors  o 
aquelles persones que posseeixin la custòdia o guarda legal.
b) Els titulars de les llicències municipals, siguin persones físiques o jurídiques.
c) En el cas d'animals, els propietaris o posseïdors, d'acord amb el que estableix la legislació sectorial.

2. La  responsabilitat  administrativa  per  les  infraccions  a  què  fa  referència  aquesta  ordenança  és 
independent  de  la  responsabilitat  civil,  penal  o  d'altre  ordre  que,  si  escau,  pugui  exigir-se  als 
responsables.

3. En el cas que, no s'hagi  pogut individualitzar la persona o persones infractores i  no sigui  possible 
determinar el grau de participació dels diversos subjectes que hagin intervingut en la comissió de la 
infracció, la responsabilitat serà solidària.

Article 125.- Restauració

A més de la imposició de la sanció corresponent, l’Ajuntament ha d’adoptar les mesures escaients per a la 
restauració de la realitat física alterada i de l’ordre jurídic infringit, amb l’execució subsidiària, si cal, de les 
obres o activitats a càrrec de l’infractor.

De les infraccions relatives a actes subjectes a llicència que es produeixin sense la seva prèvia obtenció o 
amb incompliment de les seves condicions, en seran responsables les persones físiques i jurídiques que 
siguin titulars de la llicència. Si aquesta no existís, en serà responsable la persona física o jurídica, titular 
de l’activitat o serveis per a la qual  actuï l’autor material de la infracció. 

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

Els  preceptes  que  estableix  aquesta  ordenança  s’entenen  sense  perjudici  de  les  intervencions  que 
corresponguin a d’altres organismes de l’Administració en l’esfera de llurs respectives competències i de 
les previstes en la legislació sectorial corresponent.

DISPOSICIÓ DEROGATORIA 
Aquesta ordenança deroga en la seva totalitat l'Ordenança de Via Pública i  l'Ordenança de Civisme i 
Convivència,  i  deroga  en  part  els  artícles  de  l'Ordenança  de  Tinença  d'Animals  Domèstics  que 
contradiguin la present Ordenança.. 
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DISPOSICIÓ FINAL
Aquesta  ordenança entrarà en vigor  l’endemà de la seva  publicació completa al  Butlletí  Oficial  de la 
Província.
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ANNEX I - HORARIS

Article 13- Us dels elements de joc esportiu i àrees de jocs infantils, de 8 a 22h.

Article 15- Neteja dels espais d'ús públic, de 6 a 22h.
 
Article 20.5- Funcionament de maquinària d'obra o construcció, de 8 a 20h.

Article 20.8- Treballs o activitats d'obra als espais públics o privats a l'aire lliure, de 8 a 21h. 

Article 30.3- Activitats publicitàries amb megafonia i/o música, de 8 a 21h. 

Article 30.4- Col·locació temporal d'altaveus, de 8 a 21h.

Article 39- Servei de recollida domiciliària d'escombraries, les 24 hores del dia.

Article 40.3- Dipòsit d’escombraries dins els contenidors, de 18 a 21h.
Diposit de residus de recollida selectiva, les 24h del dia (excepte vidre de 8 a 21h.)

Article 43- Treure escombraries zones porta a porta de 20 a 21 hores.

Article 60- Venda no sedentària (mercats setmanals):
– dijous de 6 a 13 h en període escolar
– dijous de 6 a 13:30 h en període de vacances escolars

Article 62- Col·locació a la via pública de taules i cadires etc. 
1) de l’1 de maig al 30 de setembre: de 8 a 24 hores
divendres, dissabtes i vigílies de festius fins a la 1 de la matinada.
2) de l’1 d’octubre fins el 30 d’abril: de 8 a 23 hores 

Article 71- Horari dels quioscos i similars, de 6:30 a 22h.

Article 78- Us dels parcs i jardins: de 8 a 22h excepte Parc Firal.
Parc Torras Villà:
– de l'1 d'octubre al 30 d'abril de 8 a 20h.
– De l'1 de maig al 30 de setembre de 8 a 22h. 

Article 100- Jocs i activitats lúdiques als espais d'us públic, de 8 a 22h.
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ANNEX II - CONDICIONS DE LA LLICÈNCIA PER OCUPACIÓ DELS ESPAIS D'ÚS 
PÚBLIC AMB CONTENIDORS I SACS DE RUNA

1. Els contenidors i sacs de runa s’han de col·locar preferentment en zones d’estacionament de vehicles i, 
en el cas que això no sigui possible, en voreres, places i espais públics a on no dificultin ni privin el pas 
de vianants i vehicles. No n’està permesa la col·locació en parcs i zones enjardinades.

2. En cas de dubte, el titular pot consultar als inspectors de l’Oficina de Via Pública, el lloc o la manera 
més  correcta  de  col·locar  els  elements  autoritzats.  Si  no  es  realitza  aquesta  consulta  prèvia,  els 
inspectors poden ordenar el canvi d’ubicació de l’element o la seva retirada dels espais d'ús públic, a 
càrrec del titular de la llicència.

3. Els contenidors que estiguin situats molt a prop d’un carril de circulació o d’un carril per a bicicletes 
s’han de senyalitzar amb bandes reflectores o amb llums intermitents per tal que es facin ben visibles 
de nit.

