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ORDENANÇA MUNICIPAL REGULADORA DEL CIVISME, LA 
CONVIVÈNCIA CIUTADANA I LA VIA PÚBLICA 
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Article 58. Actuacions 
Article 59. Prohibicions  
 
CAPÍTOL IV - Contaminació atmosfèrica  
Article 60. Definició  
Secció 1a. Fums  
Article 61. Emissions contaminants 
Article 62. Vehicles (**article derogat) 
Secció 2a. Pudors  
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CAPÍTOL V - De les altres immissions  
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TÍTOL IV - DE LA PUBLICITAT 
Article 65. Finalitat  
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Article 68. Característiques del material publicitari 
Article 69. Repartiment a les bústies 
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TÍTOL V - DELS IMMOBLES 
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Article 78. Servituds administratives 
 
TÍTOL VI - DE LA VIA PÚBLICA  
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CAPÍTOL I - Ús comú general de la via pública  
Article 81. Definició  
Article 82. Ús comú dels ciutadans 
Article 83. Trànsit d'animals domèstics a la via pública 
Article 84. Prohibicions  
 
CAPÍTOL II - Ús comú especial de la via pública  
Article 85. Definició  
Secció 1a. Venda ambulant 
Article 86. Mercats setmanals 
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Secció 2a. Venda en llocs no permanents 
Article 87. Definició  
Article 88. Característiques  
Article 89. Llicències 
Secció 3a. Oficis al carrer 
Article 90. Definició  
Secció 4a. Instal·lació de cadires, taules, tendals, vetlladors, para-sols i 
altres 
Article 91. Característiques de l'ocupació 
Article 92. Concessió de les llicències  
Article 93. Condicions generals 
Article 94. Obligacions de la persona titular de la llicència 
Article 95. Modalitats de l'ocupació  
Article 96. Especialitats de les llicències vinculades a una activitat d'hostaleria  
Article 97. Situacions especials 
Secció 5a. Instal·lació de bastides 
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Article 99. Llicències d'instal·lació 
Article 100. Normes i mesures de seguretat 
Secció 6a. Ocupació de la via pública amb contenidors, sacs de runa, 
tanques, materials, vehicles amb grua, maquinària o altres 
Article 101. Consideracions generals 
Article 102. Llicències 
Secció 7a. Col·locació i estacionament en la via pública i en les voreres de 
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Article 103. Consideracions i limitacions generals 
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Secció 9a. Caravanes, acampades i estacionaments de vehicles superiors 
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Article 111. Consideracions i limitacions en general (**article derogat) 
Secció 10a. Vehicles abandonats o fora d'ús 
Article 112. Consideracions generals (**article derogat) 
Article 113. Retirada de vehicles abandonats o fora d'ús (**article derogat) 
Secció 11a. Atraccions firals i actuacions artístiques i festes populars 
Article 114. Atraccions firals 
Article 115. Actuacions artístiques i festes populars 
Article 116. Venda de productes pirotècnics 
 
CAPÍTOL III - Ús privatiu de la via pública 
Article 117. Definició  
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Article 118. Autoritzacions i concessions  
Article 119. Prohibicions  
 
TÍTOL VII - DE LA NETEJA DE LA VIA PÚBLICA  
 
CAPÍTOL I - De la neteja en general  
Article 120. Servei de neteja 
Article 121. Deixalles domèstiques  
Article 122. Marges dels rius i solars 
Article 123. Immobles en construcció  
Article 124. Establiments davant dels quals es realitzin operacions de càrrega i 
descàrrega 
Article 125. Establiments de venda a la menuda de productes alimentaris o 
anàlegs, amb embolcall, de consum o ús immediat, i establiments de 
concurrència pública 
Article 126. Quioscs i tómboles  
Article 127. Nevades 
Article 128. Finestres i balcons 
Article 129. Actes no permesos en la via pública 
 
CAPÍTOL II - Del tractament dels residus sòlids urbans 
Article 130 Consideracions generals 
 
TÍTOL VIII - DE LES INSTAL·LACIONS D'ANTENES, APARELLS DE 
CLIMATITZACIÓ I ALTRES ELEMENTS ASSIMILABLES EN L'EXTERIOR 
DELS IMMOBLES 
 
CAPÍTOL I - Àmbit d'aplicació i objecte 
Article 131. Àmbit d'aplicació  
Article 132. Objecte 
 
CAPÍTOL II - Antenes i aparells de climatització  
Secció 1a. Requisits i limitacions particulars aplicats a les diverses 
instal·lacions d'antenes 
Article 133. Antenes de recepció de programes dels serveis públics i/o 
comercials de radiodifusió i televisió (tipus A)  
Article 134. Antenes d'emissió de programes de serveis públics i/o comercials 
de radiodifusió i televisió (tipus B) 
Article 135. Antenes de radioafeccionats (tipus C) 
Article 136. Radioenllaços i comunicacions privades (tipus D) 
Article 137. Instal·lacions per a la telefonia mòbil personal, sistemes de 
substitució de la xarxa cablejada i altres serveis de telefonia pública (tipus E) 
Secció 2a. Instal·lació d'aparells de climatització i similars 
Article 138. Situació dels aparells 
Article 139. Altres condicions  
 
TÍTOL IX - DE LA TINENÇA D'ANIMALS DE COMPANYIA 
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Article 140. Consideracions generals  
 
TÍTOL X - DELS HORARIS DELS ESTABLIMENTS PÚBLICS 
Secció 1a. Establiments comercials 
Article 141. Disposicions generals dels establiments comercials 
Article 142. Prohibicions  
Secció 2a. Establiments d'espectacles, activitats recreatives i de pública 
concurrència 
Article 143. Disposicions generals d'establiments públics 
Article 144. Horaris autoritzats 
Article 145. Modificacions dels horaris de tancament 
Article 146. Supòsits especials 
Article 147. Prohibicions i incompliments 
 
TÍTOL XI - INFRACCIONS I RÈGIM SANCIONADOR 
Article 148. Concepte d'infracció  
Article 149. Responsabilitat  
Article 150. Responsabilitat per conductes contràries a aquesta Ordenança 
comeses per menors d'edat  
Article 151. Principi de prevenció  
Article 152. Mediació 
Article 153. Substitució de les multes i reparació dels danys per treballs en 
benefici de la comunitat (*article derogat) 
Article 154. Classificació de les infraccions 
Article 155. Les sancions i la seva graduació  
Article 156. Concurrència de sancions 
Article 157. Rebaixa de la sanció si es paga abans de finalitzar el procediment  
Article 158. Prescripció i caducitat 
Article 159. Mesures cautelars 
Article 160. Competència i procediment 
Article 161. Restauració / reparació de danys  
Article 162. Apreciació de delicte o falta 
Article 163. Mesures de policia administrativa directa 
Article 164. Mesures provisionals 
Article 165. Multes coercitives 
Disposicions transitòries 
Disposicions addicionals  
Disposició derogatòria  
Disposició final  
 
ANNEX I - CATÀLEG D'INFRACCIONS  
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TÍTOL PRELIMINAR 
 
Article 1 Àmbit d'aplicació 
 
L'àmbit territorial d'aplicació d'aquesta ordenança comprèn tot el terme 
municipal de Montornès del Vallès. 
 
Article 2 Objecte 
 
Aquesta Ordenança té per objecte regular els principis bàsics de la convivència 
ciutadana i drets i deures dels ciutadans. També s'hi inclou la regulació de l'ús 
de la via pública, en tant que lloc on es materialitza significativament aquella 
convivència ciutadana.  
 
Article 3 Difusió   
 
L'Ajuntament donarà a conèixer el contingut d'aquesta Ordenança als ciutadans 
de Montornès del Vallès. 
 
Article 4 Obligació de compliment  
 
El desconeixement d'aquesta Ordenança no eximeix del compliment de les 
disposicions que estableix, i, per tant, obliga totes les persones que es trobin en 
el terme municipal de Montornès del Vallès, en siguin residents o no.  
 
TÍTOL I - DISPOSICIONS GENERALS 
 
CAPÍTOL I - Principis bàsics de la convivència ciutadana 
 
Article 5 Convivència ciutadana 
 
1. El municipi és el marc de la convivència i de la iniciativa social.  
2. Els principis bàsics de la convivència ciutadana són el respecte, la 

tolerància i la solidaritat. Aquests principis haurien de presidir els 
comportaments de les persones, individualment o col·lectivament, per tal de 
garantir un millor exercici de la lliure iniciativa en tots els aspectes 
relacionats amb la vida ciutadana. 

 
Article 6 Rebuig de la violència 
 
1. Cal rebutjar la violència física o moral en la resolució dels litigis entre 

persones o col·lectius.  
2. L'autoritat municipal sancionarà les conductes i comportaments que 

produeixin repercussions públiques, les quals atemptin contra la convivència 
ciutadana.  

 
Article 7 Armes 



                                                                                                            
 
                
 

  
Secretaria 

 Serveis Jurídics i Administratius de Secretaria 

  
 Exp. gral.:  X2005001630 

 Exp. tipus: SGAO2005000003 

 

 

 
 

 
1. És prohibit portar armes en els espais públics de Montornès del Vallès, 

llevat dels casos en què es portin per dur 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. 

3. Els membres dels cossos de seguretat s'atindran a la normativa pròpia 
sobre armes. 

4. 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 legislació 
d'armes. 

5. Es prohibeix portar qualsevol tipus d'arma que requereixi la preceptiva 
targeta d'armes municipal sense disposar d'aquesta. 

 
Article 8 Suport a les iniciatives de resolució dels conflictes ciutadans 
 
L'Ajuntament impulsarà, facilitarà i donarà suport a totes les iniciatives que 
condueixin al debat, a l'intercanvi de parers i a la resolució dialogada dels 
conflictes ciutadans, sense perjudici del recurs a la jurisdicció competent 
perquè, en darrer terme, prengui una resolució.  
 
Article 9 Solidaritat a la via pública  
 
1. L'Ajuntament estimularà el comportament solidari dels ciutadans a la via 

pública per tal que ajudin les persones a transitar o a orientar-se, quan 
hagin patit accidents, o les persones que tinguin dificultats motrius i/o 
sensorials, o es trobin en circumstàncies similars. Es fomentarà també el 
costum de cedir la preferència en el trànsit o en l'ús del mobiliari urbà, a les 
persones que ho necessitin més, i també altres actituds de solidaritat i 
cortesia. 

2. El comportament dels ciutadans en situacions d'emergència o excepcionals, 
s'adequarà en cada moment a les normes de col·laboració i solidaritat 
ciutadana i haurà de complir els plans generals de protecció civil i els plans 
d'emergència específics que faciliten normes, mitjans d'actuació i 
d'informació en cada cas. 

 
Article 10 Dignitat de les persones  
 
1. Cal evitar totes les actituds individuals o col·lectives que atemptin contra la 

dignitat de la persona.  
2. Són prohibits l'insult, la burla, les molèsties intencionades, la coacció moral 

o física i les agressions. Si es manifestés alguna d'aquestes conductes 
envers infants, persones grans o minusvàlids, o tingués connotacions 
xenòfobes o racistes, s'agreujarà la responsabilitat administrativa de 
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l'infractor, tot això sense perjudici de la responsabilitat penal que se'n 
pogués derivar. 

 
Article 11 Salut  
 
La salubritat i la higiene són un imperatiu per a la salut personal i col·lectiva, 
per la qual cosa tothom està obligat a col·laborar a l'efecte d'evitar qualsevol 
acte que suposi un atemptat contra aquestes. 
 
Article 12 Protecció dels menors  
 
Es prohibeix qualsevol tipus d'explotació dels nens, fent-los realitzar treballs o 
activitats superiors a les seves forces o impropis de la seva edat.  
 
Article 13 Menors abandonats o extraviats 
 
1. Els menors abandonats o extraviats en la via pública hauran de ser 

acompanyats per la persona que els trobés a les dependències de la Policia 
Local. Els primers seran lliurats a les autoritats competents; i els altres, 
retinguts en custòdia a disposició dels seus pares o tutors. 

2. L'autoritat municipal informarà immediatament a través dels mitjans locals 
adequats, del fet d'haver trobat un menor en aquestes condicions.  

3. De forma similar s'actuarà en el cas de persones disminuïdes psíquiques o 
que presentin símptomes de desorientació. 

 
Article 14 Assistència a l'escola  
 
1. Tos els infants entre els sis i els setze anys tenen el dret i el deure d'anar a 

l'escola. És responsabilitat dels pares o tutors garantir-los l'exercici normal 
d'aquest dret. 

2. Els agents de l'autoritat que trobin al carrer, en hores escolars, nens 
d'educació primària, els acompanyaran al seu domicili. Si no hi ha ningú a 
casa seva, el portaran a l'escola i l'adreçaran al director. En aquest darrer 
cas, l'escola informarà a la família de la intervenció de la Policia. Des de la 
Policia Local, a més, es posarà en coneixement dels Serveis Socials 
municipals l'actuació portada a terme.  

3. En cas que el nen absentista sigui alumne de secundària, la policia local el 
portarà davant de la direcció de l'escola. L'escola informarà a la família de la 
intervenció de la Policia i des de la Policia Local es posarà aquest fet en 
coneixement dels Serveis Socials municipals. L'educadora social es posarà 
en contacte amb la direcció de l'escola per fer un seguiment de cada cas. 
En aquelles situacions d'absentisme reiterat, des dels Serveis Socials 
municipals es posaran en marxa les actuacions necessàries en cada cas. 

 
Article 15 Negligència de pares o tutors   
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En cas de negligència manifesta dels pares o tutors, l'autoritat municipal, a 
través dels seus serveis socials, ho posarà en coneixement de l'Administració 
competent en matèria d'atenció a la infància o de l'òrgan judicial corresponent. 
 
Article 16 Educació viària 
 
1. L'educació viària es fomentarà convenientment a les escoles. 
2. És responsabilitat dels pares o tutors evitar que els nens petits transitin sols 

per les vies públiques. En qualsevol cas, tothom ha d'evitar que els nens 
petits baixin de les voreres si no van acompanyats. 

 
Article 17 Drets de manifestació i d'expressió  
 
L'autoritat municipal facilitarà, amb els mitjans al seu abast, l'exercici dels drets 
de manifestació i d'expressió en l'àmbit del municipi, sempre que es realitzin 
per mitjans lícits, sempre que no hagin estat expressament prohibits per 
l'autoritat competent i que es respectin els drets i les llibertats aliens.  
 
Article 18 Mendicitat  
 
1. No es permetrà l'exercici de la mendicitat en tot el terme municipal. Malgrat 

la complexitat de les situacions personals, l'Ajuntament no l'autoritzarà en 
cap cas.  

2. L'Ajuntament promourà la resolució d'aquestes situacions mitjançant els 
seus Serveis Socials.  

3. L'Ajuntament promourà i donarà suport a iniciatives ciutadanes de solidaritat 
amb l'objectiu de resoldre situacions personals extremes.  

4. Els agents de l'autoritat demanaran la documentació a les persones que 
trobin exercint la mendicitat i, sempre que sigui possible, les adreçaran al 
departament de Serveis Socials de l'Ajuntament.  

 
Article 19 Embriaguesa i drogoaddicció 
 
1. Resta prohibida l'exhibició pública de l'embriaguesa i la drogoaddicció. En 

aquest sentit, l'autoritat municipal podrà acompanyar les persones que 
manifestament es trobin sota els efectes de l'alcohol i/o les drogues als 
serveis assistencials corresponents. 

2. L'Ajuntament promourà i donarà suport a les iniciatives ciutadanes 
destinades a la reorientació d'aquestes persones.  

3. Els establiments públics que despatxin begudes alcohòliques hauran de 
complir escrupolosament les normes referents als menors. 

4. Resta prohibida la consumició de begudes alcohòliques als espais públics, 
fora dels establiments del ram de l'hostaleria, quioscs de begudes i similars, 
que produeixi molèsties al veïnat o que pertorbi la convivència ciutadana. 

5. També resta prohibida la consumició de drogues en els espais públics, 
d'acord amb la normativa vigent en la matèria.  
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6. Pel que fa al consum de tabac, s'estarà al que disposa la Llei 28/2005, de 
26 de desembre, de mesures sanitàries enfront del tabaquisme i reguladora 
de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes de 
tabac. 

 
Article 20 Agents de l'autoritat municipal 
 
1. Els agents de l'autoritat s'adreçaran als ciutadans amb el màxim respecte i 

consideració a què els obliga la seva dignitat i el seu caràcter de servei 
ciutadà. 

2. El ciutadà formularà als agents de l'autoritat totes aquelles queixes que 
cregui adients sense faltar al respecte i amb la consideració deguda a 
l'autoritat i als seus agents en l'exercici de les seves funcions.  

3. Els ciutadans poden adreçar-se a l'autoritat municipal en relació amb els 
actes dels agents que considerin erronis o que atemptin contra la seva 
dignitat.  

 
CAPÍTOL II - Drets i deures de caràcter individual 
 
Article 21 Drets dels ciutadans 
 
1. Els drets regulats en aquesta ordenança es reconeixen a tots els veïns del 

terme municipal, sense perjudici de qualsevol altre que es determini en la 
legislació vigent.  

 
2. Tots els veïns del terme municipal tenen dret a:  

a) Ser electors i elegibles, d'acord amb allò que es disposa en la legislació 
electoral.  

b) Participar en la gestió municipal d'acord amb el que disposen les Lleis, el 
Reglament Orgànic Municipal i l'Ordenança de Participació Ciutadana. 

c) Utilitzar, d'acord amb la seva naturalesa, els serveis públics municipals.  
d) Exigir la prestació i, en el seu cas, l'establiment del servei públic 

corresponent, en el supòsit que es tracti d'una competència municipal 
pròpia de caràcter obligatori.  

e) Participar en les consultes populars convocades per l'Ajuntament, 
d'acord amb allò previst en la legislació reguladora. 

f) Exercir els drets de petició i proposta davant les autoritats locals, segons 
estableixen el Reglament orgànic municipal i el Reglament de 
participació ciutadana.  

g) Ésser rebuts en audiència, prèvia petició, per les autoritats municipals.  
h) Assistir a les sessions del Ple municipal i a les dels altres òrgans de 

govern que tinguin el caràcter de públiques. 
i) Tenir una informació àmplia, puntual i objectiva sobre els afers i les 

activitats municipals, a través del tauler d'anuncis de la corporació, dels 
mitjans de comunicació locals, municipals o privats, i d'altres mitjans com 
ara conferències, exposicions, anuncis, etc. 
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j) Conèixer, en qualsevol moment, l'estat de la tramitació dels 
procediments en els quals tinguin la condició d'interessats, i obtenir 
còpies dels documents continguts en ells.  

k) Identificar les autoritats i el personal al servei de l'administració sota la 
responsabilitat dels quals es tramiten els procediments. 

l) Obtenir còpia segellada de les sol·licituds que presentin, i a presentar 
còpies dels documents que adjuntin sempre que exhibeixin els originals, 
excepte quan aquests hagin d'obrar en l'expedient. 

m) Utilitzar les llengües oficials en el territori de la comunitat autònoma.  
n) No presentar documents no exigits per les normes aplicables al 

procediment de què es tracti, o que ja es trobin en poder de 
l'administració municipal.  

o) Obtenir informació i orientació sobre els requisits jurídics o tècnics  que 
les disposicions vigents imposin als projectes, actuacions o sol·licituds 
que es proposin realitzar. 

p) Ésser tractats amb respecte i deferència per les autoritats i funcionaris, 
que hauran de facilitar l'exercici dels seus drets i el compliment de les 
seves obligacions.  

q) Accedir als registres i arxius de l'Ajuntament en els termes previstos en 
la Constitució, en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i 
en la resta de legislació que sigui d'aplicació.  

r) La resta de drets que es determinin legalment. 
 
Article 22 Deures dels ciutadans 
 
Tots els habitants del terme municipal i els forans que posseeixin béns en el 
municipi tenen els deures següents:  
 
a) Complir les obligacions que determinin les ordenances municipals i els bans 

dictats per l'Alcaldia.  
b) Contribuir mitjançant les prestacions econòmiques i personals legalment 

previstes, a la realització de les competències municipals. Els tributs s'han 
de satisfer en els períodes voluntaris que es determinin.  

c) Facilitar a l'Alcaldia, quan la legislació ho prevegi, les dades i estadístiques 
que se'ls sol·licitin.  

d) Comparèixer davant l'autoritat municipal quan així siguin requerits i se'ls 
indiqui el motiu de la citació.  

e) Complir amb les seves obligacions respecte al padró municipal d'habitants, 
d'acord amb allò que es preveu a la normativa reguladora. 

f) Comunicar a l'ajuntament les altes, baixes o modificacions dels seus béns i 
establiments comercials, per tal de reflectir-ho en els padrons respectius.  

g) Facilitar a l'administració l'emissió d'informes, les inspeccions i altres actes 
d'investigació, en els casos previstos per la Llei.  

h) Prestar la seva col·laboració als agents de la policia local sempre que no 
impliqui un risc personal per al ciutadà. 

i) La resta de deures que es determinin legalment.  
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Article 23 Col·laboració especial 
 
En cas de produir-se alguna desgràcia o calamitat pública, l'Alcaldia podrà 
requerir l'ajut i la col·laboració personal i/o material dels habitants del terme 
municipal, d'una manera especial d'aquells que pels seus coneixements o 
aptituds puguin prestar-ne amb més utilitat per a la comunitat.  
 
Article 24 Drets i deures dels estrangers 
 
Els estrangers domiciliats en el terme municipal tenen els mateixos drets i 
deures que els veïns, llevat dels que disposi la legislació electoral reguladora. 
 
Article 25 Drets dels menors d'edat emancipats 
 
Els espanyols menors d'edat emancipats o judicialment habilitats tenen els 
mateixos drets que els veïns, llevat dels que disposi la legislació electoral 
reguladora. 
 
TÍTOL II - DEL COMPORTAMENT DELS CIUTADANS RESPECTE DELS 
BÉNS DE DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL I D'ALTRES 
 
CAPÍTOL I - Pintades 
 
Article 26 Règim General 
 
Les pintades, els escrits, les rascades, els gravats i actes similars sobre 
qualsevol classe de béns que siguin visibles des de la via pública queden 
prohibits. 
 
