ORDENANÇA SOBRE CIVISME, CONVIVÈNCIA I ÚS
ESPAIS PÚBLICS

DELS

I.- OBJECTE
Article 1
La present Ordenança regula l'ús general de les avingudes, passeigs, carrers, places,
parcs, jardins i tots els altres béns municipals de caràcter públic del terme de Sant Esteve
Sesrovires, tenint en compte la protecció de la llibertat dels ciutadans en la seva activitat
als carrers i espais públics amb el límit del respecte a la resta d'usuaris.
L’objecte de la present és regular un bon ús de la via pública i facilitar el lliure gaudi
general i la convivència ciutadana, restant prohibides totes aquelles activitats que suposin
un mal ús, ocasionin embrutiment o danys a la via pública, instal·lacions municipals i
mobiliari urbà en general.
En aquest sentit, i per a una correcte aplicació d’aquesta ordenança, es tindran en
consideració les següents definicions:
1. Via pública: comprèn els elements de vialitat en sentit estricte, com carrers, camins,
vials, places, parcs públics i altres espais públics de titularitat municipal.
2. Elements estructurals de la via pública: aquell element que forma part de la via
pública, de l’ordenació del territori o que en regula la mobilitat, com per exemple:
fanals, semàfors i elements complementaris, senyalització vertical i horitzontal,
elements físics de protecció o delimitació del territori (pilones, cadenes, tanques, ...
), tapes de registre, reixetes d’ebornals, d’escossells, façanes i altres paraments.
3. Mobiliari urbà: elements d’ornamentació, suport de serveis i activitats d’esplai i
recreatives, com per exemple: papereres, fonts públiques, jocs infantils, jardineres,
bancs, marquesines, suports publicitaris, contenidors, escultures, aparcaments de
bicicletes, elements de suport a la jardineria, arbrat i jardineria en general, tanques,
cons, senyals mòbils i altra senyalització de circulació mòbil, així com tots aquells
elements del mobiliari urbà que compleixin amb les mateixes finalitats.

II.- CONSERVACIÓ
Article 2
És competència de l'Ajuntament l'execució dels treballs de conservació dels elements i
estructures ornamentals de les vies públiques. Ningú podrà executar treballs de
restauració o reparació dels esmentats elements, sense la prèvia llicència municipal.
Article 3
Correspon als propietaris de les finques l'execució de les obres de conservació, reparació
i pintura, en el seu cas, de façanes, voreres i guals, en la forma establerta per les
ordenances municipals i altres disposicions aplicables i segons projecte tècnic
degudament aprovat.
Les empreses i particulars que per qualsevol circumstància executin obres a les vies
públiques, estan obligades a efectuar la reposició de paviments, encartonament, pintura,
voreres i guals, en la forma, manera i condicions fixades per l'Administració municipal i a
dipositar una fiança per a respondre de possibles desperfectes en els anteriors o a terceres
persones.
III.- UTILITZACIÓ
Article 4
La utilització dels béns de domini públic municipal destinats a l'ús públic, tant si afecta el
sòl, com el subsòl o el vol de la via pública, es regirà pel que preveu la present Ordenança
i disposicions aplicables a cada una de les modalitats d'ús previstes.
Article 5
Els usos regulats en aquesta Ordenança són:
a) ús comú general
b) ús comú especial
c) ús privatiu

Article 6
Queda prohibit:
a) Realitzar pintades, escrits, gravats i actes similars sobre qualsevol classe de bé així
com en aquells que siguin visibles des de la via pública.
b) Fer esclatar qualsevol tipus de petard o artefacte similar en elements estructurals o
mobiliari urbà.
c) Sacsejar, arrancar, trencar, sostraure elements estructurals o parts d’aquests o del
mobiliari urbà, pujar-hi a sobre o exercir qualsevol tipus de conducta considerada de
vandàlica en relació als anteriors.
d) Desplaçar elements estructurals o mobiliari urbà sense l’autorització pertinent.
e) Encendre foc a prop d’elements estructurals o del mobiliari urbà.
f) Enganxar adhesius, cartells i elements publicitaris similars en elements estructurals,
mobiliari urbà, edificis públics o en zones privades sempre que siguin visibles des de la
via pública.
g) Arrencar, ratllar, pintar, embrutir o fer mal bé rètols indicatius de qualsevol tipus o la
senyalització viària horitzontal i vertical.
h) Qualsevol activitat esportiva o lúdica fora dels espais o recintes destinats a aquests
fins llevat que s’autoritzin expressament pel Consistori arrel del seu caràcter popular
i/o tradicional.
i) Realitzar o celebrar qualsevol tipus d’acte col·lectiu que suposi el consum general de
begudes alcohòliques o altres substàncies considerades tòxiques com estupefaents,
etc., en les vies o espais públics.
j) En relació a les papereres i contenidors:
a) Llençar en al seu interior puntes de cigars o cigarretes o altres elements
encesos. En qualsevol cas s’hi hauran de dipositar un cop apagats.
b) Dipositar bosses d’escombraries, caixes, paquets o altres de dimensions
superiors a les del recipient que les ha de contenir.
c) Dipositar bosses d’escombraries, caixes, paquets o altres fora de les papereres
o dels contenidors.
d) Dipositar líquids o deixalles que es puguin liquar.