4. Els elements autoritzats han d’estar el mínim temps possible a la via pública per la qual cosa, quan 
estiguin plens, s’han de fer retirar immediatament. 

5. Els contenidors que estiguin plens en més d’un 75% de la seva capacitat s’han de retirar dels espais 
d'ús públic abans que arribi el cap de setmana.

6. Les  operacions  d’instal·lació  i  retirada  dels  elements  autoritzats  s’han  de  fer  en  un  horari  i  d’una 
manera que no causin molèsties als ciutadans.

7. És responsabilitat del titular de la llicència mantenir net de brutícia l’entorn dels elements autoritzats 
mentre estiguin a la via pública, i també de la neteja del lloc ocupat un cop l’element s’hagi retirat.

8. Els contenidors s’han de tapar amb una lona o reixat fora de l’horari de treball de manera que no s’hi 
puguin introduir ni extreure deixalles de cap mena. També és obligatori protegir el contenidor amb una 
lona opaca quan s’hi tiri runa amb tubs o d’alguna altra manera que provoqui pols o que restes de la 
runa puguin caure a l’exterior del contenidor.

9. No es poden posar rampes ni cap altre element d’accés a l’interior del contenidor si dificulta el pas de 
vianants. Aquests elements s’han de retirar dels espais d'ús públic fora de l’horari de treball. 

10.El titular de la llicència és responsable dels danys causats al paviment de la via o al mobiliari urbà, i ha 
de comunicar-los immediatament a l’Oficina de Via Pública en cas que s’hagin produït.

11.Als  contenidors  que  es  situïn  en  voreres,  places  i  altres  zones  pavimentades  per  a  vianants,  és 
obligatori posar-hi planxes metàl·liques o de fusta per a la protecció del paviment.

12.Els contenidors i sacs situats en carrers i places que estiguin afectats per la implantació de la illa de 
vianants s’han de retirar del lloc autoritzat abans de les 16 hores de tots els divendres o vigílies de 
festius, i no poden romandre als espais públics els dissabtes, diumenges i dies festius de tot l’any.

13.Els contenidors i  sacs de runa situats en carrers i places que estiguin dins el recinte dels mercats 
setmanals del dijous o del dissabte, s’han de retirar del lloc autoritzat el dia anterior al dia de celebració 
del mercat.

14.El propietari de les obres o edificacions és responsable subsidiari de l’incompliment de les obligacions 
d’aquesta llicència.
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ANNEX III. CONDICIONS DE LA LLICÈNCIA PER OCUPACIÓ DESL ESPAIS DÚS 
PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES

Primera-  Aquesta llicència s’entén atorgada sense perjudici de tercer, salvant el dret de propietat i és 
revocable per raó d’interès públic, no crea cap dret subjectiu i el titular podrà ser requerit en tot moment, 
per motius justificats, per tal que retiri els elements dels espais d'ús públic. 

Segona-  Les autoritzacions tindran caràcter personal i no podran cedir-se ni subarrendar-se a tercers. 
L’incompliment d’aquesta condició comportarà l’anul·lació de la llicència.

Tercera- No es podrà dur a terme l’ocupació dels espais d'ús públic fins que el titular no hagi obtingut la 
llicència corresponent. L’incompliment d’aquest precepte podrà originar la no concessió de la llicència, 
sense perjudici del pagament de la taxa i de les sancions i els recàrrecs que s'escaiguin.

Quarta- Aquesta llicència s'entendrà prorrogada anualment i s’inclourà en els padrons fiscals successius 
mentre la persona interessada no presenti la declaració de baixa. 

Quarta-  Es  permet  col·locar  taules,  cadires  i  para-sols  individuals.  Aquesta  llicència  no  permet  la 
col·locació  a  l’exterior  dels  locals  de  tarimes,  veles,  màquines  expenedores  de  begudes  o  gelats,  o 
qualsevol  altra  instal·lació  per  a  la  venda  de  begudes,  que  no  hagin  estat  sol·licitades  pel  titular  i 
autoritzats explícitament per l’Ajuntament en aquesta llicència o en una altra llicència específica.

Cinquena- Les taules i cadires no impediran en cap moment el pas dels vianants i s’haurà de col·locar de 
manera que no ocupi més de la meitat de l’espai útil de la vorera, que haurà de ser com a mínim de 3 
metres. També s’ha de preservar el pas dels usuaris als accessos de les finques i passos de vianants o 
altres serveis públics que confrontin amb l’espai autoritzat.

Sisena- En el cas que es col·loquin para-sols, no podran superar en cap cas el perímetre que formen les 
taules i les cadires.

Setena-  L’horari autoritzat per a la col·locació de les taules, les cadires i qualsevol altre element mòbil 
(para-sols, jardineres, etc.) serà:

Temporada d’estiu (de l’1 de maig al 30 de setembre)
1. Dies laborables de 8 a 24 hores..
2. Divendres, dissabtes, i vigílies de festius fins a la 1 de la matinada.

Temporada de hivern (de l’1 d’octubre fins al 30 d’abril)
3. De 8 a 23 hores. 

Vuitena-  El titular de la llicència té obligació de mantenir diàriament l’espai ocupat i el seu entorn en 
correctes condicions de neteja  i  en serà responsable  individual  en cas que no es compleixi  aquesta 
obligació.