Seran excepcions d'allò que disposa el paràgraf anterior:  
 
a) Les pintures murals de caràcter artístic, que requeriran la llicència municipal 

prèvia i l'autorització escrita del propietari de l'element sobre el qual es vol 
pintar. 

b) Les que discrecionalment pugui autoritzar l'Ajuntament en atenció a les 
circumstàncies concurrents en cada cas, amb les condicions del punt 
anterior.  

 
CAPÍTOL II - Via pública i elements estructurals; edificis i instal·lacions de 
titularitat municipal 
 
Article 27 Comportaments respecte a la via pública i als seus elements 
estructurals 
 
Resta prohibit qualsevol comportament que suposi un mal ús o generi 
embrutiment o danys en la via pública i en els seus elements estructurals.  
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Article 28 Definició d'element estructural 
 
Es considera element estructural de la via pública aquell que forma part del seu 
contingut, de l'ordenació del territori o que regula la mobilitat. A títol enunciatiu, 
es consideren elements estructurals els següents:  
a) Fanals 
b) Semàfors i elements complementaris. 
c) Senyalització horitzontal i vertical de la via pública. 
d) Elements físics de protecció o delimitació del territori: pilones, cadenes, 

tanques (mòbils i fixes) i d'altres.  
e) Tapes de registre, reixes d'embornals i reixes d'escocells.  
f) Façanes i altres paraments. 
 
Article 29 Prohibicions 
 
Resten prohibits, respecte a l'ús de la via pública i dels seus elements 
estructurals, a més dels comportaments genèrics a què es refereix l'article 27, 
els següents:  
a) Fer esclatar qualsevol tipus de petard en elements estructural. 
b) Sacsejar, arrancar, trencar, sostreure, elements estructurals o parts 

d'aquests, o pujar-hi a sobre. 
c) Desplaçar elements estructurals sense llicència municipal prèvia. 
d) Encendre foc a prop o en elements estructurals. 
e) Enganxar adhesius, cartells i elements similars en elements estructurals i 

també en cartelleres inadequades. 
f) Arrancar, ratllar o fer malbé rètols indicatius referents a la circulació, 

transport urbà i d'altres elements anàlegs. 
g) Qualsevol activitat esportiva o lúdica fora dels espais o recintes destinats a 

aquestes finalitats que provoquin molèsties als usuaris de l'espai, llevat les 
que s'autoritzin per l'Ajuntament pel seu caràcter popular i/o tradicional. En 
els casos en què s'hagi obtingut l'esmentada autorització, s'haurà de retirar 
els ornaments, rètols, indicacions, i deixar la via pública neta i lliure al pas el 
més aviat possible. 

 
Article 30 Propaganda electoral o cívica 
 
1. La utilització dels elements estructurals per servir de suport a propaganda 

electoral o cívica només podrà realitzar-se prèvia autorització de 
l'Ajuntament o per la Junta electoral competent en la distribució d'aquests 
elements de conformitat amb la legislació electoral.  

 
2. No obstant, amb caràcter general no està permès d'enganxar cap tipus de 

cartell, adhesiu, banderola o pancarta en edificis públics o elements 
estructurals i mobiliari urbà, i altres elements de significatiu valor urbanístic, 
arquitectònic o històric. 
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3. Tot i així, la col·locació de pancartes, prèviament autoritzada, haurà de 
respectar una altura mínima, mesurada en la part més baixa, de 5 metres 
quan la pancarta travessi la calçada i de 3 metres en voreres, passeigs i 
altres zones de vianants. 

 
Article 31 Edificis i instal·lacions de titularitat municipal  
 
Els comportaments que generin els actes prohibits en els articles 27 i 29 
d'aquesta ordenança també resten prohibits pel que fa als edificis i a les 
instal·lacions de titularitat municipal, tant al seu exterior com en l'interior. 
 
Resta prohibida l'entrada de gossos i altres animals als edificis i instal·lacions 
de titularitat municipal. Solament resten exclosos d'aquesta prohibició els 
gossos pigall, quan acompanyin persones invidents, o quan siguin autoritzats o 
requerits pel propi Ajuntament.  
 
CAPÍTOL III - Mobiliari urbà 
 
Article 32 Consideracions generals 
 
Resta prohibit qualsevol comportament que suposi un mal ús o que generi 
embrutiment o danys en els elements de mobiliari urbà. 
 
Article 33 Definició de mobiliari urbà 
 
Es consideren mobiliari urbà aquells elements de titularitat municipal o ús públic 
que serveixen d'ornamentació, suport de serveis i activitats d'esplai i 
recreatives. A títol enunciatiu es considera mobiliari urbà el següent:  
a) Papereres 
b) Fonts públiques i estanys 
c) Jocs infantils 
d) Jardineres 
e) Bancs 
f) Marquesines i pals de parada de transport urbà 
g) Suports publicitaris i d'informació 
h) Contenidors 
i) Escultures i monuments 
j) Aparcaments de bicicletes 
k) Elements de suport de jardineria 
l) Cons, tanques, senyals mòbils i altra senyalització circulatòria mòbil. 
m) Altres elements de mobiliari urbà amb les mateixes finalitats. 
 
Article 34 Papereres 
 
1. Les deixalles sòlides de petit format com papers, embolcalls i elements 
similars hauran de dipositar-se en les papereres instal·lades per aquesta 
finalitat.  



                                                                                                            
 
                
 

  
Secretaria 

 Serveis Jurídics i Administratius de Secretaria 

  
 Exp. gral.:  X2005001630 

 Exp. tipus: SGAO2005000003 

 

 

 
 

 
2. Es prohibeix:  
 
a) Llençar puntes de cigars o cigarretes, o altres matèries enceses, a les 

papereres. En tot cas, s'hi hauran de dipositar un cop apagades. 
b) Dipositar en les papereres de la via pública bosses d'escombraries i caixes 

o paquets de dimensions superiors a les del recipient que les ha de 
contenir.  

c) Dipositar en les papereres de la via pública líquids o deixalles que es puguin 
liquar. 

d) Tirar papers o qualsevol tipus de desperdici fora de les papereres i/o 
embrutar l'espai de qualsevol manera. 

e) Qualsevol acte que pugui malmetre la paperera. 
 
Article 35 Fonts públiques i estanys 
 
En les fonts públiques, estanys i llocs anàlegs es prohibeix:  
 
a) Pescar, rentar-se, banyar-se, rentar-hi animals, vehicles a motor o similars, 

deixar-hi nedar animals, llençar-hi qualsevol tipus de producte o objecte, o 
enterbolir les aigües. 

b) Alterar la sortida de l'aigua dirigint-la fora del recipient dissenyat per recollir-
la, o altres actuacions semblants. 

 
Article 36 Jocs Infantils 
 
Els jocs infantils estan destinats únicament a la mainada. Resten prohibits tots 
els actes que suposin un mal ús dels jocs o que hi generin embrutiment o 
danys, i en particular:  
 
a) L'ús de jocs de manera que puguin ocasionar danys o molèsties a d'altres 

nens. 
b) L'ús diferent de l'establert, que comporti o pugui comportar un mal ús del joc 

o danyar-lo. 
c) Trencar-ne alguna part, descalçar-los i altres actes anàlegs. 
 
Article 37 Prohibicions comunes 
 
Sense perjudici de les especificacions establertes en els articles anteriors, són 
prohibicions comunes en relació amb el mobiliari urbà a què es refereix l'article 
33, les següents:  
a) Fer esclatar qualsevol tipus de petard en el mobiliari urbà. 
b) Sacsejar, arrencar, tombar, trencar, embrutar, torçar o sostreure el mobiliari 

urbà, pujar-hi a sobre o enfilar-s'hi. 
c) Desplaçar elements sense llicència municipal prèvia.  
d) Encendre foc a prop o en el mobiliari urbà. 
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e) Enganxar adhesius, cartells i elements similars en el mobiliari urbà, llevat 
dels suports publicitaris destinats a aquest efecte. 

f) Arrencar, ratllar o fer malbé rètols indicatius referents a circulació, transport 
urbà i d'altres elements anàlegs. 

g) Lligar cordes o altres elements que puguin impedir el pas de vianants o 
vehicles. 

h) Es prohibeix jugar a pilota de manera que molesti els vianants o danyi la 
vegetació, mobiliari urbà o qualsevol altre element auxiliar, així com jugar-hi 
allà on estigui expressament indicat de no fer-ho. 

 
CAPÍTOL IV - Jardins, parcs, places, boscos urbans i altres zones verdes 
 
Article 38 Jardineres 
 
1. Tothom haurà de respectar les plantes de les jardineres i els elements 

destinats a la seva ubicació, protecció o embelliment, i s'haurà d'abstenir de 
qualsevol acte que els pugui perjudicar o embrutar.  

2. Es prohibeix sotraguejar les plantes, tallar o arrencar branques, fulles, flors 
o fruits, gravar o tallar l'escorça, buidar el contingut, abocar tota classe de 
líquids encara que no siguin perjudicials per a la jardinera, o tirar-hi 
escombraries o residus. 

3. Els propietaris d'immobles i els veïns interessats hauran de sol·licitar 
autorització per cultivar flors i plantes d'ornamentació en les jardineres, que 
podrà ser concedida amb caràcter totalment discrecional i, si escau, amb 
condicions per al seu manteniment.  

 
Article 39 Arbrat i arbustos 
 
1. Tothom haurà de respectar els arbres i arbusts així com els elements 

destinats a la seva ubicació, protecció o embelliment, i s'haurà d'abstenir de 
qualsevol acte que els pugui perjudicar o embrutar. 

2. Es prohibeix pujar als arbres, talar arbres o arbusts, sotraguejar-los, tallar-
ne branques, fulles, flors o fruits, gravar o tallar l'escorça, abocar tota classe 
de líquids encara que no siguin perjudicials a les proximitats de l'arbre o 
dels escocells. 

3. Tirar escombraries o residus a les proximitats de l'arbre o dels escocells.  
4. Es prohibeix clavar claus, grapes o qualsevol element anàleg al tronc o les 

branques dels arbres. Així mateix, no es permet penjar-hi rètols ni altres 
elements publicitaris similars. S'accepta el guarniment d'arbres amb motiu 
de festes tradicionals, sotmès a llicència municipal i sempre que no s'hi 
ocasionin danys. 

5. Els propietaris d'immobles i els veïns interessats hauran de sol·licitar 
autorització per cultivar flors i plantes d'ornamentació en els escocells, que 
podrà ser concedida amb caràcter totalment discrecional i, si escau, amb 
condicions per al seu manteniment.  

6. És obligació dels propietaris de terres o habitatges amb jardí on hi hagi 
plantes o arbres continguts en la via pública, procedir al seu manteniment, 
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de manera que mai no ocupin l'esmentada via, o comportin risc per als 
vianants que hi circulin. L'incompliment d'aquesta obligació facultarà 
l'Ajuntament per a l'execució subsidiària dels treballs necessaris, per 
compte del propietari obligat.  

7. Podrà utilitzar-se l'arbre com a suport d'instal·lacions i/o ornaments 
elèctrics, sempre amb la preceptiva autorització municipal i d'acord amb les 
condicions que es determinin des de l'Ajuntament. 

8. Els projectes d'edificis de nova construcció o reforma hauran de preveure 
els accessos tant per e les fases d'execució d'obres com per l'ús definitiu de 
l'immoble per tal que no perjudiquin els elements estructurals i l'arbrat 
existent, restant prohibida qualsevol actuació que els malmeti. 
Excepcionalment, l'Ajuntament podrà autoritzar-ne la mobilitat.  

 
Article 40 Boscos urbans 
 
1. El comportament de les persones en els boscos urbans ha de respectar el 

medi i els drets dels titulars del terreny i altres usuaris d'aquest medi 
forestal, sense causar perill, perjudicis o molèsties innecessàries a les 
persones i als ecosistemes naturals. Els actes, activitats i comportaments 
no regulats en aquesta Ordenança són objecte de regulació en la normativa 
especifica en la matèria.  

2. Els ciclomotors, les motocicletes i els vehicles a motor de tota classe 
únicament poden circular per camins d'amplada superior a 2'5 metres a una 
velocitat adequada en funció del tipus de via i de l'afluència de vianants, que 
en cap cas podrà ser superior a 30 km/h, independentment que el vial 
estigui asfaltat.  

3. Es prohibeix específicament la circulació camp a través o fora dels camins 
aptes per a la circulació. Tampoc no està permesa la circulació amb 
vehicles a motor per aquells camins específicament senyalitzats per 
l'Ajuntament i tancats amb un cadenat.  

4. Els vehicles a motor o d'altre tipus de tracció únicament es poden estacionar 
en zones específicament senyalitzades o bé en els camins sense destorbar 
la circulació. En cap cas no es permet estacionar dins de les zones 
forestals.  

5. Per tal d'evitar en el possible els incendis forestals, l'Ajuntament de 
Montornès del Vallès, dictarà anualment un ban de mesures de prevenció 
dels incendis forestals, sempre d'acord amb el que disposen la Llei 6/1988, 
de 30 de març, Forestal de Catalunya (DOGC núm. 978, de 15 d'abril), la 
Llei i el Reglament d'Incendis Forestals (BOE, de 7 de desembre de 1968 i 
de febrer de 1973) i el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen 
mesures de prevenció d'incendis forestals (DOGC núm. 2022, de 10 de 
març de 1995), la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels 
incendis forestals i, el Decret 241/1994,de 26 de juliol, sobre condicionants 
urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis. 

6. Pel que fa a la caça en el terme municipal de Montornès del Vallès, només 
es permetran aquelles activitats cinegètiques que compleixin amb el que 
disposa la Llei 1/1970, de 4 d'abril, de caça i el seu Reglament, de 25 de 
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març de 1971, sobre limitacions i períodes hàbils de caça aplicables a les 
diferents espècies; la Llei 3/1988, de 4 de març, de protecció dels animals, 
la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals, i les ordres de 23 
de novembre de 1994 i de 10 d'abril de 1997, per les quals s'amplien la 
relació d'espècies protegides a Catalunya; la Llei 4/1989, de 27 de març, de 
conservació dels espais naturals i de la flora i la fauna silvestres. 
Anualment, el departament de Medi Ambient de la Generalitat publica una 
resolució per la qual es fixen les espècies objecte d'aprofitament cinegètic, 
els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a cada temporada. 

 
Article 41 Prohibicions comunes 
 
Sense perjudici de les especificacions dels articles anteriors, són prohibicions 
generals respecte d'aquest Capítol, les següents:  
 
1. Trepitjar o malmetre parterres i plantacions (excepte aquelles zones de 

gespa expressament autoritzades). 
2. Encendre fogueres o focs sense la prèvia autorització de l'organisme 

competent en la matèria.  
3. Llançament de coets i altres elements similars. 
4. Dipositar-hi o abocar-hi material o objectes de qualsevol naturalesa (runes, 

electrodomèstics, residus de jardineria i altres materials). 
5. Extreure'n matolls, pedres, sorra, plantes o productes anàlegs. 
6. Malmetre o sostraure elements de jardineria 
7. Caçar o matar ocells i altres animals fora de les temporades i zones 

autoritzades. 
8. Entrar a les zones verdes, parcs, jardins, places, amb qualsevol tipus de 

vehicle, llevat de les zones expressament autoritzades a tal efecte.   
9. Manipular el sistema de rec, automàtic o no, així com les aixetes d'aigua, 

arquetes o instal·lacions similars. 
10. Agafar plantes o algun dels seus elements (fulles, flors o fruits). 
11. Permetre als animals domèstics o de companyia passejar per les zones de 

joc i aquelles altres no expressament autoritzades i d'abeurar a les fonts i 
estanys públics. 

12. Plantar qualsevol planta, arbust o arbre en jardins i altres zones verdes 
municipals sense comptar amb l'autorització municipal corresponent. 

 
TÍTOL III - DEL COMPORTAMENT O CONDUCTA DELS CIUTADANS 
RESPECTE DELS SOROLLS, LES VIBRACIONS I ALTRES IMMISSIONS. 
 
Article 42 Objecte  
 
L'objecte d'aquest Títol és vetllar per la qualitat sonora del medi urbà i la 
convivència ciutadana enfront de les molèsties produïdes per la inadequada 
emissió de sorolls que puguin incidir en la via pública i/o produeixin molèsties 
als ciutadans. 
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Article 43 Limitacions en general 
 
La producció de sorolls, vibracions i altres immissions a la via pública o a 
l'interior dels immobles s'haurà de mantenir dins dels límits del respecte mutu 
que exigeix la convivència ciutadana.  
Seran d'aplicació els nivells sonors d'immissió màxims admissibles, els criteris 
de prevenció específica i les condicions i llocs de mesura establerts a a la Llei 
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica i a 
l'Ordenança reguladora de la intervenció integral de l'administració municipal en 
les activitats i instal·lacions.  
 
CAPÍTOL I - Sorolls produïts a l'interior d'edificis 
 
Secció 1a. Veïnatge 
 
Article 44 Norma d'aplicació general  
 
1. La producció de soroll a l'interior dels edificis s'ha de mantenir dintre dels 

límits que exigeix la convivència ciutadana i el respecte als altres. 
2. Es prohibeix qualsevol activitat pertorbadora del descans aliè en l'interior 

dels habitatges, en especial des de les 22 fins a les 8 hores. 
3. Aquest precepte afecta sorolls originats per la veu humana o per l'activitat 

directa de persones, animals, aparells domèstics, aparells i instruments 
musicals o acústics, instal·lacions d'aire condicionat, ventilació o refrigeració 
i sorolls similars. 

4. L'àmbit d'aquesta limitació comprèn l'interior dels habitatges i els espais 
comuns, així com els patis, jardins, terrasses, galeries, balcons i altres 
espais oberts dels edificis. 

 
Article 45 Animals domèstics  
 
1. S'observaran les prescripcions contingudes en l'Ordenança municipal 

reguladora de la tinença d'animals domèstics i de companyia i 
supletòriament les regulades en aquesta Ordenança. 

2. Resta prohibit deixar sols dins de l'habitatge durant més de dotze hores 
qualsevol animal domèstic susceptible de causar molèsties als veïns, tant si 
es troba a l'interior de l'habitatge com en terrasses, patis interiors, jardins i 
altres. 

3. Els propietaris dels animals seran directament responsables de 
l'incompliment del que s'indica als apartats anteriors. 

 
Article 46 Limitació per al descans nocturn 
 
1. La bona qualitat de vida dins l'habitatge exigeix un comportament cívic i 

respectuós que eviti molestar els veïns amb sorolls innecessaris, com 
tancament de portes bruscs, crits, música molt alta, salts i accions similars, 
especialment durant l'horari nocturn de 22 a 8 hores. 
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2. El soroll produït per les persones dins els seus habitatges tampoc no ha de 
destorbar les activitats a l'exterior o als edificis adjacents. Per això cal 
observar les normes següents:  
a) El volum de la veu humana s'ha de mantenir a nivells que no afectin la 

bona convivència. 
b) El funcionament dels electrodomèstics de qualsevol classe, aparells, 

instruments musicals o acústics, o d'altra mena, a l'interior de l'habitatge, 
s'ha d'ajustar per tal que en la mesura del possible no es destorbi el 
descans aliè. 

c) Des de les 22 hores de la nit fins a les 8 hores del matí següent no és 
permès l'ús d'aparells domèstics excessivament sorollosos, ni els cants, 
ni cridar o parlar amb un to excessivament alt, ni activitats 
necessàriament sorolloses com reparacions de materials, canvi de 
mobles o qualsevol activitat que pugui pertorbar el descans dels veïns.  

3. El funcionament de les instal·lacions de climatització i/o ventilació no ha 
d'originar en els edificis contigus o pròxims als usuaris d'aquest serveis els 
valors màxims permesos, tant en l'ambient interior com en l'exterior.  

 
Secció 2a. Edificació  
 
Article 47 Condicions acústiques exigibles a l'edificació 
 
1. En els projectes d'obres referents a edificacions o instal·lacions que 

s'adjunten a la sol·licitud de llicència urbanística s'ha de justificar el 
compliment de la normes aplicables en la matèria. En l'acte d'atorgament de 
la llicència urbanística es poden fixar mesures de més aïllament acústic 
quan en el tràmit d'avaluació del projecte se'n justifiqui la conveniència i 
sigui tècnicament i econòmicament viable. 

2. L'Ajuntament exigirà que les instal·lacions auxiliars i complementàries de 
l'edificació com ara ascensors, equips de refrigeració, portes metàl·liques, 
màquines, etc. no transmetin a l'interior de l'habitatge o locals habitats 
nivells sonors i/o vibratoris superiors als establerts en la normativa. 

 
Secció 3a. Activitats d'oci, recreatives i espectacles 
 
Article 48 Autorització municipal  
 
Les activitats d'oci, recreatives i els espectacles que disposin d'equip de música 
o que facin activitats musicals estan subjectes a la llicència municipal ambiental 
corresponent i es regulen per la normativa específica.     
CAPÍTOL II - Dels sorolls produïts des de la via pública o espais públics o 
privats 
 
Article 49 Norma d'aplicació general  
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1. El comportament dels ciutadans a la via pública i zones de pública 
concurrència i als vehicles de servei públic ha de mantenir-se dins dels 
límits de la bona convivència.  

2. Es prohibeix engegar aparells de ràdio i televisió, fer sonar equips, 
instruments musicals o activitats anàlogues a la via pública i zones de 
pública concurrència quan puguin molestar altres persones o superin els 
nivells màxims permesos, llevat d'autorització municipal expressa. 

 
Article 50 Música ambiental als carrers 
 
L'emissió de música ambiental queda sotmesa als mateixos requisits que 
l'article anterior. Les llicències s'atorgaran en períodes o dates tradicionals o 
commemoratives o limitades a dies i horaris en zones comercials o anàlogues a 
nivell col·lectiu o singular. 
 
Article 51 Càrrega i descàrrega 
 
Article derogat per l’Ordenança municipal Mobilitat, aprovada pel Ple Municipal 
de 6 d’octubre de 2022; que va entrar en vigor el 8 de novembre de  2022. 
 