k) En relació a les fonts públiques:
a) Pescar, rentar-se, rentar roba, rentar animals, banyar-se, rentar vehicles de tota
naturalesa, deixar-hi beurar o nedar animals, realitzar-hi necessitats
fisiològiques/biològiques o permetre als animals realitzar les seves necessitats
fisiològiques/biològiques.
b) Alterar la sortida de l’aigua dirigint-la fora del recipient dissenyat per a recollir-la
o bé sostreure l’aigua.
l) En relació als jardins, jardineres, parcs i altres zones verdes:
a) Pujar als arbres o arbustos, podar-los, tallar-los o talar-los, sacsejar-los
arrencar-los, gravar o tallar l’escorça, clavar-hi claus, grapes o similars, penjarhi rètols, propaganda o qualsevol tipus d’element publicitari. S’accepta el
guarniment dels arbres de forma excepcional i amb la llicència municipal
preceptiva corresponent.
b) Collir-ne els fruïts.
c) Llençar-hi líquids de qualsevol tipus, deixalles o altres objectes.
d) Trepitjar o malmetre els parterres i la resta de plantacions, extreure plantes,
arbres, matolls, sorra, pedres, fruïts, flors i qualsevol altre element que integri la
zona verda.
e) Llençar coets o altres elements pirotècnics, cigars o cigarretes enceses i
encendre fogueres i focs.
f) Realitzar-hi necessitats fisiològiques/biològiques o permetre als animals
realitzar les seves necessitats fisiològiques/biològiques sense recollir-ho
posteriorment
m) Estendre roba a les baranes dels balcons o finestres, a la vista del públic. Mantenir els
balcons visibles des de la via pública en estat d’abandonament o deixadesa o utilitzarlos de magatzem d’elements diversos.
n) Regar les plantes col·locades en les obertures de les cases, entre les 7 i les 22 hores.
o) Situar o deixar abandonats a la via pública, vials, places, jardins, jardineres, parcs, i
altres zones verdes deixalles, residus, líquids i altres objectes particulars, sense altra
excepció que la derivada de les vigents normes sobre realització d'obres particulars,
així com terres, runes, brosses, deixalles i altres objectes que perjudiquin la seva
neteja, a excepció de quan es dipositin als llocs autoritzats mitjançant els elements
adequats.
p) Deixar abandonats automòbils o altres vehicles de tracció, segons les previsions de la
normativa vigent en matèria de trànsit.

Article 7
No es podrà realitzar cap obertura de rases ni cales en la via pública, sense prèvia
autorització
de
l'Alcaldia,
o
òrgan
municipal
competent.
Article 8
Els materials o efectes de qualsevol classe que autoritzada i circumstancialment quedin
dipositats en la via pública, se situaran de tal manera que no impedeixin el trànsit per la
mateixa, i requeriran de nit, la instal·lació de senyalització suficient i escaient per prevenir
accidents a vianants i vehicles.
Aquesta mateixa precaució s'exigirà respecte a les tanques i bastiments que ocupin part
de la via pública.
Les tanques hauran de ser impermeables a qualsevol objecte i a la pols. Si l'ocupació de la
vorera no permetés el pas de vianants, serà obligatòria la construcció d'un túnel
impermeabilitzat, il·luminat i protegit, per tal de permetre el pas, en condicions de seguretat i
comoditat, d'una cadira de rodes, evitant, mitjançant rampes, la generació de barreres
arquitectòniques.
Si a les esmentades vies hi haguessin rases o cales obertes, l'empresari de les obres, sota
la seva responsabilitat, haurà d'adoptar les precaucions necessàries per tal d'evitar
accidents, i a l'efecte, delimitarà amb cordes o tanques el recinte, instal·larà cartells de
prevenció adients, i a la nit s'encarregarà de l'enllumenat de les obres amb elements
suficients.
La persona o entitat per compte de la qual es realitzin les obres, serà subsidiàriament
responsable en cas d'accident causat per omissió de les esmentades prevencions.
Article 9
L'ús i gaudi de les vies públiques i altres béns d'ús públic municipal es considerarà ús
comú general, sempre que no hi concorri alguna circumstància que pugui determinar la
seva inclusió en algun dels supòsits regulats als articles següents.