Novena- El titular es responsabilitza totalment que els clients no facin sorolls i aldarulls a la via pública, i 
tindrà reservat el dret d’admissió. Així mateix resten prohibits els jocs de taula al carrer i la utilització de 
qualsevol tipus d’aparell de difusió de música a la via pública.

Desena- Les llicències concedides als establiments per a col·locar les taules i cadires en espais públics, 
quan  aquests  espais  siguin  afectats  per  la  realització  de  festes  culturals  o  populars,  fires  i  mercats 
ambulats, esdeveniments esportius, socials o obres a la via pública, s’hauran d’adaptar als horaris i espais 
que siguin necessaris per a la realització d’aquestes activitats, previ avís de l’Ajuntament.
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ANNEX IV. CONDICIONS DE LA LLICÈNCIA MUNICIPAL PER A L'ÚS PRIVATIU 
DELS ESPAIS D'ÚS PÚBLIC PER A L'ENTRADA I SORTIDA DE VEHICLES A 

TRAVÉS DE LES VORERES I DELS TERRENYS DE DOMINI PÚBLIC

1. Aquesta llicència es concedeix d’acord amb el contingut de l’autoliquidació degudament liquidada en 
l’entitat recaptadora. 

2. La llicència es concedeix discrecionalment i sense perjudici de tercers. La llicència no crea cap dret 
subjectiu i el titular podrà ser requerit en tot moment perquè suprimeixi el gual i reposi la vorera al seu 
estat anterior. 

3. La llicència serà ferma i definitiva en el termini de 60 dies naturals si els serveis d’inspecció municipals 
no detecten cap incorrecció en l’execució del contingut declarat de la llicència.

4. No és permès pintar el bordó de la vorera per a la senyalització del gual.

5. El titular del gual està obligat a:
a)La conservació del bordó i del paviment de la vorera.
b) La col·locació de la placa indicadora del gual en un lloc visible. 
c)Efectuar al gual les obres ordinàries i extraordinàries que siguin necessàries per a la adaptació i 
manteniment de l’accés del gual o qualsevol altra que ordeni l'Ajuntament, per la qual cosa el titular 
s’haurà d’atenir al que s’indica en l'apartat d'elements constructius d’aquesta llicència, i  notificar-ho al 
Servei de Via Pública.   

6. Aquesta  llicència  s'entendrà  prorrogada  anualment  i  s’inclourà  en  els  padrons  fiscals  successius 
mentre la persona interessada no presenti la declaració de baixa i reposi prèviament el bordó de la 
vorera al seu estat original i retiri o elimini tots els elements de senyalització i delimitació.

7. Contra l'atorgament de la llicència, podreu interposar recurs de reposició potestatiu davant l'òrgan que 
l'ha  dictada,  en  el  termini  d'un  mes  a  comptar  des  del  dia  següent  al  de  la  recepció  d'aquesta 
notificació,  o  bé,  directament  podreu  interposar  recurs  contenciós  administratiu  davant  els  jutjats 
contenciosos administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des de 
l'endemà de la recepció de la notificació de l'acord anterior. 

Elements constructius del gual i afectacions:

8. Els metres de gual que es sol·liciten són els de l’amplada estricta de la porta d’accés a la finca. 

9. La modificació del bordó de la vorera per adaptar l’accés al gual haurà de tenir la mateixa amplada que 
la porta i s’haurà de dur a terme prèvia sol·licitud de la llicència d’obres corresponent si la vorera no 
està rectificada.

10.En el cas de tractar-se d'un accés de vehicles per motiu d'obres, no es concedirà llicència de gual i 
s'haurà  de  sol·licitar  una  llicència  d'ocupació  de  via  pública  per  obres  per  reservar  l'espai 
d'estacionament necessari. 

11.En el cas que el nombre de vehicles sigui superior a 3 cal sol·licitar la llicència d’activitat corresponent. 
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12.Si cal treure o desplaçar arbres, fanals o altres elements del mobiliari urbà que impedeixin l'accés dels 
vehicles, ho faran els serveis corresponents d'aquest Ajuntament, prèvia petició per escrit del titular de 
la llicència. Les despeses que s'ocasionin seran a càrrec del titular. 

13.La modificació de la vorada de la vorera per adaptar l’accés al gual, s’haurà de dur a terme prèvia 
sol·licitud de la llicència d’obres corresponent, atenent  això que segueix: 

En les voreres de menys d’1,40 m d’amplada, s’hauran de posar peces de vorada retallades, segons 
el model que s’adjunta a aquesta llicència. 

En les voreres de més d’1,40 m i menys de 2,00 m d’amplada s’hauran de posar peces de vorada de 
40 cm de profunditat, segons el model que s’adjunta a aquesta llicència 
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En les voreres de  2,00 m o més d’amplada s’hauran de posar peces de vorada de 60 cm de profunditat, 
segons el model que s’adjunta a aquesta llicència 

En tos els casos el material de les peces de gual serà el mateix que el de la resta de la vorada (de formigó 
o de granit). 
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ANNEX V- CRITERIS PER A L’AUTORITZACIÓ DE L’OCUPACIÓ DELS ESPAIS

PER A VIANANTS

1. Totes les activitats culturals, cíviques, esportives o de qualsevol altre caire, que comportin l’ús privatiu 
o l’ocupació dels espais d'ús públic dins de l’illa de vianants, i en places o espais urbanitzats per a 
vianants, hauran d’estar degudament autoritzades per l'Oficina de Via Pública.