Article 52 Treballs a la via pública i obres 
 
Els treballs realitzats en la via pública i en la construcció se subjectaran a les 
següents prescripcions:  
 
1. L'horari de treball estarà comprès entre les 8:00 i les 20:00 hores de dilluns 

a divendres, i dissabtes de 8:00 a 14:00 hores, excepte festius. 
2. En el cas que el treball s'hagi de realitzar fora de l'horari establert i/o superi 

els límits de soroll admesos, s'exigirà una autorització expressa de 
l'Ajuntament, que estableixi l'horari per a l'exercici de l'activitat i, si s'escau, 
els límits sonors. 

3. Els motors hauran d'anar equipats amb elements suficients per disminuir 
l'impacte sonor a la via pública. 

4. No són afectades per la prohibició anterior les obres urgents, les que es 
realitzen per necessitat i les que pel perill o els inconvenients que 
comporten no es poden efectuar en l'horari diürn dels dies feiners, com per 
exemple els serveis públics municipals. Aquests treballs també hauran de 
ser autoritzats expressament per l'Ajuntament, que determinarà les 
condicions específiques d'aquestes autoritzacions. 

5. L'Ajuntament podrà obligar el contractista a adoptar les mesures adients per 
tal de minimitzar les molèsties derivades de l'execució de les obres i reduir-
les a les estrictament necessàries sempre que se'n justifiqui la conveniència 
i sigui tècnicament i econòmicament viable. 

 
Article 53 Sistemes d'avís acústics d'establiments o immobles 
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1. Per a la instal·lació i funcionament d'alarmes sonores en immobles 
s'observaran les prescripcions contingudes en la normativa específica, 
especialment la Llei 23/1992, de 30 de juliol, de la Seguretat Privada i altres 
disposicions reglamentàries, i les regulades en aquesta Ordenança. 

2. Els avisadors acústics (alarmes i sirenes) han d'estar en perfecte estat de 
funcionament per evitar que s'activin per causes injustificades. 

3. Es prohibeix fer sonar, sense causa justificada, qualsevol sistema d'avís 
com ara alarmes, sirenes, senyalització d'emergència i sistemes similars. 

4. Els titulars de sistemes avisadors seran els responsables del compliment de 
les normes d'ús indicades a continuació com també del perfecte estat de 
conservació del dispositiu. 

5. Proves de funcionament d'alarmes. S'autoritzen proves i assaigs d'aparells 
d'avís acústic dels següents tipus:  
a) Per a instal·lació: seran les que s'han de realitzar immediatament 

després de la seva instal·lació. 
b) De manteniment: seran les de comprovació periòdica dels sistemes 

d'avís. 
Aquestes proves podran efectuar-se entre les 9:00 i les 20:00 hores havent 
comunicat prèviament a la policia local el dia i l'hora. 

6. Instal·lació d'alarmes. La instal·lació d'alarmes i altres dispositius 
d'emergència sonors en establiments comercials, domicilis i altres immobles 
s'haurà de comunicar a la policia local indicant: noms i cognoms, DNI, 
domicilis i telèfons de les persones que puguin respondre de la instal·lació. 
El fet que el titular, una vegada requerit per l'administració, no hagi donat 
informació a la policia local d'ell mateix o de la persona responsable de la 
instal·lació, serà entès com a autorització tàcita  perquè usi els mitjans 
necessaris per interrompre el so del sistema d'avís, en cas de produir 
molèsties innecessàries. 

7. En el cas que la policia no pugui localitzar cap responsable de l'alarma, els 
agents podran usar els mitjans necessaris per fer cessar la molèstia a 
càrrec del titular de l'establiment o immoble on estigui situada. 

 
Article 54 Sorolls derivats de la circulació de vehicles 
 
Article derogat per l’Ordenança municipal Mobilitat, aprovada pel Ple Municipal 
de 6 d’octubre de 2022; que va entrar en vigor el 8 de novembre de  2022. 
 
Article 55 Alarmes i dispositius acústics de vehicles 
 
1. Es prohibeix que els vehicles estacionats en espais oberts (via pública o 

privats) produeixen sorolls innecessaris amb aparells d'alarma o 
senyalització d'emergència. Els vehicles que es trobin en aquesta situació 
podran ser retirats per evitar molèsties als veïns. 

2. Queda prohibit en tot el terme municipal, durant les vint-i-quatre hores del 
dia, inclusivament en el supòsit que es produeixin dificultats o impossibilitats 
del trànsit a la calçada de les vies públiques, l'ús de botzines o qualsevol 
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senyal acústic si no és per evitar accidents o altres situacions de perill 
imminent.  
S'exceptuen de l'anterior disposició els vehicles d'urgència degudament 
autoritzats. En horari nocturn, les sirenes s'empraran només quan sigui 
estrictament necessari i mai de forma indiscriminada. 

 
Article 56 Publicitat sonora  
 
1. S'entén per publicitat sonora els missatges publicitaris produïts directament 

o per reproducció de la veu humana, com el so d'instruments musicals o 
d'altres artificis mecànics o electrònics. 

2. La publicitat sonora resta prohibida a tot el terme municipal llevat la referent 
a activitats culturals, recreatives i similars, sotmesa a llicència municipal 
prèvia, així com la publicitat electoral.  

 
Article 57 Establiments de pública concurrència 
 
1. Els propietaris dels locals seran directament responsables del 

comportament sorollós dels seus clients dins de l'establiment o en les zones 
d'influència.  

2. Les persones titulars d'establiments públics han de complir estrictament 
l'horari de tancament establert en aquesta ordenança. 

3. Els titulars d'activitats comercials en general i, en especial, els qui tenen 
concedida llicència d'ocupació de la via pública amb taules, a més de 
cenyir-se a l'horari establert, hauran de posar els mitjans necessaris per 
evitar la producció de sorolls (cants, crits, veus, etc.), tant dins del local com 
davant dels seus establiments, i sobretot a la seva porta. En aquest sentit, 
els titulars dels establiments tenen l'obligació d'informar els usuaris de 
l'obligació de no produir sorolls que puguin ocasionar molèsties als veïns. 

4. La responsabilitat administrativa que es pugui derivar de l'incompliment de 
l'expressat en els articles anteriors recaurà sobre el titular de la llicència 
municipal. L'incompliment reiterat podrà donar lloc a la retirada temporal o 
definitiva de la llicència municipal de l'activitat. 

 
CAPÍTOL III - Actuació davant dels sorolls molestos per a la convivència 
ciutadana 
 
Article 58 Actuacions   
 
La policia local o els tècnics municipals d'ofici o a requeriment de tercers 
comprovaran si els actes o les activitats que es desenvolupin produeixen 
sorolls que suposin l'incompliment del que disposa aquesta Ordenança. 
L'apreciació de la infracció es deduirà de l'informe emès. 
Els infractors d'aquesta Ordenança seran requerits a cessar l'activitat 
pertorbadora objecte de la infracció, i en els casos en que no es pugui localitzar 
la persona responsable dels sistema que emet el soroll, la policia local farà les 
actuacions necessàries per cessar la molèstia als veïns. A aquest efecte, el 
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responsable del focus emissor té l'obligació de facilitar l'accés a l'edifici al 
personal acreditat de l'Ajuntament.  
No seran objecte de denúncia els infractors d'emissió de sorolls a l'interior 
d'edificis que a requeriment de la policia cessin l'activitat. En cas de negativa, 
continuació o reincidència en la molèstia es cursarà la denúncia.  
 
Article 59 Prohibicions 
 
Atès el que es preveu en els articles del 44 al 57 d'aquesta Ordenança,  resten 
expressament prohibits els següents comportaments:  
 
1. Emissió de sorolls des de l'interior dels edificis que produeixin molèsties als 

veïns.  
2. Realitzar actes o produir sorolls que pertorbin el descans dels veïns o 

participar en aldarulls nocturns o sortir sorollosament dels locals d'esbarjo. 
3. Desatendre els requeriments municipals per cessar l'activitat originària de 

les vibracions o els sorolls pertorbadors. 
4. Desatendre els requeriments municipals per a la correcció de les 

deficiències observades. 
5. Produir sorolls derivats de treballs a la via pública o en l'edificació sense 

adoptar les mesures adients de limitació del soroll.  
6. Superar els límits de sorolls determinats per llicència municipal o normativa. 
7. No subministrar dades o facilitar la informació sol·licitada per les autoritats 

competents o pels seus agents en el compliment de les seves funcions 
quan hi estigui obligat per Llei. També el subministrament d'informació o 
documentació falsa, inexacta, incompleta o que indueixi a error, 
implícitament o explícitament.  

8. La instal·lació deficient de sistemes d'avís en establiments, immobles o 
vehicles, o la manca de les operacions de manteniment necessàries que 
provoqui la posada en marxa injustificada de l'alarma.  

9. No haver facilitat les dades de persones responsables del sistema acústic 
d'avís a la policia o que aquestes dades siguin incorrectes o deficitàries i, 
per tant, dificultin la tasca de la policia local per localitzar el responsable de 
la instal·lació de l'alarma en el cas que aquesta es posi en funcionament.  

 
CAPÍTOL IV - Contaminació atmosfèrica 
 
Article 60 Definició  
 
Té la consideració de contaminació atmosfèrica la presència d'algunes 
substàncies o formes d'energia a l'atmosfera a nivells més elevats dels 
normals, suficients per produir una acció nociva per a la salut de les persones, 
en els recursos biològics o ecosistemes o en els béns materials.  
 
Secció 1a. Fums 
 
Article 61 Emissions contaminants 
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1. Tota activitat comercial o industrial que es desenvolupi en el terme 

municipal de Montornès del Vallès està sotmesa a la normativa vigent pel 
que fa a les emissions contaminants de l'atmosfera. 

2. És totalment prohibit de realitzar qualsevol emissió a l'atmosfera que 
sobrepassi els límits contaminants establerts a la normativa vigent o que 
produeixi efectes nocius a la salut de les persones.  

3. L'autoritat municipal, a través dels seus agents, promourà les actuacions 
necessàries per prevenir la contaminació atmosfèrica per l'emissió de fums. 

 
Article 62 Vehicles  
 
Article derogat per l’Ordenança municipal Mobilitat, aprovada pel Ple Municipal 
de 6 d’octubre de 2022; que va entrar en vigor el 8 de novembre de  2022. 
 
Secció 2a. Pudors  
 
Article 63 Normes generals  
 
1. Es prohibeix, d'una manera general, qualsevol acció o omissió que generi 

l'emissió d'olors molestes, nocives i perjudicials per a les persones.  
2. La persona responsable de la producció d'aquestes olors, sense perjudici 

de la sanció que es derivi del fet, està obligada a realitzar les accions 
oportunes perquè cessin les causes que la van motivar. 

3. L'autoritat municipal, a través dels seus agents, promourà les actuacions 
necessàries per prevenir la contaminació atmosfèrica per l'emissió de 
pudors. 

 
CAPÍTOL V - De les altres immissions  
 
Article 64 Conceptes generals  
 
1. Des de cap local o habitatge es podrà emetre calor de manera que 

produeixi una variació de temperatura superior a 0'5º C per una superfície 
afectada màxima de 10 m2  en qualsevol punt de les dependències veïnes 
afectades. 

2. Els titulars d'activitats o habitatges evitaran que eventuals fuites d'aigües no 
produeixin humitats a dependències veïnes. 

3. Els titulars d'activitats o habitatges evitaran que es produeixin emissions de 
pols, bafs i altres agents físics, que puguin produir molèsties a 
dependències veïnes. 

4. Des de cap local o habitatge no es podrà abocar aigües residuals a cap 
altre lloc que no sigui el clavegueram municipal o a les fosses sèptiques 
(únicament en aquells casos especials d'edificacions que manquin de 
connexió al clavegueram). 

 
TÍTOL IV - DE LA PUBLICITAT  
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Article 65 Finalitat  
 
En aquest Títol, aquesta Ordenança té per finalitat regular el repartiment de la 
publicitat en el terme municipal, tant la que s'efectua a la via pública mitjançant 
repartiment als vianants, la que aprofita les façanes dels immobles i la que 
s'efectua a les bústies dels ciutadans de Montornès del Vallès.  
 
No quedarà inclòs en aquesta Ordenança el correu personalitzat ni la 
propaganda electoral.  
 
Amb caràcter general, la publicitat dinàmica es regularà pel que estableix la Llei 
7/2000, de regulació de la publicitat dinàmica a Catalunya (DOGC núm. 3189 
de 24 de juliol de 2000). 
 
Article 66 Empreses de distribució  
 
El repartiment de publicitat haurà de ser efectuat mitjançant una empresa de 
distribució de material publicitari, legalment constituïda per a aquesta finalitat. 
Tanmateix, el repartiment podrà ser efectuat pel propi anunciant o personal que 
en depengui.  
 
Article 67 Col·laboració de les empreses de distribució de material publicitari 
 
Les empreses de distribució de material publicitari recomanaran als seus clients 
la quantitat a repartir-ne, així com la seva periodicitat, amb la intenció de 
disminuir-ne el seu impacte i garantir-ne la seva eficàcia. 
 
Les empreses de distribució de material publicitari recomanaran als seus clients 
la necessitat d'usar paper reciclat, de no usar paper clorat, d'evitar la 
plastificació i els prospectes setinats, així com la conveniència d'afavorir l'ús de 
tintes ecològiques. 
 
El material publicitari, un cop usat, tindrà la consideració de residu municipal 
reciclable. Les empreses de distribució de material publicitari aconsellaran els 
seus clients que incloguin en la seva publicitat missatges d'educació ambiental i 
molt expressament, de la necessitat de dipositar la publicitat, un cop usada, en 
els contenidors especials de recollida de paper dels serveis municipals.  
 
Article 68 Característiques del material publicitari 
 
Tot el material publicitari repartit haurà de portar en lloc visible la identificació 
de l'empresa distribuïdora, i en cas contrari s'entendrà que el repartiment l'està 
efectuant l'anunciant, el qual assumirà les responsabilitats que se'n poguessin 
derivar. 
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Per garantir un bon servei i evitar molèsties als ciutadans, el material publicitari 
objecte de distribució tindrà unes dimensions exteriors adequades al tamany 
habitual de les bústies.  
 
Article 69 Repartiment a les bústies  
 
La publicitat serà dipositada a l'interior de les bústies dels veïns i/o en aquells 
espais que els veïns o les comunitats hagin disposat per al seu dipòsit.  
Resta expressament prohibit deixar la publicitat al terra dels vestíbuls, o 
introduir-la per sota de les portes. 
 
Article 70 Caràcter privat de les bústies  
 
Les empreses de distribució de material publicitari, i els anunciants que 
reparteixin directament la seva publicitat, hauran d'abstenir-se de dipositar 
publicitat en aquelles bústies, els propietaris de les quals indiquin clarament la 
voluntat de no rebre'n.   
 
D'altra banda, prèvia comunicació a l'Ajuntament, aquest podrà autoritzar a les 
comunitats de veïns o propietaris d'immobles habilitar una bústia a l'exterior de 
l'edifici expressament indicada per tal que la publicitat es dipositi únicament en 
ella.   
 
Article 71 Repartiment a la via pública i col·locació d'etiquetes adhesives 
publicitàries 
 
L'Ajuntament podrà autoritzar el repartiment de publicitat als vianants i la seva 
col·locació en els vehicles estacionats a la via pública, subjectant-se aquesta 
activitat publicitària a les condicions que determini l'Ajuntament. Per tant, resta 
expressament prohibit aquest tipus de repartiment de publicitat si no es disposa 
de la corresponent autorització municipal.  
 
No estan permesos el llançament i l'escampada de tota mena de plamfets, fulls 
volants i materials similars. 
 
Així mateix, resta prohibida la col·locació de qualsevol tipus d'etiqueta, ja sigui 
al mobiliari urbà, a qualsevol element estructural de la via pública, a les façanes 
dels edificis o a qualsevol altre lloc del terme municipal.  
 
Article 72 Prohibició de l'ús de les façanes per a la col·locació de publicitat 
 
Resta expressament prohibida la col·locació de qualsevol tipus de publicitat en 
les façanes dels edificis del terme municipal de Montornès del Vallès.  
 
Article 73 Ús dels pilons d'informació municipal 
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1. L'Ajuntament de Montornès del Vallès distribuirà pel terme municipal un 
seguit de suports publicitaris. Aquests suports, en forma de piló cilíndric, 
disposaran de dos espais delimitats, l'un servirà per a enganxar-hi 
exclusivament la informació de caràcter institucional generada per l'Ajuntament 
de Montornès del Vallès. L'altre es posa a disposició de les entitats, 
associacions, formacions polítiques i d'altres de caràcter similar del municipi per 
tal que hi puguin enganxar publicitat sobre les seves activitats.  
2. En cap cas es permetrà l'ús d'aquests pilons d'informació per enganxar-hi 
publicitat d'activitats privades, comercials o de caràcter anàleg.  
 
3. La col·locació de publicitat i informació en aquests pilons haurà de complir 
les condicions següents:  
 
a) Que la publicitat s'adhereixi amb cinta adhesiva, que es pugui retirar 

fàcilment i que un cop retirada no deixi marques ni senyals visibles. 
b) Que les seves dimensions no siguin excessivament grans, preferentment de 

mida A3 (420 x 297 mm), de manera que hi hagi espai suficient per varis 
cartells.   

c) Que s'usi única i exclusivament l'espai del piló delimitat per associacions o 
entitats. 

d) Que la publicitat sigui retirada per l'associació o entitat que l'hagi col·locada, 
en un temps prudencial un cop hagi passat l'esdeveniment que anunciés o 
en un termini màxim de quinze dies a comptar des de la seva col·locació en 
cas que l'anunci no es refereixi a un esdeveniment amb una data concreta. 

 
En cas d'incompliment de les condicions anteriors, l'Ajuntament podrà ordenar 
la retirada de la publicitat, i actuar subsidiàriament amb despeses a càrrec de la 
persona responsable de la publicitat.  
 
TÍTOL V - DELS IMMOBLES 
 
Article 74 Nomenclàtor  
 
1. Les vies públiques es diferencien i identifiquen amb un nom diferent per a 

cada una d'elles.  
2. La denominació de les vies públiques respondrà a noms que tinguin un 

sentit territorial, cultural, històric o local, que pugui ser significatiu.  
3. Correspon al Ple de l'Ajuntament la denominació de les vies públiques 

sense nom o la modificació de l'existent.  
 
Article 75 Retolació  
 
1. L'Ajuntament durà a terme la retolació de les vies públiques, mitjançant la 

col·locació d'una placa, com a mínim a cada xamfrà, en la qual constarà el 
nom de la via. 
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2. Les plaques respondran al model definit per l'Ajuntament. Excepcionalment, 
podrà autoritzar-se als particulars la col·locació d'un model de placa 
diferent.  

3. Els propietaris o promotors d'edificis que es construeixin sobre solars en un 
xamfrà estaran obligats a col·locar una placa de retolació de la via o vies 
públiques a les que l'edifici doni façana, segons el model oficial aprovat. 

 
Article 76 Numeració  
 
1. Els immobles que donen front a la via pública seran objecte de numeració.  
2. La numeració de la via pública se subjectarà a les regles següents:  

a) La numeració serà sempre correlativa. Llevat d'excepcions justificades, 
s'assenyalaran amb números parells les finques d'un costat i amb 
imparells els de l'altre costat. 

b) A les vies amb edificacions en un sol costat, les finques tindran 
numeració correlativa de parell o d'imparell.  

c) Les finques situades en places tindran també numeració correlativa. En 
el cas que algun o alguns costats de la plaça constitueixin un tram d'una 
altra via pública, les finques situades en aquest tram portaran la 
numeració corresponent a la via de la qual formen part. 

d) Les finques resultants de la segregació d'una altra que ja tingués 
numeració assignada, conservaran el número originari amb una lletra 
annexa a cadascuna de les finques resultants, començant per la A, i 
mentre no es verifiqui la revisió general de la numeració de la via 
pública.  

e) La finca resultant de l'agregació de dues o més finques les quals 
tinguessin assignada numeració, conservaran tots els números originals, 
units per guió, mentre no es faci la revisió esmentada. 

3. Per a la numeració de les vies públiques o la seva revisió, els Serveis 
Tècnics Municipals formularan el projecte corresponent, integrat per 
memòria, relació de números, antics i nous, i pla parcel·lari, que serà 
sotmès a informació pública per un termini de quinze dies, i aprovat, si 
escau, per l'Alcaldia. 

 
Article 77 Indicador numerari 
 
1. El model d'indicador numerari s'ajustarà als models o als requisits establerts 

per l'Ajuntament. Excepcionalment, podrà autoritzar-se als particulars la 
col·locació d'un model diferent. 

2. Els propietaris dels edificis o solars hauran de col·locar l'indicador numerari 
al costat de la porta principal d'entrada o en el centre de la línia de la finca, 
una vegada li hagi estat assignada o modificada la numeració corresponent. 
Estaran obligats també a retirar qualsevol indicador numerari que no 
correspongui a la numeració oficial aprovada per l'Ajuntament. També 
hauran de garantir, en tot moment, la seva visibilitat i netedat. 

 
Article 78 Servituds administratives 
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1. Els propietaris d'immobles estan obligats a consentir les servituds 

administratives establertes per a la utilitat pública i, en particular, hauran de 
suportar la instal·lació en façanes, reixats i tanques d'elements indicadors 
de retolació de la via, de senyals de circulació o de referència del servei 
públic, i instal·lacions d'enllumenat públic, o la de qualsevol altre element 
d'un servei públic.  

2. Aquest servitud serà gratuïta i s'establirà mitjançant notificació prèvia al 
propietari de l'immoble afectat, sense cap més indemnització que la dels 
desperfectes que es poguessin ocasionar. 

 
TÍTOL VI - DE LA VIA PÚBLICA  
 
Article 79 Conceptes bàsics 
 
Els usos regulats en aquesta Ordenança han de ser de les classes següents:  
 
a) Ús comú general.  
b) Ús comú especial.  
c) Ús privatiu. 
 