Consideracions específiques en relació a:
• Jocs infantils: estan destinats única i exclusivament per a la mainada. El seu ús
serà l’adequat atenent a la naturalesa de les instal·lacions, amb l’objectiu de
fomentar l’esbarjo, el gaudi i la convivència de la ciutadania.
• Zones verdes, jardineres, jardins i parcs: el seu ús respectarà la ubicació, la
protecció i l’embelliment dels elements que l’integren. És un espai per al descans,
l’esbarjo i la trobada dels ciutadans.
Els propietaris i veïns podran sol·licitar autorització per cultivar plantes i flors
d’ornamentació en els escossells, que podrà ser concedida de forma completament
discrecional amb les condicions pertinents relatives al seu manteniment.
Els projectes d’edificis de nova construcció o reforma hauran de preveure els
accessos tant per a les fases d’execució d’obres com per a l’ús definitiu de
l’immoble per tal que no perjudiquin els elements estructurals i l’arbrat existent.
Excepcionalment, l’ajuntament podrà autoritzar-ne la mobilitat.
Els propietaris dels immobles i els seus veïns podran sol·licitar l’autorització per a
cultivar flors i plantes d’ornamentació en les jardineres, que podrà ser concedida
amb caràcter totalment discrecional amb les condicions pertinents relatives al seu
manteniment.
•

Pintures: resten exceptuades de la prohibició general de realitzar pintades
establerta en l’article 6 les pintures murals de caràcter artístic i aquelles que
l’Ajuntament pugui discrecionalment autoritzar en atenció a les circumstàncies
concurrents en cada cas.
En qualsevol cas, serà preceptiva la llicència municipal i l’autorització del propietari
de l’element sobre el qual es vol pintar. La primera perdrà la seva eficàcia quan
aquest últim retiri la seva autorització, si fos el cas, o bé podrà revocar-se en
qualsevol moment i sense dret a indemnització quan ho consideri oportú la
Corporació
L’Ajuntament determinarà concretament quins són els espais susceptibles de ser
pintats, públics o privats (en aquest cas amb la preceptiva autorització del propietari
del bé afectat). En qualsevol cas, caldrà adoptar totes aquelles mesures adients per
tal de no embrutar els llocs afectats per la pintada.

Article 10
L'ús comú general és el que pot exercir lliurement qualsevol ciutadà sense que es
requereixi una qualificació específica, utilitzant el bé d'acord amb la seva naturalesa, els
actes d'afectació i les disposicions generals i normes de policia que reglamentin el seu ús.
Article 11
L'Alcaldia o l'òrgan municipal competent podrà ordenar la retirada de tots aquells elements
que impedeixin l'ús normal i general de la vorera i, en general, de la via pública.
També podrà fer-ho per motius estètics o urbanístics i sempre que originin estacionament
de públic a les voreres, amb entrebanc del trànsit, i impedeixin l'ús normal de la via
pública.
Article 12
En l'ús comú especial de la via pública, es distingiran les modalitats següents:
a) El derivat d'activitats o instal·lacions situades en llocs de domini privat que
provoquin una intensitat en la utilització del domini públic superior al que pugui
estimar-se normal.
b) El que suposi realització directa d'activitats en béns de domini públic en els casos
següents:
1.- Que l'ús revesteixi intensitat i/o perillositat, o concorrin altres circumstàncies
anàlogues que excedeixin el que pot considerar-se utilització normal del domini
públic, encara que sense ocupació d'aquest.
2.- Que existeixi ocupació transitòria del domini públic sense modificació del
mateix.
3.- Que l'ocupació del domini públic sigui a precari.
4.- Quan l'ocupació del domini públic, sense tenir caràcter permanent o fix, sigui
accessòria d'activitats realitzades o instal·lacions situades a llocs de domini
privat, de manera que no sigui possible suscitar concurrència per l'atorgament
d'aquella.

5.- Instal·lacions fixes de serveis públics prestats per l'Estat, la Generalitat de
Catalunya o entitats públiques, que ocupin el domini públic.
c) El que consisteixi en l'exercici d'una activitat o en la prestació d'un servei
particular destinat al públic, sotmès a fiscalització i regulació per l'administració
municipal i realitzat a la via pública.
En aquest apartat s'inclouran:
a) els autotaxis
b) automòbils de lloguer
c) instal·lacions esportives en parcs i jardins públics
Les anteriors activitats es regiran per la normativa municipal i sectorial aplicable en cada
cas.
Article 13
Es consideraran inclosos en la modalitat A, de l'article anterior, els següents usos i
activitats:
a) Taulells o tancs destinats a la venda de gelats, refrescos o similars, que, sense
sortir de la línia de façana, es trobin en comunicació directa amb la via pública.
b) Taulells de bars, cafès, tavernes i establiments similars, enfront la via pública, que
permetin l'expedició directa de consumicions al públic estacionat a les voreres.
c) Aparells de venda automàtica o altres elements adossats a la façana.