2. Les sol·licituds s’hauran de realitzar per via de l’aplicació informàtica corresponent i s’hauran d’ajustar 
en  tot  moment  al  que  disposa  el  document  “procediment  per  a  la  gestió  de  les  peticions 
d’infraestructures i serveis municipals” aprovat per la Comissió de Govern d’aquest Ajuntament en data 
6 de  novembre de 2001.

3. En la sol·licitud d’aquesta autorització, que s’haurà de dur a terme com a mínim 20 dies naturals abans 
de  la  data  de  l’activitat,  s’haurà  de  determinar  amb  la  màxima  concreció  possible,  els  aspectes 
següents:
- nom, adreça i DNI o NIF de l’entitat sol·licitant i del seu representant.
- lloc (plaça, carrer…) a on es pretén fer l’activitat
- descripció de l’activitat que es durà a terme
- horari
- espai concret que es pretén utilitzar
- nombre aproximat d’assistents que es preveu a l’acte
- caldrà indicar:
- si l’activitat requereix l’entrada de vehicles
- si hi ha algun aspecte de l’activitat que pugui comportar l’embrutiment de la via
pública
- si hi ha algun aspecte de l’activitat que pugui comportar molèsties als veïns o
vianants
- si es pretén realitzar accions publicitàries o d’esponsorització
- requeriments tècnics (taules, cadires, tanques, tarima, plafons etc.)
- requeriment de serveis (punt de llum, neteja, recollida de residus etc.)
- persona responsable de l’activitat i número de telèfon mòbil

4. Les activitats hauran de respectar en tot moment el pas de veïns i vianants per la via pública i hauran 
d’acotar l’ús de l’espai públic al que s’autoritzi en cada cas.

5. L'Oficina de Via Pública podrà autoritzar o no, l’ús de l’espai sol·licitat, atenent criteris de mobilitat i 
seguretat, dels quals es detallen els més importants, i podrà denegar la utilització de l’espai proposat si 
ho creu convenient:
- es preveu una ocupació excessiva de l’espai disponible per a vianants
- l’espai sol·licitat no és l’adequat pel tipus d’acte que es vol realitzar
- coincidència amb altres actes a la zona sol·licitada
- coincidència amb grans esdeveniments a la ciutat
- possible obstrucció del pas de vehicles de seguretat o de veïns i usuaris de la zona
- possible afectació de l’espai públic, paviments, mobiliari etc, a causa de l’acte.

6. L’ús dels espais públics no s’autoritza per cap altre criteri que no sigui l’interès general. Així doncs, 
l'Oficina  de  Via  Pública  tindrà  en  compte  a  l’hora  d’autoritzar  l’ús  de  l’espai  públic  els  aspectes 
següents, sense que cap d’ells tingui una prioritat o importància especial per davant d’un altre:
- data de la sol·licitud d’ocupació
- tipus d’entitat sol·licitant (cultural, social, esportiva…)
- antiguitat en l’organització de l’acte
- possible incidència social de l’acte

7. Les activitats autoritzades no podran incorporar accions publicitàries ni la venda d’articles comercials 
en benefici de particulars o empreses, que no s’autoritzin prèviament pel servei de Via Pública.
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8. Les  activitats  de  venda  a  benefici  de  particulars,  que  estiguin  degudament  autoritzades,  estaran 
subjectes al pagament de la corresponent taxa regulada per la Ordenança fiscal 2.16 (ocupació de 
bens de domini públic amb llocs de venda i publicitat).

9. Els responsables de l’activitat hauran de recollir correctament tot el material de propietat municipal que 
hagin utilitzat, deixant-lo en els llocs a on s’hagi dipositat aquest, i també recollir, embossar, i dipositar 
dins els contenidors si és el cas, totes les deixalles de volum que hagi generat l’activitat.

10.L’Ajuntament podrà reclamar a l’entitat l’import de la reparació o reposició del material que hagi sofert 
desperfectes per vandalisme o mal us dels participants en l’activitat  o per no haver  estat  recollit  i 
guardat correctament.

11.No es  poden col·locar  pancartes  o  cartells  publicitaris  amb motiu  d’una  activitat  als  elements  del 
mobiliari urbà, a l’arbrat, a les columnes de la Porxada o a l'espai de l'entorn d'aquest monument, i 
s’haurà d’atendre sempre al que disposi el pla d’usos d’aquest bé cultural d’interès nacional.

12.Els tècnics encarregats d’aquestes autoritzacions seran el Responsable de l’Oficina de Via Pública i 
Mercats, i com a substitut el Cap del Servei de Mobilitat. 
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ANNEX VI - CRITERIS PER A L’ENTRADA DE VEHICLES A L’ ILLA DE VIANANTS

1. Els vehicles que hagin d’entrar i sortir dels espais urbanitzats per a vianants, ho hauran de fer pels llocs 
autoritzats pel servei de Mobilitat, depenent del punt de destí dins el recinte de l’Illa. 

2. L’horari preferent i d’us recomanat per a l’entrada i sortida dels vehicles autoritzats és l’invers a l’horari 
comercial més habitual, o sigui, abans de les 10 del matí, de 2 a 4 de la tarda, i a partir de les 9 del 
vespre.

3. No podran quedar vehicles estacionats dins del recinte de l’Illa, si no estan degudament autoritzats pel 
servei de Mobilitat.