Article 80 Competència municipal 
 
És competència exclusiva de l'Administració municipal l'execució dels treballs i 
les obres necessàries per a la perfecta conservació de les vies públiques, els 
elements estructurals i el mobiliari urbà. 
En conseqüència, ningú no podrà, encara que sigui per millorar l'estat de 
conservació de les vies públiques, executar treballs de reparació, conservació o 
restauració dels elements esmentats sense prèvia llicència municipal.  
Les empreses i particulars que executin treballs a la via pública sota llicència 
municipal, estan obligades a efectuar la reposició en les condicions 
contingudes en la llicència.  
Constituiran infracció d'aquesta Ordenança els actes que siguin contraris al 
contingut d'aquest precepte. 
 
CAPÍTOL I - Ús comú general de la via pública 
 
Article 81 Definició 
 
L'ús i gaudi de les vies públiques i altres béns d'ús públic municipal es 
considera ús comú general, sempre que no hi concorri cap circumstància que 
pugui determinar-ne la inclusió en cap dels supòsits establerts en els articles 
següents. 
L'ús comú general pot ser exercit lliurement per qualsevol persona, d'acord 
amb la naturalesa dels béns i sense més limitacions que les establertes en 
aquesta Ordenança, les de circulació i neteja de la via pública, i en les lleis i 
altres disposicions d'aplicació general.  
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Article 82 Ús comú dels ciutadans 
 
1. L'ús comú general de la via pública pels ciutadans s'haurà d'acomodar a les 

normes pacífiques de la convivència, per la qual cosa constitueixen infracció 
d'aquesta Ordenança portar a terme pràctiques abusives, arbitràries o 
discriminatòries, o que comportin violència física o moral, que afectin 
persones o animals.  

2. Hom complirà puntualment les disposicions de les autoritats i els bans de 
l'Alcaldia sobre conducta del veïnat i s'observaran les prohibicions especials 
que s'estableixin si escau. 

3. No és permès portar a terme actuacions que afectin negativament les 
condicions dels altres ¡, o les pautes generalment admeses sobre la 
convivència. 

4. No es permeten a la via pública jocs o diversions que puguin constituir un 
perill per als transeünts, o per a qui els practiquin o que dificultin el trànsit. 

5. També és prohibida la pràctica de juguesques a la via i espais públics, que 
impliquin apostes amb diners o béns.  

6. En cap cas l'exercici d'activitats podrà suposar la pressió ni la demanda 
insistent o coactiva, ni cap molèstia pels vianants i resta d'usuaris de la via 
pública. 

7. Els agents de l'autoritat municipal expulsaran les persones que, sense raó 
que ho justifiqui, romanguin en un recinte municipal tancat al públic i, a més, 
els imposaran la sanció corresponent. 

8. És terminantment prohibit d'encendre fogueres, amb qualsevol finalitat, dins 
del terme municipal de Montornès del Vallès, a menys que es posseeixi 
autorització expressa. 

9. Els comportaments o les activitats referides als punts anteriors seran 
impedits per la policia local i seran objecte d'expedient sancionador. 

 
Article 83 Trànsit d'animals domèstics a la via pública 
 
1. Només els animals que no representen perill o risc i estiguin en condicions 

d'higiene o salubritat adients poden romandre a la via pública. A les vies 
públiques els animals hauran d'anar sempre acompanyats pels seus 
propietaris o una persona responsable. La persona acompanyant de 
l'animal haurà d'adoptar les mesures adients perquè no pugui ocasionar 
molèsties o danys a persones o béns. 

2. L'Alcaldia podrà determinar els espais on no és permesa la circulació o 
estada d'animals. 

3. La celebració de cavalcades i altres iniciatives que representen 
concentracions d'animals als espais públics requereixen autorització 
municipal.  

4. El disposat en aquest article s'entén sense perjudici dels altres aspectes 
regulats en aquesta Ordenança sobre danys als béns, neteja i sorolls. La 
resta d'aspectes relacionats amb la tinença d'animals domèstics de 
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companyia estan regulats per l'Ordenança municipal reguladora de la 
tinença d'animals domèstics i de companyia.  

 
Article 84 Prohibicions  
 
A més de les contingudes als articles 82 i 83 d'aquesta Ordenança, resten 
prohibits els següents comportaments: 
 
1. Deixar circular animals no acompanyats. 
2. Circular amb animals que representin perill o risc, que no estiguin en les 

condicions de salubritat adients, o sense adoptar les precaucions adients. 
3. Concentració d'animals en espais públics sense autorització municipal. 
4. Utilitzar els béns de la via pública amb finalitats diferents a les que els són 

pròpies sense produir cap dany. 
5. Causar danys a les vies públiques o a les instal·lacions o mobiliari, 

modificar-los o utilitzar-los contra la destinació que els hi és pròpia amb 
resultat de dany. 

6. Estendre roba sobresortint de la façana o del balcó, quan els edificis 
reuneixin les condicions adients per fer-ho en un altre indret. 

7. Col·locar a les façanes o per fora dels balcons, qualsevol tipus d'objectes 
penjats (testos, jardineres, gerros, etc.) de manera que puguin comportar 
perill. 

8. Col·locar a la via pública qualsevol objecte amb la finalitat de dissuadir de 
circular-hi lliurement o d'aparcar.   

 
CAPÍTOL II - Ús comú especial de la via pública 
 
Article 85 Definició  
 
Tenen la consideració d'ús comú especial de la via pública les modalitats 
següents:  
 
a) Les activitats o instal·lacions que suposin una intensitat d'utilització o 

concorrin altres circumstàncies anàlogues que excedeixin del que es pugui 
considerar com d'utilització normal, encara que no s'ocupi la via pública.  

b) Les activitats o instal·lacions en què hi hagi una ocupació transitòria de la 
via pública sense cap modificació.  

c) Les instal·lacions que ocupin la via pública amb caràcter accessori 
d'activitats o instal·lacions de domini privat.  

En tots els casos, és necessària la possessió de la corresponent autorització 
municipal. La Policia Local restablirà el ple domini públic en els supòsits en què 
no es compti amb la corresponent autorització municipal.  
 
Secció 1a. Venda ambulant 
 
1. Queda prohibida la venda ambulant en tot el terme municipal de Montornès 

del Vallès, llevat de fires, festes commemoratives o tradicionals, mercats i 
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exposicions artesanals de celebració periòdica regular, degudament 
autoritzades. 

2. La Policia Local, en cas de venda ambulant, en defensa de la salut pública 
(aliments), competència deslleial, contraban de tabac, frau fiscal o no 
justificació de la procedència dels productes, procedirà al decomís del 
gènere i a les actuacions legals que corresponguin. 

 
Article 86 Mercats setmanals 
 
A la venda ambulant en la via pública se li aplicarà analògicament les 
disposicions establertes en l'Ordenança del mercat setmanal de comerciants 
ambulants, aprovada pel Ple de l'Ajuntament de Montornès del Vallès en sessió 
del 07/11/1980; les normes contingudes a la Llei 1/1983, de 18 de febrer, de 
regulació administrativa de determinades estructures comercials i vendes 
especials; i el Reial Decret 1010/1985, de 5 de juny, de regulació de l'exercici 
de determinades modalitats de venda fora d'un establiment comercial 
permanent. 
 
Secció 2a. Venda en llocs no permanents 
 
Article 87 Definició  
 
La venda en la via pública en llocs no permanents, amb motiu de fires o festes. 
Pot comprendre articles com ara xurros, castanyes, flors, gelats o altres 
degudament autoritzats. 
 
Article 88 Característiques  
 
1. Els llocs han de ser fàcilment desmuntables i no poden ser fixats 

permanentment al terra. 
2. L'administració municipal pot aprovar models de llocs de venda en la via 

pública, per tal que les sol·licituds de llicència dels interessats s'hi ajustin, 
excepte les variacions permeses en cada cas. 

 
Article 89 Llicències  
 
1. Per exercir la venda ambulant, tant en els mercats setmanals com en llocs 

no permanents, caldrà disposar de la preceptiva autorització municipal.  
2. Les llicències per a la venda en llocs no permanents tindran la durada 

següent 
a) Si tenen per objecte la venda en ocasió de fires o festes tradicionals, el 

termini de durada de la fira o de les festes ha de ser determinat per la 
mateixa llicència.  

b) En un altre cas, i en cas que no hi hagi acord exprés, un any com a màxim, 
susceptible d'ésser prorrogat per l'Alcaldia per períodes iguals, si el titular o 
el seu successor ho sol·licita un mes abans d'acabar el termini o qualsevol 
de les seves pròrrogues. 
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Secció 3a. Oficis al carrer 
 
Article 90 Definició  
 
Es pot autoritzar l'exercici d'activitats de carrer pròpies de fotògrafs, afiladors, 
drapaires, pintors, músics, enllustradors,  i altres activitats de característiques 
similars.  
 
Secció 4a. Instal·lació de cadires, taules, tendals, vetlladors, para-sols i 
altres 
  
Article 91 Característiques de l'ocupació 
 
L'ocupació de la via pública mitjançant cadires, taules, vetlladors, para-sols, etc. 
resta subjecta a llicència municipal per l'ús privatiu que representen del domini 
públic. Les llicències s'atorguen a precari i són revocables per causa d'interès 
públic.  
 
Article 92 Concessió de les llicències 
 
A les peticions de permís per a la instal·lació en la via pública dels elements 
indicats en aquesta Secció s'ha de fer constar:  
- Dades personals del sol·licitant 
- Dades del local o l'establiment on es pretén fer la instal·lació, el qual haurà 

de disposar de la preceptiva llicència o permís municipal ambiental per a 
l'exercici de l'activitat 

- Dades de l'ocupació, amb indicació de l'espai ocupat i la data d'inici i final de 
l'ocupació 

 
Article 93 Condicions generals  
 
1. La col·locació de vetlladors, cadires, etc. en la via pública s'ha de fer de 

manera que quedi prou espai lliure per al pas de vianants, entrada a 
habitatges o locals comercials, considerant-se espai mínim per al pas de 
vianants el d'1 metre. 

2. Queda prohibida aquesta modalitat d'ocupació de la via pública en les 
voreres de menys de dos metres i mig d'amplada, i en les calçades per al 
trànsit rodat de vehicles. 

3. Les taules s'han de col·locar, com a norma general, a les voreres, davant de 
la façana de l'establiment o adossades a la vorada i separades 1 metre de 
l'establiment. Excepcionalment, es podrà autoritzar la col·locació 
alternativament en la vorada o la façana, prèvia sol·licitud de l'interessat, 
quan hi hagi raons especials que ho aconsellin.  

4. El nivell inferior dels tendals i para-sols ha d'estar a una alçada mínima de 
2,20m. Les tarimes que s'instal·lin sobre la vorera per sustentar els 
vetlladors o paravents no es poden elevar més de 10 cm sobre el seu nivell.  
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5. L'Ajuntament establirà, mitjançant la corresponent llicència, els casos en 
que calgui delimitar l'espai ocupat amb elements separadors com ara 
jardineres o d'altres.   

6. Les instal·lacions seran sempre a càrrec de la persona interessada i, amb 
caràcter general, no seran mai fixes, ni es podrà fer cap mena d'encast ni 
obra a les voreres o al mobiliari urbà. Sempre caldrà atendre les indicacions 
que donin els serveis municipals i al condicionat de la llicència d'ocupació 
que s'atorgui. 

 
Article 94 Obligacions de la persona titular de la llicència 
 
La persona titular de la llicència està subjecta a les obligacions següents:  
 
a) A la delimitació de l'espai autoritzat segons el que disposa l'article anterior.  
b) A no ocupar el domini públic més enllà de la superfície autoritzada. 

L'incompliment reiterat d'aquesta obligació comportarà la revocació de la 
llicència.  

c) A mantenir l'espai ocupat i el seu entorn en perfectes condicions  de neteja. 
d) A no utilitzar-hi cap tipus d'instal·lació de so. 
e) A restablir l'espai ocupat al seu estat inicial un cop extingida la llicència 

d'ocupació.  
f) A complir la resta de condicions en les que s'atorgui la llicència.  
 
Article 95 Modalitats de l'ocupació  
 
L'ocupació de la via pública contemplada en aquest Capítol pot ser dels 
següents tipus:  
a) Amb o sense para-sols.  
b) Adossats o no a la façana.  
c) Amb o sense veles.  
 
Article 96 Especialitats de les llicències vinculades a una activitat d'hostaleria 
 
L'ocupació de la via pública contemplada  en aquest Capítol, quan estigui 
vinculada a alguna activitat d'establiments de concurrència pública en l'àmbit 
d'hostaleria, d'ambientació musical i d'espectacles i similars, està subjecta a les 
condicions especials següents:  
 
a) L'horari d'ocupació de la via no podrà excedir dels horaris de tancament 

establerts per les diferents classes d'establiments i activitats, segons 
s'estableix als articles 143 i següents d'aquesta Ordenança. 

b) Podran ser titulars de l'ocupació aquelles persones que disposin de la 
llicència definitiva de l'activitat. 

c) Només s'autoritzaran instal·lacions elèctriques en aquells llocs il·luminats de 
manera insuficient.  

d) En cap cas no es podran utilitzar generadors d'electricitat.  
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e) Les instal·lacions elèctriques, cas de ser necessàries, caldrà que compleixin 
el Reglament electrotècnic de baixa tensió. 

f) La longitud de l'ocupació serà com a màxim la de l'amplada del local, 
coincidint amb la seva façana. Excepcionalment, es podrà superar aquesta 
longitud davant d'un local veí obert al públic, amb la conformitat prèvia de la 
persona que en sigui titular. 

g) A passeigs i places es podran establir criteris especials segons les 
sol·licituds de les possibles persones autoritzades. 

h) Les taules, cadires para-sols, etc. s'hauran de guardar al local del sol·licitant 
fora de les hores d'ocupació de la via pública, sempre que hi hagi un 
tancament superior a 24 hores.  

 
Article 97 Situacions especials 
 
Amb motiu de festes majors, altres festes extraordinàries o situacions especials 
es podran atorgar llicències extraordinàries a decisió de l'alcalde.  
 
Secció 5a. Instal·lació de bastides 
 
Article 98 Conceptes generals  
 
1. S'entén per bastida qualsevol estructura provisional aixecada davant d'una 

façana per facilitar la construcció, reparació o pintura de murs i parets.  
2. Es distingeixen els tipus de bastides següents:  

a) Bastides penjades. 
b) Pescant amb cavallet per ancorar al forjat o amb base de suport per a 

contrapesos. 
c) Bastides amb diferents tipus de suport sobre la via pública. 

 
Article 99 Llicències d'instal·lació 
 
La instal·lació de bastides que suposin la utilització del domini públic requereix 
en tots els supòsits l'obtenció d'una llicència municipal, la sol·licitud de la qual 
s'ha de formular a l'Ajuntament segons els termes establerts a la Llei de 
procediment administratiu, i per la causa, la forma i els requisits que a 
continuació es detallen:  
 

a) Causa i forma de la sol·licitud:  
- La bastida com a actuació complementària  a una llicència d'obres 

s'ha de sol·licitar com a norma general, conjuntament amb aquella.  
- Quan sigui necessària la instal·lació a causa de procediments 

contradictoris d'ordres d'execució o altres actes (judicials o 
administratius), s'ha de sol·licitar una llicència que s'hi empari. 

- Igualment, pot sol·licitar-se una llicència amb motiu d'un pintat de 
façana d'immobles. 

b) Documentació que cal adjuntar a la sol·licitud 
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- Plànol de planta viària que es projecta ocupar amb la instal·lació, 
amb fitació de vorera i calçada (amplada i altura de la bastida, 
distància de la façana i de la voravia, etc.), amb indicació de l'edifici 
sobre el qual se situa. 

- Plànol d'alçada i secció que defineixi clarament les afeccions a la via 
pública, mesures de seguretat aplicades, itinerari de vianants 
protegit, senyalització en general i de l'obstacle en la calçada, si n'hi 
hagués, etc. 

- Pressupost 
- Assumeix de direcció d'obres / instal·lació per part d'un tècnic 

competent.  
- Memòria descriptiva o informe tècnic de la instal·lació: sistema de 

muntatge i fixació, ancoratges, possibles afeccions sobre el paviment 
o construccions sota rasant, si n'hi hagués, mobiliari urbà, aturada de 
transport públic, jardineria, elements de cobriment en tota la 
superfície exterior i plataformes rígides i resistents per contenir la 
caiguda d'útils i/o materials, si s'escau 

- Manifestació del termini estimat per l'ocupació 
 
Article 100 Normes i mesures de seguretat  
 
1. Tant en el projecte com en la instal·lació de bastides cal tenir en compte les 
següents generalitats:  

a) L'itinerari de vianants protegit ha de tenir una amplada mínima de 0'80 
metres, excepte en zones d'alta densitat de trànsit de vianants que 
requerirà una major amplada. 

b) En cas de muntatge de marquesines volades sobre la calçada, aquestes 
han de tenir un gàlib mínim de 4'50 metres. 

c) Si la bastida envaeix la calçada o queda sobre la vorera, a menys de 30 
cm. d'aquella, ha de senyalitzar-se amb barreres de seguretat tipus 
bionda, newjersey o similars, degudament balissades i, en cas d'ésser 
necessari, amb senyalització lluminosa. 

d) Tots els elements estructurals, auxiliars o de protecció han de tenir la 
suficient capacitat mecànica per resistir els esforços als quals puguin 
estar sotmesos.  

 
2. Els titulars de l'autorització municipal estan obligats especialment a complir el 
següent:  

a) Adoptar les mesures de seguretat i precaucions necessàries per 
salvaguardar la integritat física de les persones i de les coses durant la 
realització dels treballs.  

b) És responsabilitat del titular de l'autorització tot dany material o personal 
que pugui ocasionar-se com a conseqüència del desenvolupament de 
l'obra o instal·lació. 

c) Han de respectar-se els accessos a la propietat amb la deguda 
seguretat als propietaris. 
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3. Prohibicions:  
3.1. Manca de baranes rígides per evitar la caiguda de materials o eines a 

la via pública. 
3.2. No assentar la bastida sobre bases sòlides, estables i anivellades. 
3.3. La col·locació de falques sense condicions de seguretat o inestables 

per salvar desnivells del paviment. 
3.4. La no col·locació o col·locació deficient de la visera protectora per 

sobre de la llinda d'accés dels edificis o entre la façana de l'edifici i la 
plataforma. 

3.5. No recobrir o recobrir deficientment la bastida amb malla mosquitera 
o xarxa opaca, segons els treballs a efectuar. 

3.6. La instal·lació de taulons en plataforma de bastida fixa. 
3.7. La instal·lació de plataformes no fixades. 
3.8. Manca de mitjans segurs d'accés a la bastida. 
3.9. Bastida no fixada o deficientment fixada a la façana o parament amb 

els suficients punts d'ancoratge per tal que quedi garantida la seva 
estabilitat. 

 
Secció 6a. Ocupació de la via pública amb contenidors, sacs de runa, 
tanques, materials, vehicles amb grua, maquinària o altres 
 
Article 101  Consideracions generals  
 
1. Per a qualsevol ocupació de la via pública amb contenidors, sacs de runa, 

tanques, materials, vehicles amb grua, maquinària o altres caldrà comptar 
amb la preceptiva llicència municipal.  

2. Com a norma o principi general, els contenidors o sacs han de col·locar-se 
en les voreres, entre els escocells dels arbres, on n'hi hagi, i deixar lliure 
com a mínim un pas d'1'5 metres o en les calçades, o en zones 
d'aparcaments permesos, de manera que no sobresurtin de l'esmentada 
zona i no siguin un obstacle que entorpeixi la lliure circulació dels vehicles.  

3. La persona interessada ha de senyalitzar convenientment l'ocupació pel seu 
compte. 

4. L'autoritat municipal pot limitar l'establiment i permanència d'aquests 
elements en determinades zones o hores, i el titular està obligat a retirar-lo 
quan així s'estableixi.  

5. Els elements que ocupin la via pública es retiraran quan:  
a) Expiri el termini de la concessió de la llicència d'obres o de la llicència 

d'ocupació de la via pública. 
b) En cas dels contenidors o sacs de runa, quan estiguin plens, per tal de 

buidar-los, i sempre en el mateix dia en què s'ha produït l'ompliment.  
6. En els contenidors o sacs, grues i vehicles industrials ha de figurar el nom 

de l'empresa i el telèfon.  
7. La persona titular de la llicència municipal és responsable de la brutícia i/o 

desperfectes que la utilització d'aquesta ocasioni en la via pública, i està 
obligada a la seva neteja o reposició sense perjudici de la sanció que hi 
pogués haver 
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Article 102 Llicències 
 
1. Per a la sol·licitud d'aquestes autoritzacions d'ocupació de via pública s'ha 

de presentar la instància corresponent, a la qual caldrà fer constar, a més 
de les dades personals de l'interessat, les dades de l'ocupació (m2 ocupats, 
lloc d'ocupació, data d'inici i de final de l'ocupació), el tipus d'ocupació 
(tanques, vehicles amb grua, mercaderies, vehicles industrials, contenidors i 
sacs, grues mòbils, materials de construcció, maquinària o altres) i 
possibles afectacions a la via pública (si s'obstaculitzarà la circulació, si es 
tallarà la circulació o si caldrà regular el trànsit per part de la Policia Local). 
En el cas d'aquelles ocupacions de la via pública que es demanin com a 
conseqüència de la realització d'obres de construcció o reforma d'immobles, 
caldrà comptar prèviament amb la preceptiva llicència municipal d'obres.  

2. La renovació de l'autorització caldrà fer-la amb una antelació suficient 
respecte al venciment de l'esmentada autorització. 

 
Secció 7a. Col·locació i estacionament en la via pública i en les voreres de 
mercaderies o altres objectes o elements 
 
Article 103 Consideracions i limitacions generals 
 
1. En el cas de col·locació i estacionament en la via pública i en les voreres, 

davant d'establiments, de mercaderies o altres objectes o elements, la 
llicència municipal definirà el perímetre ocupable a la vorera o, si no n'hi ha, 
a la calçada. Aquest perímetre no es podrà sobrepassar. 

2. En cap cas no es permet l'ocupació de la via pública i de les voreres si no 
es respecta el pas mínim que estableix l'article 93.1 d'aquesta ordenança; i 
les mercaderies, els objectes o els elements que impedeixin l'existència 
d'aquest espai lliure poden ser retirats pels serveis municipals.  