Els elements abans esmentats s'hauran de situar a l'interior dels immobles o adossats a
les seves façanes, i no hauran de suposar impediment a l'ús normal de la via pública.
Article 14
S'inclouen en la modalitat B de l'ús comú especial, previst a l'article 12, els usos i activitats
següents:

a) venda ambulant
b) activitats rodaires pròpies de fotògrafs, esmolets, enllustradors, drapaires, músics i
cantants, pintors caricaturistes i de qualsevol altre que pugui senyalar l'Alcaldia
d) tómboles i rifes
e) vetlladors, parasol, taules, cadires, etc., a la via pública
f) tanques de protecció
g) mercaderies col·locades a les voreres
i) cales, canalitzacions, cambres, galeries i connexions de serveis al subsòl
j) proves esportives
k) rodatge d'escenes de pel·lícules a la via pública i filmació de TV o programes de
ràdio
l) instal·lacions temporals per fires i festes tradicionals i populars
m) instal·lacions lluminoses a l'arbrat i altres elements de la via pública
n) instal·lacions fixes dels serveis públics

Article 15
En els supòsits previstos als articles 12, 13 i 14 serà necessari l'obtenció de la llicència
municipal corresponent, amb anterioritat a la utilització del domini públic.
Article 16
Les llicències municipals precises per a l'ús comú de la via pública es regiran per les
normes previstes en aquest apartat, les especials establertes en les respectives
ordenances i en la normativa sectorial aplicable.
Article 17
Les llicències s'atorgaran discrecionalment tenint en compte, en tot cas, que els usos
especials que s'autoritzin no impedeixin o no dificultin de manera greu, la normal circulació
de vianants i vehicles i el lliure gaudi general, així com l'entrada de garatges, escales i
comerços.

En aquest sentit, la Corporació podrà condicionar la llicència concedida segons consideri
oportú per tal d’assegurar i protegir el lliure gaudi, ús i circulació en el domini públic.
A l'hora d'atorgar les autoritzacions es tindran en compte, també, les molèsties que
l'esmentada activitat pugui causar als veïns (sorolls, olors, etc.).
Els usos regulats per aquesta Ordenança estaran subordinats a les necessitats de la
ciutat. Les llicències que els emparen estan condicionades a que l'emplaçament de
l'activitat o la instal·lació que motiva l'ús pugui ser discrecionalment traslladada a un altre
lloc, sense dret a indemnització ni compensació de cap classe per al titular.
Article 18
Les llicències es concediran per l'Alcaldia o òrgan municipal competent, previ informe dels
Serveis Municipals afectats; s'entendran atorgades sense perjudici de tercers i seran
essencialment revocables per raons d'interès públic amb dret a indemnització, si
procedeix.
La sol·licitud de llicència s'ha de resoldre en el termini d’un mes a partir de la petició,
transcorregut el qual sense que s'hagi resolt expressament s'entén estimada.
Article 19
El nombre de llicències relatives als usos previstos de venda ambulant i tómboles i rifes
podrà ser limitat per l'Ajuntament. En aquest cas, si el nombre de sol·licitants excedís al
de llicències, s'atorgaran mitjançant licitació i de no ser possible, mitjançant sorteig, tenint
sempre en compte els principis d'objectivitat, publicitat i concurrència.
Article 20
Les llicències preveuran els terminis d'iniciació, interrupció màxima i acabament de les
obres i instal·lacions que s'autoritzin, de conformitat amb la normativa aplicable i les altres
condicions que es considerin oportunes.
Com a norma general regirà el termini de sis mesos per a l'inici de l'actuació i el de tres
mesos per a la seva interrupció.

Article 21
A l'atorgar-se la llicència es podrà exigir la constitució d'un dipòsit o fiança. L'esmentada
garantia serà cancel·lada, previ informe dels Serveis Municipals competents, una vegada
acabat el termini de la llicència, si es comprova la inexistència de danys per compte de
l'interessat i una vegada efectuada la corresponent reparació o neteja, en el seu cas.
L’esmentada fiança també respondrà pels possibles danys a terceres persones que els
usos i instal·lacions realitzats o ubicades en el domini públic puguin ocasionar.
Article 22
Les llicències seran transmissibles llevat que el nombre de les que es puguin atorgar es
trobi limitat, o quan s'hagin concedit, tenint en compte les característiques particulars del
subjecte interessat.
Quan l'ocupació del domini públic sigui accessòria d'activitats realitzades o instal·lacions
situades a llocs de domini privat, la transmissibilitat de la llicència o autorització de
l’activitat o instal·lació principal suposarà la transmissibilitat automàtica de la llicència
d’ocupació del domini públic. Tanmateix, no podrà atorgar-se un canvi de titularitat d’una
ocupació del domini públic vinculada a una activitat o instal·lació principal de la qual n’és
accessòria si no és transmet, alhora, l’autorització o llicència d’aquesta última.
Totes les llicències seran transmissibles per causa de mort o incapacitat física justificada
del titular, a favor dels qui acreditin ser els seus hereus o legataris, de conformitat amb la
legislació succesòria.
Les transmissions seran sol·licitades mitjançant un escrit conjunt del titular i de l'adquirent,
en les que siguin intervius. Les transmissions no afectaran la durada de la llicència ni les
condicions a les que aquesta està subjecte. Les despeses que es produeixin aniran a
càrrec
del
nou
titular.
Article 23
Les llicències quedaran sense efecte:
a) Per acabament del termini del seu atorgament, sense necessitat de cap requeriment