4. Els vehicles de veïns i comerciants amb domicili a l’interior del recinte de l’illa, hauran de disposar de 
l’adhesiu identificador de l’illa de vianants, col·locat en un lloc visible del parabrisa del vehicle. 

5. Està prohibida l’entrada de vehicles fora de l’horari preferent indicat en el punt 2, llevat dels casos 
autoritzats pel servei de Via Pública i dels casos d’emergència o els d’urgència que es puguin justificar 
degudament.

6. Els vehicles amb targeta de transport i els vehicles dels veïns i residents identificats amb l’adhesiu de 
l’illa de vianants, hauran d’utilitzar preferentment les zones de càrrega i descàrrega previstes a l’entorn 
de  l’illa,  on  hi  podran  estacionar  per  períodes  de  30  minuts,  amb  exhibició  en  lloc  visible  del 
corresponent rellotge de control, que podran sol·licitar gratuïtament a l’OAC.

7. Els titulars dels vehicles que, no essent de veïns o residents en el recinte de l’illa, sol·licitin l’entrada 
fora de l’horari recomanat, per motius comercials, treballs d’obres, treballs d’empreses de transport, 
mudances etc, hauran de satisfer a l’OAC la taxa regulada per l’Ordenança fiscal 2.10 (permisos de la 
PL per a ocupacions de via pública i tancament de carrers) com a molt tard l’últim dia hàbil anterior al 
de l’entrada, indicant el lloc de destí del vehicle i l’horari que restarà dins el recinte.

8. Queda restringida la circulació de vehicles amb una massa autoritzada superior a 3,5 tm en totes les 
zones de la ciutat urbanitzades per a vianants. En cas que s’hagin d’efectuar operacions de càrrega i 
descàrrega dins aquestes zones, hauran d’estar degudament autoritzades pel servei de Via Pública, i 
s’hauran d’atendre al que s’indica en el punt 7 anterior.

9. Quan s’autoritzi  l’entrada de vehicles que superin les tm indicades, es podrà exigir  a la persona o 
empresa responsable el dipòsit d’una fiança per tal de garantir la possible reparació dels desperfectes 
que es puguin ocasionar en el paviment, els elements estructurals o el mobiliari urbà existents a la via 
pública.

10.L’entrada de vehicles i  les ocupacions que es realitzin  en espais urbanitzats per a vianants seran 
especialment vigilades i controlades pels efectius de la Policia Local i pels inspectors de l’Ajuntament.

11.Els tècnics encarregats d’aquestes autoritzacions seran el Responsable de l’Oficina de Via Pública i 
Mercats, i com a substitut el Cap de Servei de Mobilitat.
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ANNEX VII - ESPAIS PER A LA COL.LOCACIÓ DE CARTELLS PER A LA 
PUBLICITAT DELS ACTES ESPORTIUS, CULTURALS I CÍVICS, ORGANITZATS PER 

LES ENTITATS DE LA CIUTAT O PEL MATEIX AJUNTAMENT DE GRANOLLERS.

1. Columnes de lliure expressió.
Els  cartells s’hi poden enganxar amb cinta adhesiva o amb cola. No hi ha limitacions en la mida del 
cartell.

2. Taulells municipals d’anuncis. 
Situats en tots els barris de la ciutat, s’hi pot penjar un cartell per activitat, que queda protegit a dins del 
vidre del taulell. Per a la col·locació de cartells s’ha de parlar amb el servei de Barris. A causa de la 
limitació d’espai del plafó, es dona prioritat a les activitats municipals i de les AAVV.
No es poden penjar cartells ni cap altra mena d'element a l'exterior d'aquests taulells. 

3. Plafons de paret i de fanal per a entitats. 
Estan situats al centre de la ciutat i són de lliure us per a totes les entitats inscrites en el Registre 
d'Entitats de la ciutat, atenent les condicions següents:
a) Només es pot enganxar un cartell per acte a cada suport.
b) La mida dels cartells no pot ser superior a un DinA3
c) Els cartells s’han d’enganxar amb cinta adhesiva per quatre costats, de manera que no puguin 

desenganxar-se fàcilment i caure a terra per motiu de la climatologia.
d) No es poden enganxar cartells amb cola.
e) Els cartells no poden tapar els altres cartells existents en el suport, d’activitats que encara s’han de 

dur a terme.
f) Els usuaris podran desenganxar els cartells de les activitats que ja s’han dut a terme per fer lloc al 

suport, si els llencen a una paperera o contenidor d’escombraries.
g) No  estan  permesos  els  cartells  de  publicitat  comercial  o  que  anunciïn  activitats  amb  fins 

exclusivament comercials o particulars.
h) No  estan  permesos  els  cartells  d’activitats  de  compra-venda  d’immobles,  cotxes,  ofertes  o 

demandes de feina i altres similars, en benefici d’empreses o particulars.
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ANNEX VIII - PANCARTES I BANDEROLES A LA VIA PÚBLICA

Pancartes:

1. Només  podran  penjar  pancartes  a  la  via  pública  les  persones  autoritzades  per  l’Ajuntament  i  es 
col·locaran únicament en els llocs que determini l’Ajuntament i que s’habilitin per aquest efecte.