1. Les mercaderies s'han de carregar i descarregar pel costat del vehicle més 
proper a la vorera, utilitzant els mitjans necessaris i el personal suficient per 
agilitar l'operació, i procurar no dificultar la circulació, tant de vianants com 
de vehicles. En cas de perill per a vianants o vehicles, s'haurà de senyalitzar 
degudament l'operació de càrrega i descàrrega.  

 
Secció 8a. Guals i reserves d'estacionaments i de càrrega i descàrrega 
 
Article 104 Consideracions generals 
 
L'accés de vehicles des de la via pública als locals o recintes, o a l'inrevés, 
constitueix un ús comú especial de béns de domini públic i, en conseqüència, 
estarà subjecte a llicència municipal. S'entén com a gual tota modificació de 
l'estructura de la vorada que calgui per facilitar aquest accés. 
Per a l'atorgament de llicències i reserves d'estacionament s'observaran les 
prescripcions contingudes en la normativa específica en la matèria.  
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Article 105 Definició de gual 
 
Estarà subjecte a llicència municipal l'accés de vehicles a l'interior d'immobles 
quan sigui necessari creuar voreres o altres béns de domini i ús públic o que 
suposi un ús privatiu o una especial restricció de l'ús que correspongui a tots 
els ciutadans respecte a tots els béns o impedeixi l'estacionament o parada 
d'altres vehicles en el front pel qual es realitza l'accés.  
 
Article 106 De les llicències de guals 
 
1. La llicència d'entrada de vehicles pot ser sol·licitada pels propietaris i/o 

posseïdors legítims dels immobles als quals s'hagi de permetre l'accés, així 
com als promotors o contractistes en el supòsit d'obres. 

 
2. L'expedient de concessió de la llicència pot iniciar-se d'ofici o a petició dels 

interessats. L'Administració pot iniciar d'ofici la concessió de gual en aquells 
casos en què conegui que un particular fa ús dels drets que li atorgaria un 
gual sense disposar de la llicència municipal corresponent. En aquest cas, 
un cop comprovada l'existència del fet esmentat i amb la notificació prèvia 
als propietaris i/o posseïdors legítims de l'immoble afectat, se li atorgarà el 
gual i serà donat d'alta en els padrons municipals afectats, moment a partir 
del qual el titular quedarà subjecte al compliment de les obligacions 
derivades de l'ordenança fiscal corresponent.  

 
3. En el cas de les llicències sol·licitades expressament pels interessats, 

aquests hauran de presentar una instància a l'Ajuntament en la qual 
especificaran si la llicència es demana únicament per a l'ús del gual o cal 
realitzar-ne també la construcció. En tots dos casos, s'haurà d'assenyalar 
l'amplada del gual, l'amplada de la vorera i la capacitat de vehicles del local. 
A més, en tots els casos caldrà adjuntar un plànol de situació i 
emplaçament. 

 
4. En cas de que calgui la realització de l'obra de construcció del gual, és a dir, 

rebaixar la vorera, caldrà sol·licitar la preceptiva llicència d'obres menors 
municipal i executar aquestes obres segons les prescripcions tècniques que 
indiqui l'Ajuntament en la llicència corresponent.   

 
5. En cap cas s'atorgarà la llicència per l'ús del gual si les obres de construcció 

d'aquest no s'han executat correctament, la qual cosa s'haurà de verificar 
pels serveis tècnics municipals.  

 
6. Resta totalment prohibida la col·locació de rampes fixes i/o mòbils que 

ocupin la calçada o part d'aquesta. 
 
7. Els desperfectes causats en voreres o altres elements estructurals de la via 

pública amb motiu de l'ús especial que comporta l'entrada i sortida de 
vehicles amb ocasió del gual concedit, és responsabilitat dels titulars de la 
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llicència, que estan obligats a reparar-los a requeriment de l'administració 
municipal i dins del termini fixat per l'Administració. L'incompliment d'aquest 
termini donarà lloc a l'execució forçosa, en els termes regulats en la Llei de 
procediment administratiu. 

 
Article 107 Tipus de guals  
 
1. Permanent. Tindrà la consideració de gual permanent aquell atorgat amb 

caràcter de continuïtat horària, és a dir, les 24 hores del dia al llarg de tota 
la setmana. Aquest tipus de gual es concedirà en els supòsits següents:  
a) Garatge destinat a habitatge unifamiliar. 
b) Garatge privat destinat a comunitats de propietaris amb més de 4 

vehicles  
c) Garatge públic amb capacitat superior a 10 places. 
d) Aparcaments de promoció pública. 
e) Tallers amb cabuda superior a 10 places, sempre que acreditin que 

presten serveis permanents d'urgència. 
f) Edificis o instal·lacions d'equipaments comunitaris de caràcter sanitari o 

altres serveis d'urgències. 
g) Edificis destinats a organismes oficials quan la naturalesa d'aquests ho 

exigeixi. 
h) Benzineres, estacions de servei, venda de carburants. 

 
2. Laboral. Tindrà la consideració de gual laboral aquell que té una limitació 

horària. L'horari laboral s'estableix, amb caràcter general, de les 7'30 hores 
del matí a les 21 hores del vespre, excepte diumenges i festius, malgrat 
que, excepcionalment, l'Ajuntament podrà concedir guals laborals en una 
franja horària diferent a l'establerta amb caràcter general. S'atorgarà aquest 
tipus de gual en els supòsits següents:  
a) Taller amb capacitat inferior a 10 vehicles o que, tot i tenir una capacitat 

superior, no justifiquin que presten serveis permanents d'urgència. 
b) Obres de construcció, enderroc, reforma i reparació d'edificis.  
c) Magatzems d'activitats comercials.  
d) Concessionari d'automòbils, compravenda de vehicles usats i lloguer 

sense conductor. 
e) Altres activitats de característiques anàlogues. 

3. Nocturn. Tindrà la consideració de gual nocturn aquell l'horari del qual es 
troba comprès entre les 20 hores del vespre i les 8 hores del matí durant 
tots els dies de la setmana. S'atorgarà aquest tipus de gual en els supòsits 
següents:  
a) Garatge destinat a habitatge unifamiliar 
b) Garatge privat destinat a comunitats de propietaris amb més de 4 

vehicles 
c) Altres activitats en els casos en què aquesta modalitat de gual sigui 

sol·licitada justificadament.  
 
Article 108 Senyalització dels guals 
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La senyalització dels guals es farà de la forma següent:  
1. Senyalització vertical. Consistirà en la instal·lació a la porta, façana o 

qualsevol altre lloc visible al front de l'immoble d'una placa amb un disc de 
prohibició d'estacionament que s'ajustarà al model oficial que facilita 
l'Ajuntament, en el qual constarà:  
- El número d'identificació atorgat per l'Ajuntament.  
- El tipus de gual : permanent, laboral o nocturn (en aquests dos últims 

casos s'haurà d'especificar l'horari). 
2. Senyalització horitzontal. Consistirà en el pintat d'una franja groga a la 

vorada o a la calçada al costat de la vorada amb una longitud que 
correspongui a l'amplada de la llicència concedida. 

 
Les despeses que origini la senyalització descrita, així com les obres 
necessàries, van a compte del sol·licitant de la llicència, el qual està obligat a 
mantenir en bones condicions la senyalització, tant vertical com horitzontal.  
 
Article 109 Suspensió i revocació de les llicències de gual 
 
1. L'Ajuntament pot suspendre, per raons de trànsit, obres en la via pública o 

altres circumstàncies extraordinàries, els efectes de la llicència de gual amb 
caràcter temporal.  

 
2. Les llicències poden ser revocades per l'òrgan que les ha dictades en els 

casos següents:  
 

a) Per ser destinades a fins diferents per als quals van ser atorgades. 
b) Per haver desaparegut les causes o circumstàncies pe a les quals es 

van atorgar. 
c) Per no abonar la taxa anual corresponent. 
d) Per incompliment de les condicions relatives als horaris o no tenir la 

senyalització adequada. 
e) Per causes motivades relatives al trànsit de vehicles o circumstàncies de 

la via pública. 
 

La revocació comporta l'obligació per part del titular de la llicència de retirar 
la senyalització retornant la placa identificativa a l'Ajuntament i reparar la 
vorada de la vorera seguint les prescripcions tècniques de l'Ajuntament, 
excepte en aquells casos en què la revocació es faci per les causes 
assenyalades a l'apartat e) d'aquest article, en els quals l'Ajuntament es farà 
càrrec de les obres de reposició.  

 
Article 110 Restitució dels elements de la via pública 
 
Quan se sol·licita la baixa o anul·lació de la llicència de gual, s'ha de suprimir la 
senyalització indicativa de l'existència de l'entrada i sortida, reparar la vorada 
de la vorera i lliurar la placa als serveis municipals corresponents. Amb la 
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comprovació prèvia del compliment d'aquests requisits per part dels serveis 
municipals corresponents, es concedirà la baixa sol·licitada. 
 
Secció 9a. Caravanes, acampades i estacionaments de vehicles superiors 
als 3.500 kg. 
 
Article 111 Consideracions i limitacions en general 
 
Article derogat per l’Ordenança municipal Mobilitat, aprovada pel Ple Municipal 
de 6 d’octubre de 2022; que va entrar en vigor el 8 de novembre de  2022. 

 
Secció 10a. Vehicles abandonats o fora d'ús 
 
Article 112 Consideracions generals  
 
Article derogat per l’Ordenança municipal Mobilitat, aprovada pel Ple Municipal 
de 6 d’octubre de 2022; que va entrar en vigor el 8 de novembre de  2022. 
 
Article 113 Retirada de vehicles abandonats o fora d'ús 
 
Article derogat per l’Ordenança municipal Mobilitat, aprovada pel Ple Municipal 
de 6 d’octubre de 2022; que va entrar en vigor el 8 de novembre de  2022. 
 
Secció 11a. Atraccions firals i actuacions artístiques i festes populars 
 
Article 114 Atraccions firals 
 
1. Es podran instal·lar, prèvia llicència o autorització municipal, atraccions firals, 
sempre i quan s'acompleixi el condicionat següent:  

a) Que en tot moment es mantingui l'accés a la propietat i es permeti el pas 
dels vehicles d'urgència. 

b) Que a l'acabament de tots els actes les vies quedin lliures i en perfectes 
condicions higièniques.  

c) Els titulars de la llicència o autorització hauran de respondre dels 
desperfectes causats al paviment de les calçades i voreres o a qualsevol 
element estructural de la via pública, i hauran de retirar immediatament 
qualsevol instal·lació o plataforma col·locada com a conseqüència de 
l'acte celebrat. 

2. Als efectes d'assegurar el compliment de les condicions de la llicència o 
autorització municipal i el bon ús de la via i/o espais públics, l'Ajuntament podrà 
exigir la constitució d'una garantia. 
 
Article 115 Actuacions artístiques i festes populars 
 
1. Les actuacions de caràcter artístic, tant individuals com en grup, com ara 

mims, actuacions musicals, dansa i altres de similars, i les festes populars 
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que pretenguin dur-se a terme en el municipi de Montornès del Vallès, 
estaran subjectes a una autorització prèvia municipal.  

2. Les actuacions o manifestacions culturals d'aquesta mena hauran de 
complir el següent condicionat:  

 
a) Que en tot moment es mantingui l'accés a la propietat i es permeti el pas 

dels vehicles d'urgència. 
b) Que a l'acabament de tots els actes les vies quedin lliures i en perfectes 

condicions higièniques.  
c) Els titulars de l'autorització hauran de respondre dels desperfectes 

causats al paviment de les calçades i voreres o a qualsevol element 
estructural de la via pública, i hauran de retirar immediatament qualsevol 
instal·lació o plataforma col·locada com a conseqüència de l'acte 
celebrat. 

 
Article 116 Venda de productes pirotècnics 
 
La comercialització de productes pirotècnics en les festes tradicionals de Sant 
Joan i Sant Pere, i la instal·lació de la corresponent caseta de venda, està 
subjecta a llicència municipal i queda regulada en la corresponent normativa 
municipal, autonòmica i estatal.  
 
CAPÍTOL III - Ús privatiu de la via pública 
 
Article 117 Definició  
 
L'ús privatiu és aquell de què gaudeixen les instal·lacions situades de forma 
permanent en els béns de domini públic municipal que transformin, limitin o 
excloguin la total utilització de l'espai pels altres interessats. A títol enunciatiu, 
s'hi consideren els següents:  
• Quioscos de diaris i revistes 
• Casetes de l'ONCE 
• Cabines de telèfons  
• Bústies de Correus 
• Tanques publicitàries  
• Armaris i altres construccions i instal·lacions per a serveis públics que 

ocupin sòl o espais elevats de la via pública 
• Canalitzacions, cambres, galeries i altres instal·lacions de serveis públics 

soterrats 
• Ocupació del subsòl en general i específicament per a la instal·lació de 

serveis privats que siguin d'interès públic. 
 
Article 118 Autoritzacions i concessions  
 
1. Amb caràcter general només s'autoritzen construccions fixes amb les 

finalitats de l'article anterior.  
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2. Excepcionalment, se'n podran autoritzar amb altres finalitats quan hi 
concorrin circumstàncies de caràcter tradicional o turístic o per altres raons 
d'especial interès públic ciutadà. 

3. En cap cas no es podran autoritzar construccions fixes dedicades a les 
apostes mútues, loteries i similars, ni per a activitats de venda.  

4. Els armaris i altres construccions per a serveis públics de subministrament 
d'aigua, energia elèctrica, gas, telèfon i comunicacions hauran de situar-se 
en zones de domini privat o bé s'hauran de soterrar. Excepcionalment, se 
n'autoritzarà la instal·lació previ informe tècnic municipal que avali la 
impossibilitat de compliment d'aquest apartat. 

5. Amb caràcter excepcional, podran autoritzar-se instal·lacions per a la venda 
d'aliments i begudes en zones verdes i llocs anàlegs. 

6. Les rases, canalitzacions, connexions, armaris, cambres, galeries i altres 
instal·lacions i construccions per a serveis públics en el sòl, subsòl o espais 
elevats de la via pública se subjectarà a la normativa específica sobre 
instal·lacions elèctriques, cales i canalitzacions en la via pública.  

 
Les autoritzacions d'ús privatiu de la via pública a què es refereixen els articles 
anteriors estarà subjecta a la corresponent concessió administrativa o 
autorització municipal en la qual s'establirà la seva durada i condicions. 
 
Article 119 Prohibicions  
 
Es prohibeix:  
1. L'ocupació o execució d'obres en el subsòl, sòl o espais elevats de la via 

pública sense la prèvia llicència municipal.  
2. L'incompliment de les condicions de la llicència municipal per la qual es 

concedeix el permís per a l'ocupació de la via pública. 
3. La instal·lació de mobiliari que incompleixi les especificacions dels plans 

específics o models aprovats per l'Ajuntament.  
4. La vulneració de les prohibicions o mandats continguts en aquesta 

Ordenança i en la normativa aplicable a aquesta matèria en concret. 
 
TÍTOL VII - DE LA NETEJA DE LA VIA PÚBLICA  
 
CAPÍTOL I - De la neteja en general  
 
Article 120 Servei de neteja 
 
1. El servei de neteja de la via pública es prestarà per l'Administració 

municipal, per gestió directa o indirecta, sense perjudici de les obligacions 
imposades als ciutadans en els articles següents. 

2. Aquest servei es practicarà dintre de l'horari i programació que estableixi 
l'Administració municipal.  

3. L'Ajuntament promourà campanyes de sensibilització respecte de la neteja 
de la via i els espais públics.  
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Article 121 Deixalles domèstiques  
 
1. La brossa domèstica es dipositarà en els contenidors habilitats a l'efecte 

dins de la corresponent bossa convenientment lligada. En cap cas es podrà 
dipositar a la via pública ni en altres zones (torrents, boscos, etc.). 

2. La brossa es dipositarà seguint els següents horaris: a l'hivern, entre les 18h 
i les 22h, i a l'estiu entre les 20h i les 22h.  

3. Es tindrà especial cura d'usar adientment els contenidors de recollida 
selectiva. 

4. Quan els elements a llençar siguin voluminosos; o per les seves 
característiques no puguin ser considerats deixalles domèstiques es 
dipositaran a la deixalleria municipal o es trametrà avís a l'Ajuntament per a 
la seva recollida programada; en cap cas es dipositaran directament als 
contenidors o a la via pública.  

5. Pel que fa a la recollida programada d'objectes voluminosos, cal tenir en 
compte que aquest servei en cap cas es farà càrrec de residus procedents 
d'obres (runes), brossa orgànica procedent de podes (restes de fulles, 
branques, herbes, etc.), vidres o miralls. Aquesta mena de residus tampoc 
no es podran dipositar directament als contenidors, sinó que caldrà 
traslladar-los personalment a la deixalleria.  

6. L'Ajuntament promourà campanyes informatives i de sensibilització envers 
la col·laboració ciutadana per al bon funcionament del servei de recollida 
d'escombraries i neteja viària.  

 
Article 122 Marges dels rius i solars 
 
1. En els marges dels rius i en els solars, no es podran llençar escombraries, 

runes, mobles i altes objectes. 
2. Els propietaris dels solars hauran de mantenir-los lliures d'escombraries, 

runes, mobles, males herbes, animals nocius per a la salut humana i altres 
objectes. En cas contrari, l'Ajuntament requerirà la propietat per tal que deixi 
el solar en les condicions degudes, i podria actuar-hi subsidiàriament en el 
supòsit que aquella no ho faci. 

 
Article 123 Immobles en construcció 
 
Els contractistes dels edificis en construcció o en aquells on es realitzin obres, 
hauran de mantenir la vorera o voreres corresponents, els escocells, les rigoles 
i els embornals nets en tot moment i, en qualsevol cas, els deixaran nets al 
finalitzar la jornada laboral. Les voreres hauran de regar-se abans de ser 
escombrades. El contractista serà el responsable de la neteja immediata de 
tots aquells espais, públics o privats, que de resultes de l'obra s'hagin embrutat, 
en especial torrents i zones verdes.  
 
Article 124 Establiments davant dels quals es realitzin operacions de càrrega i 
descàrrega 
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1. Els titulars d'establiments davant dels quals es realitzin operacions de 
càrrega i descàrrega hauran d'escombrar les voreres diàriament i, a més, 
quantes vegades sigui precís per mantenir-les en les condicions de neteja 
degudes.  

2. També hauran d'escombrar-les quan ho ordenin els agents de l'autoritat 
municipal, en consideració a l'estat de brutícia de la via pública.  

 
Article 125 Establiments de venda a la menuda de productes alimentaris o 
anàlegs, amb embolcall, de consum o ús immediat, i establiments de 
concurrència pública 
 
1. Els titulars d'aquests establiments hauran de situar, en lloc visible del seu 

local o de les seves instal·lacions, papereres o recipients apropiats amb 
l'objecte de tenir sempre neta la via pública. 

2. També seran responsables del manteniment de la neteja de les voreres o 
espais de vianants que ocupen.  

 
Article 126 Quioscs i tómboles  
 
Els titulars de quioscs i de llicències de taules i cadires en la via pública, 
tómboles, rifes o sorteigs, i de col·locació de mercaderies i altres objectes en la 
via pública, a més de les obligacions contingudes en l'article anterior, seran 
responsables de la retirada de la via pública d'ampolles, envasos, gots i altres 
deixalles produïdes per l'activitat de la instal·lació. Als efectes d'aquesta 
obligació, la superfície que ocupen es considera ampliada a deu metres del seu 
perímetre.  
 
Article 127 Nevades 
 
1. L'Administració municipal ordenarà i organitzarà el servei de neteja de la 

neu dipositada en la via pública i en les entrades dels edificis públics.  
2. A més, els ciutadans observaran les prevencions següents:  

a) En tota finca urbana, les persones que hi resideixin i/o els titulars dels 
establiments comercials o industrials, organitzaran i prestaran un servei 
extraordinari de neteja de la vorera corresponent, per deixar-la lliure de 
la neu que s'hi anés acumulant. En cas d'utilitzar sal per dissoldre la neu, 
aquesta no podrà tirar-se als escocells dels arbres o damunt d'altra 
vegetació.  

b) La neu que no pugui fer-se liquar serà amuntegada a la vorera, sense 
tirar-la al centre de la calçada, i de manera que quedi expedit l'accés a 
l'embornal. Entre la façana i la neu amuntegada, es deixarà net i expedit 
l'espai suficient per al pas de vianants. 

c) La neu amuntegada en els terrats, les terrasses, els balcons i altres 
sortints dels edificis no podrà llançar-se a la via pública, llevat la 
disposició contrària de l'Alcaldia.  

d) Durant les operacions de neteja i recollida de la neu de la via pública, els 
propietaris o conductors de vehicles hauran de seguir, pel que fa al seu 
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estacionament o aparcament, les instruccions que l'autoritat municipal 
dicti a l'efecte.  

 
Article 128 Finestres i balcons  
 
1. Resta prohibida l'espolsada de tapissos, catifes, estores, estovalles, 

llençols, tovalloles i qualsevol roba d'ús domèstic, en portes, balcons i 
finestres que donin a la via pública.  

2. Els testos i les jardineres dels balcons i finestres  s'hauran de col·locar de 
manera que la seva vertical caigui sempre dins del balcó o reposi sobre 
l'ampit de la finestra i seran fermats protegits per evitar que es puguin 
trabucar.  

3. El rec de les plantes situades en parts de l'immoble que donen a la via 
pública haurà de fer-se amb el capteniment assenyalat en l'article anterior i 
només en horari comprès entre les 23h de la nit i les 7h del matí. 

4. En la mesura del possible, s'intentarà no tenir a la vista del públic, en les 
obertures de les cases i baranes de terrats, vestits, roba bruta o rentada o 
altres objectes. 