b) Caducitat
c) Revocació
d) Anul·lació
e) Renúncia
Article 24
Les llicències caducaran i així es farà constar en el document que les acrediti:
a) Per incompliment dels terminis als quals estan subordinades.
b) Per manca de pagament dels preus fixats per les corresponents OO.FF.
c) Per la falta d’ús de la mateixa per un termini superior a 3 mesos.
La caducitat fundada en la manca de pagament dels preus degudament aprovats, no
obstarà
a
la
seva
exacció
per
la
via
de
constrenyiment.
Article 25
Les llicències seran revocades:
a) Quan canviïn o desapareguin les circumstàncies que en van motivar el seu
atorgament.
b) Si en sobrevinguessin altres de noves que, d'haver existit quan es van atorgar,
haguessin justificat la denegació en els termes establerts per la normativa general
aplicable.
c) Quan la Corporació adopti nous criteris d'apreciació recollits en la normativa
aplicable corresponent.
d) Per haver estat sancionat el titular cinc o més vegades en el transcurs de 5 anys,
per incompliment de les ordenances i disposicions municipals.
e) Per haver transmès la llicència amb infracció del que disposen les presents
Ordenances.
f) Quan l'activitat no s'ajusti a la llicència concedida.

Article 26
Les llicències quedaran resoltes i sense efecte quan el beneficiari incompleixi les
condicions
imposades,
per
causes
que
li
siguin
imputables.
Serà procedent l'anul·lació de les llicències en els supòsits regulats en la legislació
administrativa general sobre procediment administratiu.
També serà anul·lada la llicència quan hagi estat atorgada a resultes de dol, culpa o
negligència greu imputable a l'interessat. En aquest cas no existirà cap tipus
d'indemnització.
Article 27
L'extinció de la llicència s'haurà de tramitar amb audiència a l'interessat. En els expedients
d'anul·lació i de revocació s'ha de quantificar la indemnització a satisfer per l'Ajuntament,
quan legalment procedeixi.
Article 28
El titular de la llicència podrà renunciar-la lliurament.
Article 29
Una vegada extingida la llicència per qualsevol dels motius abans esmentats, l'interessat
haurà de:
1.- Cessar en l'ús o ocupació.
2.- Retirar les instal·lacions o elements de la seva propietat existents en la via pública,
sense necessitat de cap requeriment.
3.- Refer els elements urbanístics, ornamentals i de jardineria, afectats per l'ús
autoritzat, deixant-los en el seu estat inicial i reparant, en el seu cas, els danys causats
prèvia autorització municipal i d'acord amb els respectius Serveis Tècnics.
En cas de no acomplir-se el disposat, es portarà a terme, amb càrrec a l'interessat, per la
pròpia Administració municipal per via administrativa i mitjançant l'exercici de les seves
facultats coercitives de conformitat amb la normativa sobre procediment administratiu
comú.

Article 30
La realització d'activitats en la via pública per les quals és preceptiva la llicència municipal,
sense haver-la obtingut, serà sancionada amb multa, en la quantia prevista per la
normativa aplicable.
Article 31
Son construccions fixes aquelles instal·lacions situades de forma permanent en el domini
destinat a l'ús públic com carrers, places, parcs, etc., de titularitat pública.
Article 32
Amb caràcter general només s'autoritzen construccions fixes per a les finalitats següents:
a) Quioscos de diaris i revistes i de flors.
b) Cabines de l'ONCE.
c) Cabines de telèfon.
d) Bústies de correus.
e) Construccions per a serveis públics
f) Assortidors de combustible per a vehicles de motor.
g) Construccions annexes als mercats.
Excepcionalment podran autoritzar-se per a altres finalitats quan hi concorrin
circumstàncies de caràcter tradicional o turístic o altres raons d'interès públic.
Tanmateix, i amb caràcter excepcional, podran autoritzar-se instal·lacions per a la venda
d'aliments i begudes en parcs públics i llocs anàlegs.
L'Administració municipal podrà aprovar models de llocs de venda a la via pública, a fi que
les sol·licituds de llicència dels interessats s'ajustin a elles, llevat les variacions permeses
en cada cas.

En tot cas, les parades seran fàcilment desmuntables i no podran ser fixades de manera
permanent al sòl.
Article 33
La venda ambulant a la via pública queda prohibida en caràcter general a tot el municipi,
exceptuant els mercats ambulants expressament autoritzats per la Corporació.
En general, s'estarà a les previsions de les Ordenances municipals específiques i de la
normativa sectorial aplicable.
Article 34
Podrà autoritzar-se l'exercici de les activitats rodaires pròpies de fotògrafs, esmolets,
enllustradors, drapaires, músics i cantants, pintors caricaturistes i de qualsevol altre que
pugui senyalar l'Alcaldia.
L'Alcaldia podrà, així mateix, establir els llocs on es puguin desenvolupar aquestes
activitats.
Les esmentades indústries o activitats no podran significar cap molèstia pel vianant, veí o
ciutadà en general. En aquests supòsits podran ser retirades de la via pública per
l'Autoritat municipal, sense dret a cap indemnització per part de l'interessat.
Article 35
La col·locació de vetlladors, taules i cadires a la via pública, es realitzarà de manera que
quedi lliure un espai mínim per al pas de vianants que serà determinat per a cada carrer
pels serveis tècnics municipals tenint en compte les dimensions dels mateixos.
Queda prohibida la col·locació de taules, cadires o vetlladors a les voreres de menys de
dos metres d'amplada i en aquelles altres ubicacions on s’obstaculitzi la circulació dels
vianants.