2. S’hauran de subjectar a elements del mobiliari urbà autoritzats o als ancoratges existents a les façanes 
dels edificis. En cap cas es podran subjectar en fanals de l’enllumenat públic, en elements de l’arbrat 
viari o semàfors.

3. S’hauran de penjar a una alçada mínima de 5 m per sobre de la calçada, per tal de donar compliment 
al que disposa el Reglament General de Circulació quant al gàlib màxim dels vehicles.

4. Les pancartes hauran de tenir la mida adequada per l’espai a on es volen penjar, de manera que el 
sistema de subjecció sigui  suficient per a suportar l’acció del vent i  hauran de disposar dels ullets 
necessaris per a la seva correcta col·locació.

5. Per a la col·locació d’una pancarta s’haurà de demanar permís a l’Àrea de Serveis, Mobilitat i Seguretat 
amb una antelació mínima de quinze dies naturals abans de la data de col·locació, indicant, a més de 
les dades del sol·licitant:
- motiu de la pancarta
- dia de muntatge i dia de desmuntatge que es proposen
- lloc a on es voldria col·locar.

6. Les sol·licituds s’hauran de realitzar  per  via  de l'aplicació informàtica corresponent i  el  Servei  que 
realitzi la petició haurà de supervisar i controlar el contingut de la pancarta a tots els efectes.

7. Els responsables de la Unitat Operativa de Serveis confirmaran la col·locació de la pancarta i el lloc 
que se li assigna en un termini màxim de 5 dies hàbils.
- Per a cada activitat no es podran col·locar més de dues pancartes a la via pública. En el cas que 
s’hagin demanat dues pancartes pel mateix acte, es podrà reduir la petició a una, per motius de manca 
d’espai disponible.

8. En el cas que coincideixin moltes sol·licituds per a un període o per a un lloc concrets, les pancartes 
s’autoritzaran  d’acord  amb  els  criteris  següents,  sense  que  cap  d’ells  prevalgui  especialment  per 
davant d’un altre:
- peticions efectuades pel canal correcte i dins de termini
- tindran preferència les entitats sense ànim de lucre inscrites en el registre d’entitats
- data de la sol·licitud
- es valorarà la proximitat de la data de l’acte en qüestió

9. Les pancartes no podran estar col·locades a la via pública més de dues setmanes ni amb més de 4 
setmanes d’antelació a la data de l’acte que promocionen.

10.Les pancartes no podran únicament ser de caràcter publicitari, tot i que podran contenir la imatge, el 
logo o el missatge de l’empresa o empreses patrocinadores de l’acte.

11.En el cas que s’autoritzi la col·locació d’una pancarta per part de particulars, l’ajuntament sempre podrà 
treure-la  o  modificar  la  seva ubicació  si  està  mal  col·locada,  en un lloc  no autoritzat  o  per  raons 

64



ID
-3
00

d’interès públic, amb avís previ al responsable, essent a càrrec d’aquest les despeses que ocasioni 
aquesta retirada o modificació.

12.No es permetran pancartes de llarga durada. Les que ocupin espais concrets durant molts períodes 
alternatius seguits, estaran subjectes a la disponibilitat d’espais i  dates, i  en tot cas seran les que 
quedaran afectades en primer lloc si s’ha de denegar el permís de col·locació per aquests motius.

13.No s’autoritzarà la col·locació de pancartes anunciant actes a l’edifici històric de la Porxada i a tot el 
seu entorn urbanístic. Tampoc s’hi podran posar pancartes publicitàries que acompanyin als actes que 
s’hi duguin a terme.

Banderoles:

1. Només podran penjar banderoles a la via pública les persones o empreses autoritzades i les podran 
col·locar únicament en els fanals dels trams de carrer que determini l’Ajuntament.

2. Les banderoles es penjaran als fanals autoritzats de manera que el cartell quedi a una alçada que 
superi els 4 m.

3. Si els fanals disposen de llums complementaris per a vianants, la banderola haurà de quedar en tot cas 
per damunt d’aquests.

4. Les banderoles no podran tocar balcons i finestres de les cases ni cap instal·lació de xarxa elèctrica o 
similar existent en els carrers de la ciutat. Tampoc es podran posar al davant d’edificis catalogats o 
protegits ni en cap fanal de tot l'àmbit d'influència de la Porxada.

5. Les banderoles s’hauran de retirar dels espais d'ús públic en els tres dies hàbils posteriors a la data de 
l’acte que anuncien, o a la data final autoritzada.

6. En el cas que la retirada dels elements no es produeixi en el termini indicat, els serveis municipals 
podran retirar els elements de forma subsidiària i les despeses d’aquests treballs aniran a càrrec del 
sol·licitant o responsable de la campanya.

7. No estan  permeses les banderoles  publicitàries que  no acompanyin  la  promoció  d’actes  culturals, 
cívics o de qualsevol altra mena que es duguin a terme a Granollers o la promoció dels quals pugui 
interessar als habitants d’aquesta ciutat.

En el cas que coincideixin campanyes locals amb campanyes externes, tindran preferència les banderoles 
de les activitats que es duen a terme a Granollers.
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   ANNEX IX -   CONDICIONS DE LA LLICÈNCIA PER LA INSTAL·LACIÓ   
D'ATRACCIONS ALS ESPAIS D'US PÚBLIC.