5. L'Alcaldia podrà dictar normes complementàries sobre la matèria regulada 
en aquest article. 

 
Article 129 Actes no permesos en la via pública  
 
No es podran realitzar en la via pública les conductes i els actes següents:  
 
a) Llançar i abocar a la calçada, voreres, escocells dels arbres i solars tot tipus 

de productes, siguin en estat sòlid o gasós, llevat els casos d'autorització 
municipal expressa i prèvia en llocs determinats. 
Els residus sòlids de mida petita, com els papers, embolcalls i similars, 
hauran de dipositar-se en les papereres instal·lades a l'efecte. Les burilles 
de cigars o cigarretes s'hi hauran de llançar apagades. 

b) Dipositar escombraries, llevat en la forma disposada reglamentàriament.  
c) Abocar o buidar qualsevol tipus de líquid. 
d) Escopir o realitzar necessitats fisiològiques a les vies i espais públics. 
e) Abandonar animals morts.  
f) Netejar vehicles o animals.  
g) Col·locar o estendre a les finestres, balcons i altres parts dels immobles 

visibles des de la via pública, objectes que alterin l'estètica de l'entorn, tals 
com roba, pells, catifes, etc. 

h) Realitzar qualsevol treball o observar qualsevol conducta que desdigui la 
neteja i l'estètica de la via pública. 

 
CAPÍTOL II - Del tractament dels residus sòlids urbans 
 
Article 130 Consideracions generals 
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El capteniment dels ciutadans envers el tractament de residus sòlids urbans al 
municipi de Montornès del Vallès s'ajustarà a les disposicions de l'Ordenança 
municipal reguladora dels residus a la via pública, aprovada pel Ple de la 
Corporació en sessió del 8 de maig de 2003, i a les disposicions derivades de 
la legislació reguladora dels residus i altres articles de la present ordenança 
que els afectin.  
 
TÍTOL VIII - DE LES INSTAL·LACIONS D'ANTENES, APARELLS DE 
CLIMATITZACIÓ I ALTRES ELEMENTS ASSIMILABLES EN L'EXTERIOR 
DELS IMMOBLES 
 
CAPÍTOL I - Àmbit d'aplicació i objecte 
 
Article 131 Àmbit d'aplicació 
 
L'àmbit d'aplicació d'aquest Capítol és el terme municipal de Montornès del 
Vallès. 
 
Article 132 Objecte 
 
1. L'objecte d'aquesta norma és regular les condicions d'ubicació i instal·lació 

de tota mena d'antenes i els seus elements auxiliars de connexió, d'aparells 
de climatització (d'aire condicionat, de ventilació, etc.) i altres elements 
assimilables a les façanes dels edificis i en llocs visibles des de la via 
pública, patis d'illa de cases i cobertes, i zones ajardinades, a l'efecte de 
preservar les condicions estètiques dels immobles, i d'evitar el vol 
d'elements sobre la via pública. 

2. En el cas de les antenes, s'hi inclouen tant les antenes de recepció com 
d'emissió d'ones electromagnètiques de radiodifusió, televisió, 
telecomunicacions, telecomandament, etc., en qualsevol de les possibles 
formes: de filament, de pilar o torre, parabòliques, per elements o qualsevol 
altra que la tecnologia actual o futura faci possible.  

3. Pel que fa la regulació del sistema municipal d'intervenció administrativa per 
a l'establiment i funcionament d'instal·lacions de radiocomunicació i els seus 
elements i equips, serà d'aplicació l'Ordenança reguladora de les activitats i 
instal·lacions de radiocomunicació, aprovat pel Ple de la Corporació en 
sessió del 6 de febrer de 2003, a fi de minimitzar el seus efectes negatius 
sobre la salut de les persones i reduir l'impacte sobre el medi ambient des 
del punt de vista espacial i visual. 

 
CAPÍTOL II - Antenes i aparells de climatització   
 
Secció 1a. Requisits i limitacions particulars aplicats a les diverses 
instal·lacions d'antenes 
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Article 133 Antenes de recepció de programes dels serveis públics i/o 
comercials de radiodifusió i televisió (tipus A) 
 
1. Les instal·lacions de les antenes es realitzarà en espais dels edificis que 

preservin les condicions estètiques dels immobles, que no suposin perill per 
a la seguretat pública i que no ocupin el vol de la via pública. 

2. No es podran instal·lar a les obertures, finestres, balconades, façanes i 
paràmetres perimetrals dels edificis, llevat dels casos en què sigui possible 
preservar les condicions establertes a l'apartat 1 d'aquest article. 

3. Quan s'instal·lin a la coberta dels edificis caldrà triar la ubicació que millor 
les amagui, de manera que no es vegin des de les vies i espais públics i que 
sigui compatible amb la seva funció.  

4. Les antenes que s'instal·lin en edificis o conjunts catalogats, s'hauran de 
col·locar de la forma més adient per evitar qualsevol impacte desfavorable 
sobre l'edifici o conjunt protegit.  

5. A l'exterior del volum edificat només es podrà instal·lar una antena per cada 
caixa general d'escala que tingui l'edifici  i per cada funció que no es pugui 
integrar tecnològicament amb d'altres en una mateixa antena. Únicament 
s'exceptuen d'aquesta regla les antenes protegides de ser vistes en les 
condicions del primer paràgraf d'aquest article. 

6. Les línies de distribució entre la base de l'antena i les preses de recepció 
hauran d'anar encastades o soterrades. Únicament en ocasions 
excepcionals, i sobre edificis ja construïts degudament autoritzats, es 
podran col·locar, preferentment en un tub rígid o amb cable despullat de 
color neutre, en terrats, parets interiors no vistes i patis de serveis interiors 
dels edificis.  

 
Article 134 Antenes d'emissió de programes dels serveis públics i/o comercials 
de radiodifusió i televisió (tipus B) 
 
1. Les antenes d'emissió de programes dels serveis públics i/o comercials de 

radio i televisió únicament es podran instal·lar en els complexos previstos a 
l'efecte.  

2. Mitjançant la instrucció del corresponent expedient, es podrà autoritzar el 
complex necessari per aquesta funció. L'expedient en qüestió contindrà, en 
tot cas, la justificació de la necessitat del complex i el pla tècnic que 
desenvolupi raonadament els requeriments tecnològics que en palesin la 
seva situació en un lloc determinat. 

 
Article 135 Antenes de radioafeccionats (tipus C) 
 
1. Les antenes per a radioafeccionats que es vegin de qualsevol via pública o 

espai d'ús públic o caràcter comunitari, només es podran instal·lar a les 
cobertes dels edificis. 

2. La instal·lació de qualsevol tipus d'antena d'aquesta mena en edificis o 
conjunts catalogats estarà sotmesa a les mateixes garanties d'innocuïtat per 



                                                                                                            
 
                
 

  
Secretaria 

 Serveis Jurídics i Administratius de Secretaria 

  
 Exp. gral.:  X2005001630 

 Exp. tipus: SGAO2005000003 

 

 

 
 

als elements a protegir que s'esmenten  en els articles anteriors, amb 
independència de la seva aparença exterior.  

3. L'autorització per a la instal·lació de més d'una antena per a aquesta funció, 
serà discrecional per part de l'Administració municipal, i es basarà en els 
previsibles efectes de contaminació visual que es puguin produir.  

4. Un radioafeccionat no podrà disposar de més d'una instal·lació d'aquesta 
mena en un edifici i això només quan sigui titular o arrendatari d'un 
habitatge o local ubicat en aquest edifici.  

 
Article 136 Radioenllaços i comunicacions privades (tipus D) 
 
1. Com a norma general, les antenes per a radioenllaços i comunicacions 

privades, degudament autoritzades pels serveis competents en 
telecomunicacions, hauran d'ubicar-se als complexos previstos  a l'efecte, 
llevat que no es vegin des de qualsevol via pública i espai d'ús públic o 
caràcter comunitari.  

2. Excepcionalment, i mitjançant la presentació del pla tècnic que justifiqui la 
necessitat d'instal·lar algun o alguns elements de la xarxa en situació 
diferent, o degut a la no existència dels complexos previstos a l'efecte se'n 
podrà autoritzar la ubicació sobre la coberta dels edificis; en qualsevol cas, 
l'autorització estarà sotmesa a les mateixes garanties d'innocuïtat per als 
elements a protegir que s'esmenten  en els articles anteriors, amb 
independència de la seva aparença o forma. 

3. Les antenes de les comunicacions de caràcter oficial (en particular les dels 
serveis de seguretat pública o defensa) també se sotmetran a les normes 
precedents amb les característiques específiques exigides per les seves 
circumstàncies i necessitats peculiars.  

 
Article 137 Instal·lacions per a la telefonia mòbil personal, sistemes de 
substitució de la xarxa cablejada i altres serveis de telefonia pública (tipus E) 
 
1. Els sistemes de substitució, o alternativa, de la xarxa cablejada per a 

enllaços via ràdio i altres serveis radioelèctrics de telefonia pública estaran 
subjectes a la prèvia aprovació del Pla tècnic de desenvolupament del 
conjunt de tota la xarxa dintre del terme municipal, en el qual caldrà justificar 
la solució proposada amb criteris tècnics de cobertura geogràfica i en 
relació amb les altres alternatives possibles. L'esmentat pla haurà de definir, 
també, la tipologia de les antenes per a cada emplaçament.  

2. Els operadors hauran de presentar, quan així ho requereixi l'Ajuntament, el 
Pla tècnic de cobertura actualitzat. 

3. Les antenes de telefonia mòbil hauran d'utilitzar la millor tecnologia 
disponible que sigui compatible amb la minimització de l'impacte visual. 

4. En tot cas, però no s'autoritzarà les següents instal·lacions:  
a) Aquelles que no resultin compatibles amb l'entorn per provocar un 

impacte visual no admissible.  
b) Aquelles que no es trobin a una distància correcta de qualsevol element 

habitable, llevat que es presentin estudis que acreditin la seva innocuïtat.   
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c) Amb caràcter general, no s'autoritzarà la instal·lació d'antenes de 
telefonia mòbil en edificis o conjunts protegits, llevat de casos concrets i 
excepcionals.  

 
Secció 2a. Instal·lació d'aparells de climatització i similars. 
 
Article 138 Situació dels aparells 
 
1. Els aparells de climatització no podran situar-se en les façanes principals 

dels edificis ni en altres llocs visibles des de la via pública. 
No obstant això, podran situar-se en les façanes principals sense sobresortir 
de l'alineació de la via pública si s'integren en la composició arquitectònica 
de la façana i no són visibles des de la via pública. En aquest cas, la sortida 
de l'aire haurà d'estar sempre per sobre de 2'20 metres de la rasant de la 
vorera. 

2. Podran col·locar-se aparells de climatització en les parts de l'edificació 
següents:  
2.1. En façanes que donin a patis d'illa de cases, sempre que s'instal·lin 

sobre el terra dels balcons o elements volats que composin la façana. 
Excepcionalment, podran instal·lar-se en qualsevol altre lloc sempre 
que s'integrin en la composició arquitectònica de la façana i 
respectant, en tot cas, criteris d'estètica i seguretat.  

2.2. En la coberta de l'immoble o en les terrasses del pati d'illa de cases. 
2.3. En els patis de llums i ventilació de les edificacions segons previ 

acord de la comunitat de propietaris de l'immoble.  
2.4. També podran col·locar-se en el jardins de les zones residencials 

amb edificació aïllada. 
 
Article 139 Altres condicions  
 
1. Els aparells de climatització i ventilació que expulsin aire i es trobin a una 

distància inferior a 4 metres d'una obertura d'una finca veïna, hauran 
d'adoptar les mesures necessàries per a evitar la incidència directa de l'aire 
expulsat. 

2. Serà obligatori canalitzar l'aigua de condensació dels aparells de 
climatització per a evitar l'evacuació directa d'aquesta a la via pública. 

3. S'adoptaran les mesures correctores necessàries per tal que els grups de 
climatització i les seves canalitzacions no transmetin vibracions a la resta de 
l'immoble. 

TÍTOL IX - DE LA TINENÇA D'ANIMALS DE COMPANYIA 
 
Article 140 Consideracions generals 
 
Es consideren animals de companyia totes les subespècies i varietats de gats 
(Felis catus), totes les subespècies i varietats de gossos (Canis familiaris), aus, 
i altres mamífers que es crien i reprodueixen amb la finalitat de viure amb 
l'home. Es consideren animals domèstics els animals que proporcionen ajut 
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laboral, els animals utilitzats en pràctiques esportives, els animals destinats al 
consum del propietari o dels quals s’extreu un aprofitament parcial, o els 
animals utilitzats en activitats d’esbargiment, espectacles, circs, etc. 
 
Serà sotmesa a l'autorització expressa d'aquest Ajuntament la tinença de 
gossos potencialment perillosos, la tinença d'altres animals domèstics no 
qualificats de companyia (aus de corral, conills, etc.) i d'animals salvatges en 
domicilis particulars, d'acord amb el que determina l'Ordenança municipal 
reguladora de la tinença d'animals domèstics, aprovada pel Ple de la 
Corporació en sessió del 22 de maig de 2003. 
 
TÍTOL X - DELS HORARIS DELS ESTABLIMENTS PÚBLICS 
 
Secció 1a. Establiments comercials 
 
Article 141 Disposicions generals dels establiments comercials 
 
1. D'acord amb el que disposa la Llei 8/2004, de 23 de desembre, d'horaris 

comercials, els establiments comercials dedicats essencialment a la venda 
al públic de mercaderies tenen un horari general d'obertura al públic de 72 
hores setmanals com a màxim, entre les 7'00 i les 22'00, de dilluns a 
dissabte, amb l'obligació de tancar diumenges i festius no específicament 
autoritzats. Els establiments dedicats a la prestació de serveis, tindran un 
horari d'obertura lliure. D'altra banda,  els establiments dedicats a la venda 
de pastisseria, rebosteria, xurreria, pa, plats preparats, premsa, flors i 
plantes i venda de combustibles i carburants, no tenen cap limitació per 
determinar el seu l'horari d'obertura. 

2. L'horari d'obertura i tancament dels establiments comercials és lliure i tots 
els establiments públics han d'exhibir l'horari adoptat de tal manera que 
sigui visible al públic des de l'exterior de l'establiment.  

3. Els dies 1 de gener, 1 de maig, 11 de setembre i 25 de desembre els 
establiments comercials han de romandre tancats. Únicament està permesa 
l'obertura al públic dels establiments comercials vuit dies festius a l'any, els 
quals es determinaran mitjançant la publicació de l'Ordre corresponent, el 
departament de Comerç, indústria i consum de la Generalitat de Catalunya.   

 
Article 142 Prohibicions 
 
D'acord amb el que disposa la Llei 8/2004, de 23 de desembre, d'horaris 

comercials, no està permès:  
a) L'obertura de l'establiment comercial en horari no autoritzat. 
b) L'incompliment del temps màxim d'obertura de l'establiment comercial.  
c) L'obertura de l'establiment comercial en diumenge o dia festiu no inclòs en 

el calendari anual.  
d) La manca d'exposició al públic de l'horari d'obertura de l'establiment 

comercial de manera visible al públic, fins i tot amb l'establiment tancat. 
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D'acord amb el que disposa la Llei 8/2004, de 23 de desembre, d'horaris 
comercials, els Ajuntaments han d'exercir les facultats d'inspecció i 
instrucció del procediment que aquesta Llei preveu, a tots els efectes.  

 
Secció 2a. Establiments d'espectacles, activitats recreatives i de pública 
concurrència 
 
Article 143 Disposicions generals d'establiments públics 
 
1. La Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l'espectacle, les activitats 

recreatives i els establiments públics, publicada al DOGC núm. 1308, de 
22/06/1990, estableix que la regulació dels horaris de tancament dels 
espectacles, les activitats recreatives i els establiments públics es 
determinaran per ordre del Conseller d'Interior, en la qual es preveuran els 
supòsits i les circumstàncies en què els ajuntaments poden establir reducció 
d'horaris en atenció a les peculiaritats de les poblacions, zones i territoris. 

2. Mitjançant ordres del departament d'Interior de 10 de maig de 1989 i d'1 de 
juliol de 1994 es varen fixar els horaris de tancament, així com les 
competències municipals per a la seva reducció.  

3. En virtut d'aquesta atribució competencial i per l'especial incidència que 
representen els establiments en les zones del nucli urbà del municipi 
respecte del descans nocturn dels veïns d'aquest entorn físic, es dicta 
aquest article i següents , que tenen com a objecte regular els horaris de 
tancament dels establiments d'espectacles i restauració de pública 
concurrència.  

4. Aquestes activitats es troben subjectes a la corresponent llicència municipal 
amb caràcter previ a la seva obertura. 

 
Article 144 Horaris autoritzats 
 
L'horari de funcionament dels establiments afectats per la Llei 10/1990, de 15 
de juny, sobre policia de l'espectacle, serà el que es determina en l'ordre 
corresponent emesa per la Direcció general del joc i de l'espectacle de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Article 145 Modificacions dels horaris de tancament 
 
L'alcalde de la Corporació, d'acord amb l'article 17 de la Llei 10/1990, de 15 de 
juny, podrà establir ampliacions o reduccions de l'horari establert en aquesta 
Ordenança, prèvia petició de l'interessat, a la qual haurà d'adjuntar un certificat 
tècnic de lectures d'immissió en horari nocturn signat i visat per un tècnic 
competent. Aquesta resolució haurà d'estar motivada i acompanyada d'un 
informe previ de la policia local i dels serveis tècnics municipals. 
Aquestes modificacions d'horaris de tancament quedaran limitades pels 
màxims indicats en les reglamentacions específiques dictades pel departament 
d'Interior de la Generalitat de Catalunya. 
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Article 146 Supòsits especials  
 
Amb motiu de la celebració de festes majors, revetlles populars i altres 
manifestacions cíviques, es podran dictar per part de l'Alcaldia disposicions 
especials i excepcionals respecte l'horari màxim de tancament dels 
establiments. 
 
Article 147 Prohibicions i incompliments  
 
El mal ús de les ampliacions concedides, el canvi de circumstàncies, les 
molèsties causades als veïns, o la producció de desordres a l'entorn podran 
motivar la revocació de l'autorització, amb audiència prèvia de l'interessat. 
En tot allò que no estigui recollit en aquest Títol, regirà la Llei 10/1990, de 15 de 
juny, sobre policia de l'espectacle, les activitats recreatives i els establiments 
públics, i les ordres que la desenvolupen.  
 
Els preceptes que estableix el present Títol s'entenen sense perjudici de les 
intervencions que corresponguin als altres organismes de l'Administració en 
l'esfera de les seves competències. 
 
TÍTOL XI - INFRACCIONS I RÈGIM SANCIONADOR 
 
Article 148 Concepte d'infracció  
 
Constitueix una infracció administrativa tota acció o omissió que vulneri les 
normes establertes en aquesta Ordenança, com també aquelles altres que 
estiguin tipificades a resta de normativa municipal i a la legislació sectorial, de 
l'Estat o de la Generalitat de Catalunya, reguladora de les matèries que s'hi 
inclouen, sens perjudici que els preceptes d'aquesta Ordenança puguin 
contribuir a una més correcta identificació de les conductes i a una 
determinació més precisa de les sancions, introduint les corresponents 
especificacions i graduacions. 
 
Article 149  Responsabilitat  
 
Són responsables de les infraccions administratives les persones físiques que 
les cometin a títol d'autors i coautors. 
 
Aquesta responsabilitat es podrà estendre a aquelles persones que per llei se'ls 
atribueixi el deure de preveure la infracció administrativa comesa per uns altres. 
 
De les infraccions relatives a actes subjectes a llicència que es produeixin 
sense la seva prèvia obtenció o amb incompliment de les seves condicions, en 
seran responsables les persones físiques o jurídiques que siguin titulars de la 
llicència i, si aquesta no existís, la persona física o jurídica sota la relació de 
dependència de la qual, actuï l'autor material de la infracció.  
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Article 150 Responsabilitat per conductes contràries a aquesta Ordenança 
comeses per menors d’edat.  
 
1.  D’acord amb allò que estableix la Convenció de les Nacions Unides sobre 

els drets del nen, totes les mesures en aquest cas sancionadores de les 
autoritats municipals que puguin afectar els menors atendran principalment 
l’interès superior d’aquests. Així mateix, en funció de la seva edat i 
maduresa, es garantirà el dret dels menors a ser escoltats en tots aquells 
assumptes que els afectin i a què les seves opinions siguin tingudes en 
compte. 

2.  Quan les persones infractores siguin menor, i amb la finalitat de protegir els 
drets de l’infant o adolescent, el seu desenvolupament i formació, es podran 
substituir les sancions pecuniàries per mesures correctores, com ara l’ 
assistència a sessions formatives, treballs per a la comunitat, o qualsevol 
altre tipus d’activitat de caràcter cívic. Aquestes mesures s’adoptaran de 
manera motivada en funció del tipus d’ infracció, i seran proporcionades a la 
sanció que rebi la conducta infractora. A aquest efecte, se sol·licitarà l’opinió 
dels pares o mares o tutors o tutores o guardadors o guardadores, que serà 
vinculant. 

3.  Els pares i mares o tutors i tutores o guardadors i guardadores seran 
responsables civils subsidiaris dels danys produïts per les infraccions 
comeses pels menors d’edat que depenguin d’ells 

4.  Així mateix, en aquells casos en què es prevegi expressament en aquesta 
Ordenança, els pares i mares o tutors i tutores o guardadors i guardadores 
seran també responsables directes i solidaris de les infraccions comeses 
pels menors d’edat, sempre que, per la seva part, consti dol, culpa o 
negligència tot incloent-hi la simple inobservança. 

5.  En tot cas, qualsevol denuncia, incoació d’un expedient sancionador o 
eventual imposició d’una sanció a un menor serà també notificada als seus 
pares o mares o tutors o tutores o guardadors o guardadores. 

6.  Els pares i mares o tutors o tutores o guardadors i guardadores  hauran 
d’assistir a les sessions d’atenció individualitzada o cursos de formació que, 
en el seu cas, s’imposin com a alternativa a la sanció pecuniària de les 
infraccions comeses pels menors que depenguin d’ells. 

 
Article 151 Principi de prevenció  
 
Com a conseqüència de la preocupació generalitzada dels poders públics i de 
la ciutadania per l'actual relaxació del civisme i, per tant, de la convivència 
ciutadana, i de les conseqüències que això comporta a la vida ciutadana, amb 
especial atenció als menors, l’Ajuntament de Montornès del Vallès, com a 
principi de prevenció, promourà totes aquelles campanyes de sensibilització en 
els diferents àmbits d'aplicació d'aquesta Ordenança.  
 