Article 36
Les llicències per a la col·locació de taules o vetlladors a la via pública, podran tenir una
durada anual, de temporada o només per vigílies o dies de festa.
Article 37
És obligatòria la instal·lació de tanques en totes les construccions d'edificis, obres
exteriors i enderrocaments, i per l'ocupació de la via pública amb materials destinats a
l'execució de les obres abans citades, d’acord amb els condicionants establerts pels
Serveis Tècnics Municipals. Quan les necessitats de trànsit o altres circumstàncies
impedeixin d'instal·lar tanques, aquestes se substituiran per ponts volants o bastides.
En cap cas l'espai lliure de voravia no podrà ser inferior a 0'90 m. Si no fos possible, es
facilitarà el pas mitjançant taulons o passarel·les degudament protegits i senyalitzats, per
permetre el de vianants cobrint, fins i tot provisionalment, els escosells si fos necessari.
Els tancats de protecció no podran ocupar més espai de via pública que l'autoritzat; en el
cas d'infracció, sense perjudici de les multes que procedeixin, l'Ajuntament obligarà al
contractista de l'obra a enderrocar-la i construir-la dins els límits autoritzats, i si així no es
fes, ho faran els serveis municipals a càrrec del contractista.
El propietari de les obres serà responsable subsidiari de les obligacions establertes en
aquest article.
Article 38
Amb ocasió de fires i festes tradicionals o populars, l'Alcaldia podrà autoritzar als
propietaris i titulars d'establiments previ informe favorable dels Serveis Tècnics
Municipals, la utilització de l'arbrat de la via pública, per aguantar instal·lacions i
ornaments elèctrics així com elements de megafonia, d'acord amb les condicions fixades
per aquells.

Article 39
L'exercici de la publicitat, qualsevol que sigui el seu tipus, necessitarà l'obtenció prèvia de
la llicència municipal. Amb la sol·licitud pertinent, es presentarà l'original o la reproducció
de l'anunci, sens perjudici del que estableixi la legislació sectorial vigent.
L'Administració municipal atorgarà la llicència de manera discrecional, podent denegar-la
per motius estètics o urbanístics o quan el seu contingut constitueixi una invitació a la
violència, la xenofòbia, el masclisme, la degradació de la dignitat humana o l'actuació
incívica, entre d'altres.
IV.- PRESÈNCIA D'ANIMALS DOMÈSTICS I CONVIVÈNCIA CIUTADANA A LA VIA
PÚBLICA
Article 40
A les vies públiques, els gossos aniran proveïts de corretja o cadena i collar amb la xapa
numerada de matrícula; l'animal haurà d'anar agafat pel propietari. L'ús del morrió serà
ordenat per l'autoritat municipal quan les circumstàncies així ho aconsellin i mentre durin.
En cas de pèrdua de xapa els propietaris hauran de sol·licitar un duplicat en la
dependència municipal corresponent, en el termini màxim de 10 dies.
A les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports públics i
als llocs i als espais d’ús públic en general, els gossos qualificats com a perillosos han
d’anar lligats i proveïts del corresponent morrió, i en cap cas no poden ésser conduïts per
menors de setze anys.
Els gossos i els gats han de portar de manera permanent pels espais o les vies públiques
una placa identificativa o qualsevol altre mitjà adaptat al collar de l'animal en què han de
constar el nom de l'animal i les dades de la persona que en sigui posseïdora.
Article 41
Queda prohibit alimentar qualsevol tipus d'animal a la via pública.
Article 42
Queda prohibit l'abandonament d'animals. Es considerarà gos vagabund aquell que no
tingui amo conegut ni estigui censat.
Els gossos vagabunds i els que, sense ser-ho, circulin per la població o vies urbanes
desproveïts del collar amb la xapa numerada de matrícula o placa identificativa seran
recollits pels serveis especialitzats degudament autoritzats.