Primera- Les atraccions de qualsevol mena, com ara aparells amb moviment, espectacles, casetes de 
venda,  bars,  degustacions,  tómboles,  barraques  de  fira  i  altres  instal·lacions  similars  per  a  activitats 
recreatives  que s'instal·lin  dins  el  terme municipal  de  Granollers  s'hauran  d'ubicar  en els  espais  que 
autoritzi la Oficina de Via Pública i Mercats, hauran de disposar de la corresponent llicència municipal, 
haver satisfet prèviament la taxa prevista a l'Ordenança Fiscal 2.15 i atendre totes les disposicions que 
s'indiquen en aquestes condicions de llicència, així com les que es disposen en la vigent Ordenança de 
Via Pública i altres normatives aplicables.

Segona- La ubicació de les atraccions autoritzades no podrà dificultar o privar el pas normal de persones i 
vehicles pels espais públics, impedir l'us de jocs infantils i altres elements del mobiliari urbà, ni dificultar 
l'accés a les finques privades ni a cap espai d'us públic o servei públic.

Tercera- És responsabilitat del titular de la llicència mantenir net de qualsevol brutícia l'espai utilitzat per 
l'activitat i el seu entorn més immediat mentre duri el termini de la llicència, així com  la neteja de l'espai un 
cop s'hagin retirat les instal·lacions. 

Quarta- Si s'ha de retirar algun element del mobiliari urbà per a la instal·lació de les atraccions, aquesta 
tasca requerirà  autorització  prèvia  de l'Ajuntament  i  la  despesa serà a  càrrec del  sol·licitant.  Un cop 
finalitzada l'activitat s'hauran de reposar els elements retirats. El titular de la llicència també s'haurà de fer 
càrrec de la reparació de qualsevol desperfecte que s'hagi ocasionat a l'espai públic utilitzat, als elements 
constructius, les voreres, als elements d'enllumenat públic o altres serveis de companyies o al mobiliari, 
sense perjudici de les sancions que siguin aplicables. Aquestes despeses es podran aplicar a la fiança de 
l'activitat. 

Cinquena- Si amb motiu de la ubicació de les atraccions o dels vehicles vivenda, o a causa del pas de 
vehicles pesants per al muntatge i desmuntatge d'aquestes, es produeixen desperfectes en paviments 
tous, zones de gespa o praderia, o als jardins, el titular de la llicència es farà responsable de les despeses 
de  reparació  d'aquests  desperfectes,  tasca  que  durà  a  terme  el  servei  d'Espais  Verds  d'aquest 
Ajuntament. Aquestes despeses es podran aplicar a la fiança de l'activitat. 

Sisena- L'espai ocupat per les atraccions i dels vehicles vivenda s'haurà d'ajustar a les mides que disposi 
la llicència i s'haurà de respectar en tot moment el pas dels vianants i usuaris a l'entorn de l'atracció. Els 
elements de seguretat com rampes, tanques, cadenes o similars, no es consideraran com a superfície de 
l'atracció a l'efecte del pagament de la taxa. 

Setena-  Els vehicles, remolcs i qualsevol altre element que no sigui part inseparable de l'atracció, no 
podrà romandre a l'interior del recinte de la fira mentre aquesta està en funcionament i oberta al públic.  

Vuitena- La instal·lació dels equips de generació d'electricitat o qualsevol altre element complementari de 
les atraccions o dels vehicles vivenda, s'haurà de fer de manera que no molesti als veïns ni als usuaris 
dels espais públics de l'entorn de la fira, i també s'ha de tenir cura que no embrutin aquestes espais. 
 
Novena- Aquesta llicència s'entén atorgada sense perjudici de tercer, salvant el dret de propietat i  és 
revocable per raó d'interès públic.
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Desena- Documentació que cal entregar prèviament a l'autorització municipal: 
      

– Fotocòpia del DNI o NIF
– Certificat o alta del cens de l'IAE
– Últims rebuts d'autònoms i TC dels treballadors
– Assegurança de responsabilitat civil amb una cobertura mínima de 600.000 €
– Justificant de la formació del personal respecte la manipulació d'aliments, si és el cas
– Documentació tècnica dels aparells amb moviment degudament visada
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ANNEX X -  ESPAIS VERDS

A) Activitats dins dels espais verds

1. Totes  les  activitats  culturals,  cíviques,  esportives  o  de  qualsevol  altre  caire,  que  comportin  l’ús  o 
l’ocupació de qualsevol dels espais verds, i en places o espais urbanitzats amb presència d’elements 
vegetals vulnerables, hauran d’estar  degudament autoritzades pel servei  de Medi Ambient i  Espais 
Verds.

2. Les sol·licituds s’hauran de realitzar via l’aplicació informàtica corresponent i la fitxa i els plànols de 
“Petició d’espai verd municipal per a realització d’activitat”. 

3. En aquesta petició, que s’haurà de dur a terme com a mínim 15 dies hàbils  abans de la data de 
l’activitat (document “procediment per a la gestió de les peticions d’infraestructures i serveis municipals” 
aprovat per la Comissió de Govern d’aquest Ajuntament en data 6 de  novembre de 2001), s’haurà de 
determinar amb la màxima concreció possible, els aspectes que es demanen.