En aquest sentit, l'Ajuntament donarà prioritat a totes aquelles mesures 
encaminades a prevenir conflictes entre el veïnat i riscos per a la convivència 
ciutadana i el civisme en l’espai públic. 
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Article 152 Mediació 
 
1. L’Ajuntament de Montornès del Vallès promourà especialment la mediació i 

la resolució alternativa dels conflictes com a eina bàsica per a una societat 
menys litigiosa i més cohesionada. 

2. En aquells supòsits en els quals les infraccions siguin comeses per menors, 
i amb l’objectiu de protegir els interessos superiors del nen o nena, es podrà 
establir per part de l‘Ajuntament de Montornès del Vallès un sistema de 
mediació, que actuarà amb caràcter voluntari respecte al procediment 
administratiu sancionador, amb personal especialitzat al qual seran cridats a 
comparèixer els menors presumptament infractors, els seus pares i mares o 
tutors i tutores o guardadors i guardadores, així com, si s’escau, les 
possibles víctimes o persones afectades per les conductes tipificades com a 
infracció en la present Ordenança. 

3. En aquest cas, l’Ajuntament de Montornès del Vallès procedirà a designar 
mediadors o mediadores que, en qualitat de terceres persones neutrals, 
resoldran els conflictes de convivència ciutadana sempre que els pares i 
mares o tutors i tutores o guardadors i guardadores del menor acceptin que 
aquest se sotmeti a una solució consensuada entre el menor, els seus 
pares i mares o tutors i tutores o guardadors i guardadores, i l’administració 
municipal, així com, si s’escau, les víctimes de la infracció. 

4. La mediació tindrà per objecte que el menor infractor sigui conscient del 
dany causat a la comunitat i perseguirà, desprès d’una negociació entre les 
parts, un acord sobre les mesures de reparació que hauran d’adoptar-se en 
cada cas. 

5. Aquest sistema de mediació podrà ser aplicat també, amb caràcter 
voluntari, a altres conductes i col·lectius específics. L’òrgan competent per 
resoldre l’expedient sancionador podrà, per acord motivat, i prèvia sol·licitud 
de la persona infractora o dels serveis socials competents, reconduir el 
procediment sancionador a un sistema de mediació, sempre que la 
dimensió retributiva de la conducta infractora sigui més eficaç a través 
d’aquesta via. 

 
Article 153 Substitució de les multes i reparació dels danys per treballs en 
benefici de la comunitat (*) 
 
Article derogat per l’Ordenança reguladora de les Mesures Alternatives a la 
Sanció Econòmica, aprovada pel Ple Municipal de 7 de juliol de 2022; i que va 
entrar en vigor l’11 d’octubre de 2022. 
 
Article 154 Classificació de les infraccions  
 
Les infraccions administratives d'aquesta Ordenança es classifiquen en lleus, 
greus i molt greus.  
1. Són infraccions molt greus les descrites en els articles següents: 40.5, 82.1, 

100.3.2, 100.3.9 i 116. 
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També serà considerada falta molt greu la reincidència en faltes greus en el 
període d'un any. 

2. Són infraccions greus les descrites en els articles següents:  19.5, 29 b), 29 
d), 29 f), 34.2 a), 37 a), 37 b), 37 d), 39.2, 39.7, 39.8, 40.2, 40.3, 40.4, 41.1, 
41.2, 41.3, 41.4, 41.6, 41.7, 41.8, 51.1, 52, 59.3, 59.4, 59.5, 59.6, 69, 71, 72, 
73, 82.4, 82.5, 82.6, 86, 89.1, 93.6, 99, 100.1.a, 100.3.1, 100.3.3, 100.3.4, 
100.3.5, 100.3.6, 100.3.7, 100.3.8, 101.1, 101.7, 102, 106.4, 106.6, 106.7, 
107, 110, 111.1, 111.2, 111.3, 114, 115.1, 115.2.a, 115.2.b, 115.2.c, 118, 
119.1, 119.2, 119.3, 122.1, 123. 
També serà considerada falta greu la reincidència en faltes lleus en el 
període de sis mesos. 

3. Són infraccions lleus  qualsevol altre infracció d'aquesta Ordenança no 
tipificada com a falta greu o molt greu, sens perjudici del que es pugui 
determinar a la normativa sectorial aplicable.  

 
Article 155 Les sancions i la seva graduació  
 
Les sancions derivades de les infraccions administratives tindran la naturalesa 
de multa i llevat que la legislació sectorial en permeti de més elevades, 
s'imposaran d'acord amb la següent escala:  
 

- Infraccions lleus: fins a 100 euros 
- Infraccions greus: de 101 fins a 300 euros  
- Infraccions molt greus: de 301 fins a 600 euros 

 
La classificació de la infracció i la imposició de la sanció hauran d'observar la 
deguda adequació als fets i es tindran en compte per a això els següents 
criteris d'aplicació:  
 
a) L'existència d'intencionalitat o reiteració 
b) La naturalesa dels perjudicis ocasionats 
c) La reincidència, per comissió en el termini de sis mesos de més d'una 

infracció de la mateixa naturalesa. 
d) La transcendència social 
e) La capacitat econòmica de la persona infractora 
 
Article 156 Concurrència de sancions  
 
1. Incoat un procediment sancionador per dues o més infraccions entre les 

quals hi hagi relació de causa a efecte, s’imposarà només la sanció que 
resulti més elevada. 

2. Quan no es doni la relació de causa a efecte a la que es refereix l’apartat 
anterior, als responsables de dues o més infraccions se’ls imposaran les 
sancions corresponents a cadascuna de les infraccions comeses llevat que 
s’apreciï identitat de subjectes, fets i fonaments. En aquest darrer supòsit, 
s’aplicarà el règim que sancioni amb major intensitat, gravetat o serietat la 
conducta de què es tracti. 
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Article 157 Rebaixa de la sanció si es paga abans de finalitzar el procediment 
 
Els presumptes infractors poden reconèixer la seva responsabilitat mitjançant el 
pagament de l'import de la multa amb una reducció del trenta per cent de 
l’import de la sanció que aparegui al butlletí de denúncia o en el plec de càrrecs 
un cop iniciat el procediment sancionador i abans de l'acabament del mateix.  
 
Article 158 Prescripció i caducitat  
 
1. Amb caràcter general, les infraccions molt greus prescriuen al cap de tres 

anys; les greus al cap de dos anys i les lleus al cap de sis mesos.  
2. Aquests terminis començaran a comptar a partir del dia en què 

l'Administració tingui coneixement de que la infracció s'hagués comès. 
3. Amb caràcter general, les sancions imposades per faltes molt greus 

prescriuran al cap de tres anys; les imposades per faltes greus al cap de 
dos anys i les imposades per faltes lleus al cap d'un any.  

4. Aquests terminis començaran a comptar des del dia següent a aquell en 
què hagués adquirit fermesa en via administrativa la resolució per la qual es 
va imposar la sanció.  

5. Transcorreguts sis mesos des de l'inici del procediment sancionador sense 
que aquest s'hagi resolt i notificat, es produirà la seva caducitat. 

6. Aquests terminis s'interrompran en el supòsit que el procediment s'hagués 
paralitzat per alguna causa imputable als interessats o perquè els fets hagin 
passat a la jurisdicció penal.  

 
Article 159 Mesures cautelars 
 
1. L'òrgan competent per a la incoació del procediment sancionador pot 

adoptar, mitjançant resolució motivada, les mesures cautelars de caràcter 
provisional que siguin necessàries, evitant el manteniment dels efectes de la 
infracció i impulsant les exigides pels interessos generals. 

2. En aquest sentit, podrà acordar la suspensió de les activitats que es realitzin 
sense llicència i la retirada d'objectes, materials, utensilis o productes amb 
que s'estigués generant o s'hagués generat la infracció. Si es tracta 
d'aliments o béns fungibles, hom els destruirà o els donarà la destinació que 
sigui adient. 

3. Aquestes mesures les haurà d'adoptar l'òrgan que incoï l'expedient, el qual 
serà l'encarregat de mantenir-les, modificar-les o aixecar-les.  

 
Article 160 Competència i procediment 
 
1. La competència per a la incoació dels expedients sancionadors objecte 

d'aquesta Ordenança i per a la imposició de sancions i de les altres 
exigències compatibles amb les sancions, correspon a l'alcalde, que la pot 
delegar en els membres de la corporació, d'acord amb el decret de 
delegacions (cartipàs municipal) que aquest dicti. 
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2. La instrucció dels expedients ha de correspondre al funcionari que es 
designi en la resolució d'incoació. 

3. Per a aquelles infraccions tipificades de lleus o greus, s'utilitzarà el 
procediment sancionador abreujat i en la seva tramitació es podrà acumular 
l'exigència, si s'escau, a l'infractor de la reposició al seu estat originari de la 
situació alterada per la infracció.  

4. Per a aquelles infraccions tipificades de molt greus s'utilitzarà el 
procediment sancionador ordinari previst a la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, i, supletòriament al previst per a les 
actuacions de l'administració de la Generalitat i, en el seu cas, el que reguli 
la legislació de l'Estat.  

5. La indemnització pels danys i perjudicis causats es determinarà, en un 
procediment complementari, amb audiència del responsable. 

6. Les resolucions administratives donaran lloc, segons els supòsits, a 
l'execució subsidiària i al procediment de constrenyiment sobre el patrimoni 
o a deixar expedita la via judicial corresponent. 

7. La sanció s'imposarà sense perjudici de les possibles responsabilitats 
patrimonials que poden comportar la reparació, restitució o neteja del bé de 
domini públic malmès.  

 
Article 161 Restauració / reparació de danys  
 
1. A més de la imposició de la sanció que correspongui, l'Administració 

municipal 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 i l'exacció dels tributs o 
preus públics establerts a l'efecte.  

 
2. La imposició de les sancions que corresponguin per l’incompliment 

d’aquesta Ordenança no exonera la persona infractora de l’obligació de 
reparar els danys o perjudicis causats, llevat que aquesta se substitueixi per 
treballs en benefici de la comunitat, de conformitat amb el que determina 
aquesta Ordenança. 

 
3. Als efectes de l’establert a l’apartat anterior, quan s’escaigui, l’Administració 

municipal tramitarà per la via d’execució subsidiària l’obligació de 
rescabalament que produeixi. 

 
Article 162 Apreciació de delicte o falta 
 
1. Quan les conductes a què es refereix aquesta Ordenança poguessin 

constituir infracció penal, es remetran al Ministeri Fiscal o a l’autoritat judicial 
que correspongui els antecedents necessaris de les actuacions practicades. 

2. En el cas d’identitat de subjecte, fet i fonament de les conductes il·lícites, la 
incoació d'un procés penal no impedirà la tramitació d’expedients 
sancionadors pels mateixos fets, però la resolució definitiva de l’expedient 
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només podrà produir-se quan sigui ferma la resolució recaiguda en l’àmbit 
penal, restant fins aleshores interromput el termini de prescripció. Els fets 
declarats provats en via judicial vincularan l'autoritat competent per imposar 
la sanció administrativa. 

3. La condemna o l’absolució penal dels fets no impedirà la sanció 
administrativa, si s’aprecia diversitat de fonament. 

4. Les mesures provisionals adoptades en el si del procediment administratiu 
sancionador abans de la intervenció judicial podran mantenir-se en vigor 
mentre no recaigui pronunciament exprés al respecte de les autoritats 
judicials, sense perjudici dels recursos que pugui interposar el presumpte 
infractor sobre l’establiment o vigència de les esmentades mesures 
provisionals. 

 
Article 163 Mesures de policia administrativa directa 
 
1. Els agents de l’autoritat exigiran en tot moment el compliment immediat de 

les disposicions previstes en aquesta Ordenança i, sens perjudici de 
procedir a denunciar aquelles conductes antijurídiques, podran requerir 
verbalment a les persones que no respectin les normes a cessar en la seva 
actitud o comportament, advertint-los que en cas de resistència poden 
incórrer en responsabilitat criminal per desobediència. 

2. Quan la infracció comesa provoqui, a més d’una pertorbació de la 
convivència ciutadana i del civisme, un deteriorament de l’espai públic es 
requerirà al seu causant que procedeix a la seva reparació, restauració o 
neteja immediates, quan sigui possible. 

3. En cas de resistència a aquests requeriments, i sens perjudici del que es 
disposa a l’apartat 1 d’aquest article, les persones infractores podran ser 
desallotjades, complint en tot cas amb el principi de proporcionalitat. 

4. A efectes de poder incoar el corresponent procediment sancionador, els 
agents de l’autoritat requeriran a la persona presumptament responsable 
que s’identifiqui. De no aconseguir-se la identificació de la persona que ha 
comès una infracció, per qualsevol mitjà al seu abast, els agents de 
l’autoritat podran requerir-la perquè, a l’objecte d’iniciar l’expedient 
sancionador de la infracció comesa, els acompanyi a dependències 
pròximes que comptin amb mitjans adequats per realitzar les diligències 
d’identificació, a aquests únics efectes i pel temps imprescindible, informant 
la persona infractora dels motius del requeriment d’acompanyament. 

 
Article 164 Mesures provisionals 
 
1. Les mesures de suspensió i clausura d'establiments o activitats i les de 

comís de béns o d'animals s'imposaran en funció de les competències 
municipals en la matèria i d'allò que estigui previst en la respectiva legislació 
sectorial, això sens perjudici de la possibilitat de prendre mesures cautelars 
de suspensió d'activitats i de funcionament d'establiments, així com també 
les de comís de béns i d'animals, adoptades en la instrucció del 
corresponent procediment administratiu.  
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2. Iniciat l’expedient sancionador, mitjançant acord motivat, es podran adoptar 
les mesures provisionals imprescindibles per al normal desenvolupament 
del procediment, per evitar la comissió de noves infraccions o per assegurar 
el compliment de la sanció que pogués imposar-se. Aquestes mesures 
podran consistir en qualsevol de les previstes en la normativa general i 
sectorial aplicable en cada cas, i hauran de ser proporcionades a la 
naturalesa i a la gravetat de la infracció. 

3. Quan la Llei així ho prevegi, les mesures provisionals es podran adoptar 
també amb anterioritat a la iniciació de l’expedient sancionador. 

4. Els agents de l’autoritat podran comissar els estris i el gènere objecte de la 
infracció o que serviren, directa o indirectament, per a la seva comissió, així 
com els diners, fruits o productes obtinguts amb l’activitat infractora, els 
quals quedaran sota la custòdia municipal mentre sigui necessari per a la 
tramitació del procediment sancionador o, a manca d’aquest, mentre 
perdurin les circumstàncies que varen motivar el comís. 

5. Les despeses ocasionades pel comís seran a càrrec del causant de les 
circumstàncies que l'han determinat. 

6. Si es tracta de béns fungibles, hom els destruirà o els donarà la destinació 
que sigui adient. Els objectes comissats es dipositaran a disposició de 
l’òrgan sancionador competent per a la resolució de l’expedient. Una 
vegada dictada resolució ferma i transcorreguts dos mesos sense que el 
titular hagi recuperat l’objecte es procedirà a la seva destrucció o els lliurarà 
gratuïtament  a entitats sense afany de lucre amb finalitats socials. 

 
Article 165 Multes coercitives 
 
Com a mitjà d'execució forçosa l'Ajuntament podrà imposar multes coercitives 
de conformitat i en aplicació de la respectiva legislació. 
 
Disposicions transitòries 
 
Primera. Els expedients incoats per infraccions comeses abans de l'entrada en 
vigor d'aquesta Ordenança es regiran, en allò que no perjudiqui la persona 
imputada, pel règim sancionador vigent en el moment de cometre's la infracció. 
 
Segona. Els usos, activitats o instal·lacions existents amb anterioritat a 
l’entrada en vigor d’aquesta Ordenança que disposin de les preceptives 
llicències o autoritzacions municipals s’han d’adequar a aquesta Ordenança 
abans de l’1 de gener del 2008. 
 
Tercera. Els usos, activitats o instal·lacions existents quan entri en vigor 
aquesta Ordenança que no disposin de les preceptives llicències o 
autoritzacions s'han de suspendre a partir del dia d’entrada en vigor d’aquesta 
Ordenança. Aquests usos, instal·lacions o activitats no podran tornar a 
funcionar fins que els seus titulars no hagin obtingut la preceptiva llicència o 
autorització municipal.  
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Disposicions addicionals  
 
Primera. Aquesta Ordenança s'entendrà automàticament modificada per la 
normativa estatal o autonòmica que amb posterioritat a la seva entrada en vigor 
es pugui promulgar, si és contradictòria amb el seu contingut. 
 
Segona. Les quanties de les infraccions es modificaran, sempre que existeixi 
habilitació legal, per acord de l'òrgan competent, sense necessitat de procedir a 
modificar la present Ordenança. 
 
Tercera. Les referències a la normativa de concreta aplicació, s'entendran fetes 
per remissió a la normativa que les pugui substituir en el futur. 
 
Disposició derogatòria 
 
Queden derogades les normes de rang igual o inferior en tot el que s'oposin, 
contradiguin o resultin incompatibles amb els continguts de la present 
Ordenança, i, concretament, la "Ordenanza municipal de Policia i Buen 
Gobierno" aprovada pel Ple de la Corporació en sessió del 25 d'octubre de 
1972, i "l'Ordenança municipal de Circulació", publicada íntegrament al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona núm. 313, de 31 de desembre de 1998, 
amb excepció del Títol preliminar, Títol I, Títol IV, Títol VI i del quadre de 
sancions corresponent a aquests Títols. 
 
Disposició final  
 
Aquesta Ordenança entrarà en vigor l'endemà al de la publicació al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona de l'anunci de la seva aprovació definitiva, i 
continuarà vigent mentre no s'acordi la seva derogació o modificació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aquesta Ordenança fou aprovada inicialment pel Ple de la Corporació en la 
sessió ordinària del 8 de juny de 2006, i ha estat aprovada definitivament i 
publicada íntegrament al BOPB núm. 232, de 28/09/2006, i ressenyada al 
DOGC núm. 4735, de 06/10/2006. La seva entrada en vigor, d’acord amb la 
seva disposició final és del 29/09/2006. 
 
*L’article 153 va quedar derogat per l’Ordenança reguladora de les Mesures 
Alternatives a la Sanció Econòmica, aprovada pel Ple Municipal de 7 de juliol 
de 2022; i que va entrar en vigor l’11 d’octubre de 2022. 
 
**Els articles 51, 54, 62, 111, 112 i 113 van quedar derogats per l’Ordenança 
municipal de Mobilitat, aprovada pel Ple Municipal de 6 d’octubre de 2022; i 
que va entrar en vigor el 8 de novembre de 2022. 
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ANNEX I  
 
CATÀLEG D'INFRACCIONS  
 
Art. Ap. Infracció Fet denunciat EUR 
19 4 Lleu  Consumir begudes alcohòliques als espais públics, fora 

dels establiments del ram de l'hostaleria, quioscs de 
begudes i similars de manera que produeixi molèsties al 
veïnat o que pertorbi la convivència ciutadana. 

100 

19 5 Greu  Consumir drogues en els espais públics  150 
22 g Lleu No facilitar a l'administració l'emissió d'informes, 

inspeccions i altres actes d'investigació 
100 

26  Lleu Realitzar pintades, escrits, rascades, gravats i actes 
similars sobre qualsevol classe de béns de la via pública 
sense autorització 

50 

29 a) Lleu  Fer esclatar qualsevol tipus de petard en elements 
estructurals 

50 

29 b) Greu Sacsejar, arrancar, trencar, sostraure elements 
estructurals o parts d'aquests, o pujar-hi a sobre 

150 

29 c)  Lleu Desplaçar elements estructurals sense prèvia llicència 
municipal  

90 

29 d) Greu Encendre foc a prop o en elements estructurals 110 
29 e) Lleu  Enganxar adhesius, cartells i elements similars en 

elements estructurals i també en cartelleres inadequades  
50 

29 f)  Greu  Arrancar, ratllar o fer malbé rètols indicatius referents a 
circulació, transport urbà i d'altres elements anàlegs 

150 

29 g) Lleu  Realitzar qualsevol activitat esportiva o lúdica fora dels 
espais o recintes destinats a aquests fins que provoquin 
molèsties als usuaris de l'espai, sense autorització 

50 

30 2 Lleu  Enganxar cartells, adhesius, banderoles o pancartes en 
edificis públics o de significatiu valor urbanístic, 
arquitectònic o artístic, sense autorització municipal  

50 

30 3 Lleu Enganxar cartells, adhesius, banderoles o pancartes amb 
la corresponent autorització sense respectar l'altura 
mínima establerta  

50 

31  *1 Entrar amb gossos i altres animals als edificis i 
instal·lacions municipals (exclosos els gossos pigall) 

*1 

   PAPERERES  
34 1 Lleu  No dipositar-hi els residus sòlids petits (paper, embolcall i 

similars)  
50 

34 2. 
a) 

Greu Llençar-hi puntes de cigars o cigarretes o altres matèries 
enceses 

110 

34 2. 
b) 

Lleu Dipositar-hi bosses d'escombraries, caixes o paquets de 
dimensions superiors a les del recipient que les ha de 
contenir 

50 

34 2. 
c) 

Lleu  Dipositar-hi líquids o deixalles que es puguin liquar 50 

34 2. 
d) 

Lleu  Tirar papers o qualsevol tipus de desperdici fora de les 
papereres i/o embrutar l'espai de qualsevol manera 

50 

34 2. Lleu  Realitzar qualsevol acte que pugui malmetre les 50 
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e) papereres 
   FONTS PÚBLIQUES, ESTANYS I LLOCS ANÀLEGS  
35 a) Lleu Pescar dintre dels estanys o altres espais aquàtics no 

autoritzats 
50 

35 a)  Lleu  Rentar-se, banyar-se, rentar-hi vehicles a motor o similars 50 
35  a) *1 Deixar-hi nedar o rentar-se animals *1 
35 a)  Lleu Llençar-hi qualsevol tipus de producte o objecte o 

enterbolir les aigües 
50 

35 b) Lleu  Alterar la sortida de l'aigua dirigint-la fora del recipient 
dissenyat per recollir-la o altres actuacions semblants 

50 

   JOCS INFANTILS  
36 a) Lleu  L'ús de jocs de manera que puguin ocasionar danys o 

molèsties a altres nens 
100 

36 b) Lleu  L'ús diferents de l'establert, que comporti o pugui 
comportar un mal ús del joc o danyar-lo 

50 

36 c) Lleu  Trencar alguna part dels jocs, descalçar-los i altres actes 
anàlegs 

100 

   MOBILIARI URBÀ  
37 a) Greu Fer esclatar qualsevol tipus de petard en el mobiliari urbà 100 
37 b)  Greu Sacsejar, arrancar, tombar, trencar, embrutar, torçar o 

sostraure el mobiliari urbà.  
150 

37 b) Lleu  Pujar-hi a sobre o enfilar-s'hi 50 
37 c) Lleu  Desplaçar elements sense prèvia llicència municipal 50 
37 d) Greu  Encendre foc a prop o en el mobiliari urbà 110 
37 e) Lleu Enganxar adhesius, cartells i elements similars en el 

mobiliari urbà, llevat dels suports publicitaris destinats a 
aquest efecte 

50 

37 g) Lleu  Lligar cordes o altres elements que puguin impedir el pas 
de vianants o vehicles  

50 

37 h) Lleu  Jugar a pilota de manera que molesti els vianants o danyi 
la vegetació, mobiliari urbà o qualsevol altre element 
auxiliar, així com jugar-hi allà on estigui expressament 
indicat de no fer-ho. 