Les despeses de manutenció aniran a càrrec del propietari de l'animal, independentment
de les sancions pertinents.
Article 43
El trasllat de gossos i gats per mitjà del transport públic es realitzarà d'acord amb les
disposicions vigents i les que dicti la Generalitat de Catalunya a les autoritats competents
en cadascun dels casos.
Els gossos pigall podran circular lliurement en els transports públics urbans sempre que
vagin acompanyats pel seu amo i gaudeixin de les condicions
higiènico-sanitàries i de seguretat que preveuen les ordenances i normativa sectorial
aplicable.
Article 44
L'entrada d'animals a tota mena de locals destinats a la fabricació, emmagatzematge,
transport o manipulació d'aliments queda expressament prohibida.
Els propietaris d'establiments públics de tota mena, tals com hotels, pensions, restaurants,
bars, cafeteries i similars, segons el seu criteri, podran prohibir l'entrada i permanència
d'animals en els seus establiments. Tot i comptant amb la seva autorització, s'exigirà per a
la seva entrada i permanència que els gossos portin en el seu collar la xapa numerada de
la seva matrícula, que tinguin el morrió col·locat i que vagin subjectes per corretja i
cadena.
Article 45
Queda prohibida la circulació o permanència de gossos i altres animals a les piscines
públiques durant la temporada de banys.
Article 46
Queda prohibit que els gossos dipositin les seves dejeccions en els parcs infantils o
jardins d'ús freqüent i en la resta de zones verdes municipals.
Queda prohibit deixar les dejeccions fecals dels gossos a les vies públiques i, en general,
a qualsevol lloc destinat al trànsit de vianants. Els propietaris dels animals són
responsables de l'eliminació d'aquestes dejeccions. En el cas que es produeixi la infracció
d'aquesta norma, els agents de l'autoritat municipal podrà requerir al propietari o a la
persona que condueixi el gos que procedeixi a retirar les dejeccions de l'animal. Cas de
no ser atesos en el seu requeriment, podrà imposar-los la sanció pertinent.

Les dejeccions recollides es col·locaran de manera higiènicament acceptable a les bosses
d'escombraries domiciliàries o als contenidors. Queda prohibit dipositar-les a les
papereres públiques i als claveguerons de la xarxa de clavegueres.
Serà preceptiva la utilització dels dispensadors de bosses per les dejeccions, i/o la
utilització del pipi-can, on n'hi hagi.
V.- RÈGIM SANCIONADOR
Article 47
L’incompliment del contingut de la present ordenança serà considerat com a infracció i se
li aplicaran les sancions que corresponguin segons la present.
Les infraccions de la present ordenança es classifiquen en:
a) Molt greus
b) Greus
c) Lleus
Seran considerades com a infraccions lleus;
a) Qualsevol incompliment de la present ordenança que no resulti tipificat com a
infracció molt greu o greu.
b) Desplaçar elements estructurals o mobiliari urbà sense l’autorització pertinent.
c) Pintar o embrutir rètols indicatius
horitzontal i vertical.

de qualsevol tipus o la senyalització viària

d) Qualsevol activitat esportiva o lúdica fora dels espais o recintes destinats a aquests
fins llevat que s’autoritzin expressament pel Consistori arrel del seu caràcter
popular i/o tradicional.
e) Dipositar bosses d’escombraries, caixes, paquets o altres de dimensions superiors
a les del recipient que les ha de contenir.
f) Dipositar bosses d’escombraries, caixes, paquets o altres fora de les papereres o
dels contenidors.
g) Dipositar líquids o deixalles que es puguin liquar.
h) Alterar la sortida de l’aigua dirigint-la fora del recipient dissenyat per a recollir-la o
bé sostreure l’aigua.

i) Pujar als arbres o arbustos, sacsejar-los i penjar-hi rètols, propaganda o qualsevol
tipus d’element publicitari.
j) Collir-ne els fruïts.
k) Llençar líquids de qualsevol tipus en jardins, jardineres, parcs i altres zones verdes.
l) Estendre roba a les baranes dels balcons o finestres, a la vista del públic. Mantenir
els balcons visibles des de la via pública en estat d’abandonament o deixadesa o
utilitzar-los de magatzem d’elements diversos.
m) Regar les plantes col·locades en les obertures de les cases, entre les 7 i les 22
hores.
n) Alimentar animals en qualsevol espai públic.
o) Circular amb gossos o altres animals domèstics sense la xapa numerada de la
matrícula.
Seran considerades com a infraccions greus:
a) Situar o deixar abandonats a la via pública, vials, places, jardins, jardineres, parcs, i
altres zones verdes deixalles, residus, líquids i altres objectes particulars, sense
altra excepció que la derivada de les vigents normes sobre realització d'obres
particulars, així com terres, runes, brosses, deixalles i altres objectes que
perjudiquin la seva neteja, a excepció de quan es dipositin als llocs autoritzats
mitjançant els elements adequats.
b) Deixar abandonats automòbils o altres vehicles de tracció, segons les previsions de
la normativa vigent en matèria de trànsit.
c) Realitzar pintades, escrits, gravats i actes similars sobre qualsevol classe de bé així
com en aquells que siguin visibles des de la via pública.
d) Sacsejar, arrancar, trencar, sostraure elements estructurals o parts d’aquests o del
mobiliari urbà, pujar-hi a sobre o exercir qualsevol tipus de conducta considerada
de vandàlica en relació als anteriors.
e) Enganxar adhesius, cartells i elements publicitaris similars en elements
estructurals, mobiliari urbà, edificis públics o en zones privades sempre que siguin
visibles des de la via pública.
f) Enganxar cartells i propaganda electoral i/o per altres activitats o usos polítics fora
dels llocs autoritzats i dels terminis establerts.
g) Arrencar, ratllar o fer mal bé rètols indicatius de qualsevol tipus o la senyalització
viària horitzontal i vertical.