4. El servei de Medi Ambient i Espais Verds podrà autoritzar o denegar l’ús de l’espai sol·licitat, atenent a 
diferents criteris com són:

a) de mobilitat i seguretat, com son l'ocupació excessiva de l’espai o l'obstrucció del pas de vehicles 
de seguretat o de serveis. 
b) de coincidència amb altres actes a la zona sol·licitada i/o amb grans esdeveniments a la ciutat. 
c)de conservació dels espais verds, si es poguessin donar accions perjudicials per a la vegetació, 
instal·lacions de reg, paviments, jocs infantils, làmines d’aigua, mobiliari, o altres instal·lacions.

5. Les activitats  hauran de respectar  en tot  moment el  pas dels usuaris  i  especialment els  elements 
vegetals i superfícies verdes. S’haurà d’acotar bé l’espai a l’ús que s’autoritzi en cada cas.  

6. L’ús dels espais verds públics no s’autoritza  per cap altre criteri  que no sigui  l’interès general.  No 
s'autoritzaran activitats privades que limitin o excloguin als demés usuaris del parc.  

7. Els responsables de l’activitat hauran de garantir la recollida de tot el material emprat a l’acte en un 
màxim de 24h després de la realització d’aquest. 

8. Els responsables de l’activitat hauran d’assegurar la neteja de l’espai utilitzat durant i després de l’acte. 
Això implica recollir, embossar i dipositar dins els contenidors corresponents totes les deixalles que 
hagi generat l’activitat i/o els seus participants. Igualment, s’haurà de sol·licitar la col·locació i retirada 
de contenidors on es dipositaran les deixalles generades. 

9. L’entitat organitzadora es farà responsable de l’import de la reparació o reposició del material vegetal, 
mobiliari,  instal·lacions  o  serveis  que  hagi  sofert  desperfectes  relacionats  amb  la  instal·lació 
d'infraestructures necessàries per a la realització de l’acte, pel mal ús dels seus participants, per no 
haver recollit i desat correctament el material o per no efectuar-se la neteja posterior a l’esdeveniment.
 

10.Els danys produïts sobre l’arbrat es valoraran mitjançant la Norma Granada, reclamant-se l’import al 
servei o entitat organitzadora. 

11.El  tècnic  encarregat  d’aquestes autoritzacions serà el  Coordinador d’Espais  Verds o un tècnic  del 
servei. 
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B) Normes per regular l'entrada i la circulació de vehicles als espais verds

1. Els  vehicles  autoritzats  que  hagin  d’entrar  i  sortir  dels  espais  verds,  ho  hauran  de  fer  pels  llocs 
proposats pel servei de Medi Ambient i Espais Verds, depenent del punt de destí dins de l’espai verd. 

2. No podran quedar vehicles estacionats dins la zona verda, si no estan degudament autoritzats pel 
servei de Medi Ambient i Espais Verds. 

3. Està prohibida l’entrada de vehicles, inclosos ciclomotors i motocicletes, llevat dels casos autoritzats 
pel servei de Mobilitat i dels casos d’emergència o els d’urgència que es puguin justificar degudament.

4. Queda restringit  el  pas dels vehicles de motor a la zona de paviments tous o durs,  i  es prohibeix 
passar, aparcar i estacionar, incloses les bicicletes, sobre cap superfície vegetal sigui arbustiva, gespa, 
o similar. Els titulars dels vehicles que, sol·licitin l’entrada per treballs d’obres, treballs d’empreses de 
transport o altres treballs autoritzats, hauran de satisfer a l’Oficina d'Atenció al Ciutadà (OAC) la taxa 
corresponent,  com a molt  tard l’últim dia hàbil  anterior al de l’entrada, indicant el  lloc de destí  del 
vehicle i l’horari que restarà dins de l’espai verd.

5. Queda restringida la circulació de vehicles amb una massa autoritzada superior a 3’5 tm en totes les 
zones verdes de la ciutat. El vehicle haurà de circular a una velocitat inferior a 20Km/h. En cas que 
s’hagin  d’efectuar  operacions  de  càrrega  i  descàrrega  dins  aquestes  zones,  hauran  d’estar 
degudament  autoritzades  pel  servei  de Medi  Ambient  i  Espais  Verds,  i  s’hauran d’atendre al  que 
s’indica en el punt 4 anterior. Es podran autoritzar l'entrada de vehicles amb un pes superior a l'indicat 
de manera excepcional, degudament justificada. 

6. Quan s’autoritzi l’entrada de vehicles i en especial els que superin les tm indicades, es podrà exigir a la 
persona o empresa responsable el dipòsit d’una fiança per tal de garantir la possible reparació dels 
desperfectes que es puguin ocasionar en el paviment, els elements vegetals, estructures de serveis o 
el mobiliari urbà existents dins dels espais verds.

7. Els  autocars de turisme,  vehicles  de  persones de mobilitat  reduïda,  excursions o  escoles,  només 
podran circular pels espais verds i estacionar en aquests a les calçades, en els llocs on sigui permesa 
la circulació de vehicles, prèvia autorització pel servei de Medi Ambient i Espais Verds. 

8. Els vehicles motoritzats de persones amb mobilitat reduïda no podran circular pels espais verds de la 
ciutat a una velocitat superior a 10Km/h, ni podran circular, parar, ni estacionar-se sobre les superfícies 
verdes, com gespes, entapitzants o similars.

9. El  tècnic  encarregat  d’aquestes autoritzacions serà el  Coordinador d’Espais  Verds o un tècnic  del 
servei. 
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