h) Pescar, rentar-se, rentar roba, rentar animals, banyar-se, rentar vehicles de tota
naturalesa, deixar-hi beurar o nedar animals, realitzar-hi necessitats
fisiològiques/biològiques o permetre als animals realitzar les seves necessitats
fisiològiques/biològiques.
i) Gravar o tallar l’escorça, clavar claus, grapes o similars als arbres o arbustos.
j) Llençar deixalles o altres objectes en jardins, jardineres, parcs i altres zones
verdes.
k) Encendre foc als elements estructurals o del mobiliari urbà.
l) L’abandonament d’animals a la via pública.
m) La circulació o permanença de gossos o altres animals en les piscines públiques
durant la temporada de banys.
n) Entrar animals, o permetre la seva estança, en locals destinats a la fabricació,
emmagatzematge, transport o manipulació d’aliments.
o) No recollir les dejeccions fecals dels gossos o altres animals a les vies públiques i,
en general, a qualsevol lloc destinat a vianants.
p) La reiteració o la reincidència en la comissió d’infraccions lleus
Es consideraran infraccions molt greus:
a) Desenvolupar activitats, ubicar instal·lacions o realitzar obres a la via pública sense
la llicència municipal corresponent.
b) Realitzar en qualsevol espai públic necessitats fisiològiques/biològiques.
c) Podar els arbres o arbustos, tallar-los, talar-los o arrencar-los.
d) Trepitjar o malmetre els parterres i la resta de plantacions, extreure plantes, arbres,
matolls, sorra, pedres, fruïts, flors i qualsevol altre element que integri la zona
verda.
e) Llençar coets o altres elements pirotècnics, cigars o cigarretes enceses i encendre
fogueres i focs en jardins, jardineres, parcs i zones verdes.
f) Fer esclatar qualsevol tipus de petard o artefacte similar en elements estructurals o
mobiliari urbà.
g) Llençar en l’interior de papereres o contenidors puntes de cigars o cigarretes o
altres elements encesos.

h) Realitzar o celebrar qualsevol tipus d’acte col·lectiu que suposi el consum general
de begudes alcohòliques o altres substàncies en les vies o espais públics.
i) Circular amb gossos sense cadena o corretja i/o sense morrió, en aquells casos
que sigui obligatori o s’ordeni per part d’una autoritat municipal competent.
j) Conduir un gos potencialment perillós per un menor de 16 anys.
k) Permetre als gossos o altres animals realitzar les seves necessitats en parc
infantils o jardins d’ús freqüent.
l) Dipositar les dejeccions dels gossos i altres animals a les papereres públiques i als
claveguerons de la xarxa de clavegueres o de forma antihigiènica.
m) Desobeir les ordres emanades d’autoritat municipal competent.
n) La reiteració o la reincidència en la comissió d’infraccions greus.
Article 48
Les sancions derivades de les infraccions administratives tindran la naturalesa de multa i
s’imposaran d’acord amb l’escala següent:
a) Molt greus: fins a 3.000 euros
b) Greus: fins a 1.500 euros
c) Lleus: fins a 750 euros
Aquestes sancions seran compatibles amb l’exigència a l’infractor de la reposició de la
situació alterada pel mateix al seu estat originari, així com la pertinent indemnització pels
danys i perjudicis causats pels fets a sancionar.
Article 49
L’òrgan competent podrà adoptar totes aquelles mesures cautelars que siguin necessàries
per al bon fi del procediment, evitant el manteniment dels efectes de la infracció.
En aquest sentit, podrà acordar la suspensió de les activitats que es realitzin sense
llicència i la retirada d’objectes, materials, eines, productes, pintades, persones, animals i
altres que siguin l’origen de la infracció.

DISPOSICIONS DEROGATÒRIES
PRIMERA: Queda derogada l’ordenança municipal sobre la tinença d’animals, publicada
al BOP de Barcelona núm. 30 de 4 de febrer de 1993, així com l’ordenança municipal
sobre conducta dels ciutadans a la via pública, publicada al BOP de Barcelona núm. 85 de
9 d’abril de 2001.
DISPOSICIÓ FINAL.
De conformitat amb l’article 66 apartat 1 del Decret 179/1995, de 13 de juny , pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, la present ordenança
municipal entrarà en vigència des del moment en que es publiqui el seu text íntegre al BOP
de Barcelona i hagi transcorregut el termini de 15 dies hàbils previst a l’article 65.2 de la Llei
7/1985,de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i continuarà vigent fins que
s’acordi la seva modificació o derogació.