50 

   JARDINERES  
38 1 Lleu  Realitzar qualsevol acte que la pugui perjudicar o 

embrutar 
60 

38 2 Lleu   Sotraguejar les plantes, tallar o arrancar branques, fulles, 
flors o fruits, gravar o tallar l'escorça, buidar el contingut 

60 

38 2 Lleu  Abocar qualsevol tipus de líquids a la jardinera o tirar-hi 
escombraries o residus  

60 

   ARBRAT I ARBUSTS  
39 1 Lleu  Realitzar qualsevol acte que els pugui perjudicar o 

embrutar 
50 

39 2 Lleu Pujar als arbres 50 
39 2 Greu  Talar arbres o arbusts, així com les seves branques, 

sense la preceptiva llicència 
300 

39 2 Lleu  Sotraguejar-los, tallar-ne les fulles, les flors o fruits i 
gravar o tallar l'escorça 

50 

39 2 Lleu  Abocar qualsevol tipus de líquids a les proximitats de 
l'arbre o dels escocells  

50 
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39 3 Lleu  Tirar escombraries o residus a les proximitats de l'arbre o 
escocells 

50 

39 4 Lleu  Clavar claus, grapes o qualsevol element anàleg al tronc 
o les branques dels arbres, així com penjar-hi rètols o 
altres elements publicitaris similars, sense autorització 
municipal (amb excepció del guarniment amb motius de 
festes tradicionals, sempre que s'hagi autoritzat 
prèviament) 

50 

39 6 Lleu  Incompliment dels propietaris de terres o habitatges amb 
jardí on hi hagi plantes o arbres contigus a la via pública, 
de no procedir al seu manteniment, de manera que mai 
no ocupin l'esmentada via, o comportin risc per als 
vianants que hi circulin 

50 

39 7 Greu  Usar arbres com a suport d'instal·lacions i d'ornaments 
elèctrics sense autorització i/o incompliment de les 
condicions 

110 

39 8 Greu  Perjudicar els elements estructurals i l'arbrat existent en 
l'execució de projectes d'obres de nova construcció o 
reforma, amb excepció de tenir-ne autoritzat el trasllat 

150 

   BOSCOS URBANS  
40 2 Greu Circular els ciclomotors, les motocicletes i els vehicles a 

motor de tota classe per camins d'amplada inferior a 2.5 
metres 

150 

40 2 Greu  Circular a una velocitat superior a 30km/h 150 
40 3 Greu  Circular camps a través o fora dels camins aptes per a la 

circulació o amb vehicles a motor per aquells camins 
específicament senyalitzats i tancats per un cadenat 

150 

40 4 Greu  Estacionar els vehicles a motor o d'altre tipus de tracció 
fora de les zones específicament senyalitzades o bé en 
els camins destorbant la circulació 

150 

40 4 Greu  Estacionar dins de les zones forestals 150 
40 5 Molt 

Greu  
Encendre foc contravenint les mesures de prevenció 
d'incendis forestals establertes a la normativa d'aplicació  

350 

   PROHIBICIONS COMUNES A JARDINS, PARCS, 
PLACES I ALTRES ZONES VERDES 

 

41 1 Greu  Trepitjar o malmetre parterres i plantacions (excepte 
zones de gespa expressament autoritzades) 

110 

41 2 Greu  Encendre fogueres o focs sense la prèvia autorització de 
l'organisme competent 

150 

41 3 Greu  Llançament de coets i altres elements similars 110 
41 4 Greu  Dipositar-hi o abocar-hi material o objectes de qualsevol 

naturalesa (runes, electrodomèstics, residus de jardineria 
i d'altres materials) 

300 

41 5 Lleu  Extreure matolls, pedres, sorra, plantes o productes 
anàlegs 

100 

41 6 Greu  Malmetre o sostraure elements de jardineria 150 
41 7 Greu  Caçar o matar ocells o altres animals fora de temporada 

i/o zones autoritzades 
300 

41 8 Greu Entrar a les zones verdes, parcs, jardins, places, amb 
qualsevol tipus de vehicles, llevat de la zona autoritzada a 
tal efecte 

300 
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41 9 Lleu  Manipular el sistema de rec, automàtic o no, així com les 
aixetes d'aigua, arquetes o instal·lacions similars 

100 

41 10 Lleu  Agafar plantes o algun dels seus elements (flors, fruits o 
fulles) 

50 

41 11 *1 Permetre als animals domèstics o de companyia passejar 
per les zones de joc i aquelles altres no expressament 
autoritzades i abeurar a les fonts i estanys públics 

*1 

   SOROLLS, VIBRACIONS I ALTRES IMMISSIONS   
45 2 *1 Deixar sols en la vivenda durant més de dotze hores un 

animal domèstic, susceptible de causar molèsties i/o 
sorolls 

*1 

46 2. 
a)  

Lleu  Cants i/o crits domiciliaris 50 

46 2. 
b) 

Lleu  Sorolls musicals molestos domiciliaris 50 

46 2. 
c)  

Lleu  Sorolls molestos per aparells domèstics 50 

46 2. 
c)  

Lleu  Sorolls molestos domiciliaris (reparacions de materials, 
canvi de mobles, etc.) 

50 

46 3 Lleu  Sorolls molestos i/o vibracions per aparells de 
climatització (supera el nivell màxim establert) 

50 

49 1 Lleu  Cants i/o crits en la via pública o, espai públic o vehicle 
de transport públic 

50 

49 2 Lleu  Engegar aparells de ràdio i televisió, fer sonar equips, 
instruments musicals o activitats anàlogues a la via 
pública i zones de pública concurrència quan puguin 
molestar altres persones o superin els nivells màxims 
permesos, llevat d'autorització municipal expressa. 

50 

50  Lleu  Emetre música ambiental als carrers sense autorització 60 
51 1 Greu  Sorolls produïts per activitats en via pública (càrrega i 

descàrrega de mercaderies, manipulació de contenidors, 
materials de construcció i similars) fora dels horaris 
establerts ( de les 22 h a les 8 h) 

150 

52  Greu  Realitzar obres fora de l'horari establert (de les 22 h a les 
8, de dilluns a divendres, i dissabtes a partir de les 14 h, i 
festius) 

150 

53 2 Lleu  La instal·lació deficient de sistemes d'avís en 
establiments, immobles o vehicles, o la manca de les 
operacions de manteniment necessàries que provoqui la 
posada en marxa injustificada de l'alarma 

50 

53 3 Lleu  Fer sonar, sense causa justificada, qualsevol sistema 
d'avís com alarmes, sirenes, senyalització d'emergència i 
sistemes similars 

50 

56 2 Lleu  Realització de publicitat sonora no permesa o sense 
llicència municipal 

50 

57  Lleu  Cants, crits i/o sorolls en establiments 50 
59 1 Lleu  Emissió de sorolls des de l'interior dels edificis que 

produeixin molèsties als veïns 
50 

59 2 Lleu  Realitzar actes o produir sorolls que pertorbin el descans 
dels veïns, participar en aldarulls nocturns o sortir 
sorollosament dels locals d'esbarjo  

90 
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59 3 Greu  Desatendre els requeriments municipals per cessar 
l'activitat de les vibracions o els sorolls pertorbadors 

150 

59 4 Greu  Desatendre els requeriments municipals per a la 
correcció de les deficiències observades 

150 

59 5 Greu  Produir sorolls derivats de treball a la via pública o en 
l'edificació sense adoptar les mesures adients de limitació 
del soroll 

150 

59 6 Greu  Superar els límits de sorolls determinats per llicència 
municipal o normativa 

150 

59 9 Lleu   No haver facilitat les dades de persones responsables del 
sistema acústic d'avís a la policia o que aquestes dades 
siguin incorrectes o deficitàries i, per tant, dificultin la 
tasca de la policia municipal per localitzar el responsable 
de la instal·lació de l'alarma en el cas que aquesta es 
posi en funcionament 

100 

   PUBLICITAT   
69  Greu  Deixar la publicitat al terre dels vestíbuls o introduir-la per 

sota de les portes o en lloc diferent al que hagin disposat 
els veïns o les comunitats de propietaris  

150 

71  Greu  El repartiment, l'escampada i el llançament de tota mena 
de publicitat (pamflets, fulls volants i material similar) a la 
via pública i la seva col·locació en parabrises de cotxes o 
mitjançant procediments similars, sense la corresponent 
autorització municipal   

200 

72  Greu  Col·locació de qualsevol tipus de publicitat en les façanes 
dels edificis 

150 

73 1 Greu  La col·locació d'informació d'entitats, associacions, 
formacions polítiques i d'altres de caràcter similar fora 
dels pilons especialment habilitats per l'Ajuntament 

150 

73 2 Greu  La col·locació d'informació/publicitat d'activitats privades, 
comercials o anàlogues en els pilons d'informació 
municipal  

150 

73 3 Lleu  La col·locació de publicitat o informació en els pilons 
incomplint les condicions establertes en aquesta 
Ordenança 

50 

   VIA PÚBLICA - ús comú general   
82 1 Molt 

Greu 
Portar a terme pràctiques abusives, arbitràries o 
discriminatòries que comportin violència física o moral, 
que afectin persones o animals 

400 

82 4 Greu  Realitzar jocs o diversions que puguin constituir un perill 
per als transeünts o per qui els practiqui, o que dificultin el 
trànsit 

150 

82 3 Greu Portar a terme actuacions que afectin negativament les 
condicions dels altres ¡, o les pautes generalment 
admeses sobre la convivència. 

150 

82 5 Greu  Practicar juguesques a la via i espais públics, que 
impliquin apostes amb diners o béns 

150 

82 6 Greu  Activitat en la via pública exercint pressió i o coacció 
sobre els usuaris 

150 

84 1 *1 Permetre la circulació o l'estada d'animals per la via 
pública sense anar acompanyats d'una persona 

*1 



                                                                                                            
 
                
 

  
Secretaria 

 Serveis Jurídics i Administratius de Secretaria 

  
 Exp. gral.:  X2005001630 

 Exp. tipus: SGAO2005000003 

 

 

 
 

responsable  
84 2 *1 Circular amb animals que representin perill o risc, que no 

estiguin en les condicions de salubritat adients, o sense 
les precaucions adients  

*1 

84 3 *1 Celebrar actes que representin concentracions d'animals, 
sense la preceptiva llicència municipal  

*1 

84 4 Lleu  Utilitzar els béns de la via pública amb finalitats diferents 
a les que els són pròpies sense produir cap dany 

50 

84 5 Lleu  Causar danys a les vies públiques o a les instal·lacions o 
mobiliari, modificar-los o utilitzar-los contra la destinació 
que els hi és pròpia amb resultat de dany  

100 

84 7 Lleu  Col·locar a les façanes o per fora dels balcons, qualsevol 
tipus d'objectes penjats de manera que puguin comportar 
perill 

50 

84 8 Lleu  Col·locar a la via pública qualsevol objecte amb la finalitat 
de dissuadir de circular-hi lliurement o d'aparcar 

90 

   VIA PÚBLICA - Ús comú especial  
86  Greu  Exercir la venda ambulant sense la preceptiva 

autorització municipal  
150 

88  Lleu  Muntar un lloc de venda ambulant no permanent 
incomplint les condicions d'aquesta Ordenança  

60 

89 1 Greu  Exercir la venda ambulant en llocs no permanents sense 
la preceptiva autorització municipal  

150 

89 2 Lleu  Excedir-se en el termini de concessió de l'autorització 
municipal 

60 

90  Lleu Exercir activitats de carrer sense disposar d'autorització 
municipal (fotògrafs, afiladors, drapaires, pintors, músics, 
enllustradors i altres) 

50 

   Cadires, taules, tendals, vetlladors, para-sols o altres  
91  Lleu  Ocupar la via pública amb taules, cadires, vetlladors, 

para-sols, etc.  sense autorització 
90 

93 1 Lleu  Col·locar vetlladors, cadires i altres en la via pública 
sense respectar el pas per a vianants (mínim 1 metre) 

60 

93 2 Lleu  Ocupar la via pública en voreres de menys de 2'5 m i en 
les calçades per al trànsit rodat de vehicles  

90 

93 3 Lleu  No col·locar les taules a les voreres, davant de la façana 
de l'establiment o adossades a la vorada i separades 1m 
de l'establiment (llevat d'excepcions degudament 
autoritzades)  

50 

93 4 Lleu  Instal·lar el nivell inferior de tendals i para-sols a menys 
de 2'20 m 

50 

93 4 Lleu  Instal·lar tarimes per sustentar els vetlladors o paravents 
elevats a més de 10 cm sobre el seu nivell 

50 

93 5 Lleu  No senyalitzar l'espai autoritzat d'ocupació amb els 
elements separadors indicats a la corresponent llicència 

50 

93 6 Greu  Fer instal·lacions fixes, o encastades a la vorera o al 
mobiliari urbà, si no han estat prèviament autoritzades 

110 

94 b Lleu  Ocupar el domini públic més enllà de la superfície 
autoritzada 

90 

94 C Lleu No mantenir l'espai ocupat i el seu entorn en perfectes 90 
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condicions de neteja 
94 d Lleu  Instal·lació de qualsevol tipus d'equips de so als espais 

públics 
90 

94 e Lleu  No restablir l'espai ocupat un cop extingida la llicència 
d'ocupació 

90 

94 f Lleu  Incomplir les condicions de la llicència o autorització 90 
96 h Lleu  No guardar dins del local els objectes que ocupen els 

espais públics fora de les hores d'ocupació autoritzades, 
sempre que hi hagi un tancament superior a 24 h)  

60 

   Bastides   
99  Greu La instal·lació de bastides sense disposar de llicència 

municipal 
150 

100 1.a Greu  No protegir l'itinerari dels vianants  150 
100 1.a Lleu  No respectar l'amplada mínima de 0'80m de l'itinerari dels 

vianants 
90 

100 1.b Lleu  No respectar el gàlib mínim de 4'50 m en cas de 
marquesines volades sobre la calçada  

90 

100 1.c Lleu  No senyalitzar amb barreres de seguretat tipus bionda, 
newjersey o similars, degudament balissades, les 
bastides que envaeixin la calçada o quedin sobre la 
vorera a menys de 30cm de la calçada 

90 

100 3.1 Greu  Manca de baranes rígides per evitar la caiguda de 
materials o eines a la via pública 

150 

100 3.2 Molt 
Greu  

No assentar la bastida sobre bases sòlides, estables i 
anivellades 

310 

100 3.3 Greu  Col·locació de falques sense condicions de seguretat o 
inestables per salvar desnivells del paviment 

150 

100 3.4 Greu  No col·locació de visera protectora per sobre de la llinda 
d'accés dels edificis o entre la façana de l'edifici i la 
plataforma 

150 

100 3.4 Lleu  Col·locació deficient de visera protectora per sobre de la 
llinda d'accés dels edificis o entre la façana de l'edifici i la 
plataforma 

90 

100 3.5 Greu  No recobrir la bastida amb malla o xarxa protectora  150 
100 3.5. Lleu  Recobrir deficientment la bastida amb malla o xarxa 

protectora 
90 

100 3.6 Greu  Instal·lació de taulons en plataforma de bastida fixa 150 
100 3.7 Greu  Instal·lació de plataformes no fixades  150 
100 3.8 Greu  Manca de mitjans segurs d'accés a la bastida  150 
100 3.9 Molt greu Bastida no fixada o deficientment fixada a la façana o 

parament amb els suficients punts d'ancoratge per tal que 
quedi garantida la seva estabilitat 

310 

   Contenidors, sacs de runa, tanques, materials, 
vehicles amb grua, maquinària o altres 

 

101 1 Greu  No disposar de la preceptiva llicència municipal 
d'ocupació de la via pública 

150 

101 2 Lleu  No respectar l'espai mínim lliure de pas (1'5m)  90 
101 3 Lleu  No senyalitzar convenientment la zona ocupada  60 
101 5 Lleu  No retirar els elements d'ocupació quan expiri el termini 

de concessió o, en el cas de contenidors/sacs de runa, 
90 
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quan estiguin plens  
101 6 Lleu  No identificar amb el nom de l'empresa i el seu telèfon els 

contenidors, sacs de runa i vehicles industrials 
60 

101 7 Greu  No netejar o reposar/reparar els desperfectes causats a 
la via pública durant l'ocupació d'aquesta 

150 

102  Greu  L'incompliment de les condicions de la llicència 150 
103  Lleu  Col·locar o estacionar en la via pública i/o en les voreres 

mercaderies o altres elements sense autorització 
municipal o incomplint les condicions d'aquesta 

60 

   Guals  
104  Lleu  Accedir els vehicles a locals o recintes des de la via 

pública sense comptar amb la llicència municipal de gual  
90 

106 4 Greu  Realitzar obres de construcció de gual (rebaixar la vorera) 
sense comptar amb la llicència d'obres corresponent 

150 

106 4 Greu  Executar les obres d'execució del gual incomplint les 
condicions tècniques indicades a la llicència 

150 

106 6 Greu  Col·locar rampes fixes/mòbils que ocupin la calçada o 
part d'aquesta 

150 

106 7 Greu  No reparar els desperfectes ocasionats a la via pública 
amb motiu de l'entrada i sortida de vehicles  

150 

107  Greu  No respectar les limitacions horàries en funció del tipus 
de gual autoritzat   

110 

108  Lleu  No senyalitzar els guals en la forma que estableix 
aquesta ordenança 

90 

108  Lleu  No mantenir en bones condicions la senyalització del gual  90 
108 1 Lleu  Col·locació d'una placa no reglamentària per senyalitzar 

l'accés al recinte 
90 

109  Lleu No retirar la senyalització del gual i reparar la vorera en 
cas de revocació de la llicència  

90 

110  Greu  No suprimir la senyalització, reparar la vorada i lliurar la 
placa als serveis municipals quan se sol·liciti la baixa o 
anul·lació de la llicència 

150 

   Caravanes, acampades, estacionaments de vehicles 
superiors als 3.500 kg 

 

111 1 Greu  Aparcament de caravanes o rulots a tot el terme 
municipal  

200 

111 2 Greu  Acampada amb tendes o similars a tot el terme municipal  150 
111 3 Greu  Estacionament de vehicles de tracció mecànica d'un pes 

superior als 3.500 kg dintre del casc urbà  
150 

   Vehicles abandonats o fora d'ús *2 
   Atraccions firals, actuacions artístiques i festes 

populars  
 

114  Greu  Instal·lar atraccions firals sense prèvia llicència o 
autorització 

200 

114 a Greu  No mantenir l'accés a la propietat i no permetre el pas de 
vehicles d'urgència amb la instal·lació d'atraccions firals 

150 

114 b Greu  No deixar lliure i en perfectes condicions higièniques 
l'espai ocupat a l'acabament de la instal·lació de l'atracció 
firal   

110 

114 c Greu  No reparar els desperfectes causats al paviment de les 150 
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calçades i voreres o a qualsevol element estructural de la 
via pública amb motiu de la instal·lació d'atraccions firals 

115 1 Greu  Realitzar actuacions artístiques i festes populars sense 
prèvia llicència o autorització 

150 

115 2.a Greu  No mantenir l'accés a la propietat i no permetre el pas de 
vehicles d'urgència durant la celebració d'actuacions 
artístiques i festes populars 

150 

115 2.b Greu  No deixar lliure i en perfectes condicions higièniques 
l'espai ocupat a l'acabament dels actes durant la 
celebració d'actuacions artístiques i festes populars 

110 

115 2.c Greu  No reparar els desperfectes causats al paviment de les 
calçades i voreres o a qualsevol element estructural de la 
via pública durant la celebració d'actuacions artístiques i 
festes populars 

150 

116  Molt 
Greu  

Venda de productes pirotècnics sense la preceptiva 
llicència  

350 

   VIA PÚBLICA - Ús privatiu   
118  Greu  Ús de la via pública sense la corresponent autorització 

administrativa 
150 

119 1 Greu  Ocupar o executar obres en el subsòl, sòl o espais 
elevats de la via pública sense la corresponent llicència 
municipal  

150 

119 2 Greu Incompliment de les condicions de la llicència  150 
119 3 Greu  Instal·lació de mobiliari que incompleixi les 

especificacions de l'Ajuntament 
150 

   NETEJA DE LA VIA PÚBLICA  
121 1 Lleu  No dipositar les escombraries en una bossa 

convenientment lligada 
50 

121 1 Lleu No dipositar les bosses d'escombraries a l'interior dels 
contenidors  

50 

121 2 Lleu  No dipositar les escombraries dintre de l'horari establert  50 
121 3 Lleu  Dipositar residus en un contenidor diferent al que 

correspongui  
50 

121 4 Lleu  Dipositar residus considerats voluminosos o que per les 
seves característiques no puguin ser considerats 
domèstics als contenidors o a la via pública  

90 

121 5 Lleu  Lliurar al servei de recollida programada d'objectes 
voluminosos residus no autoritzats  

50 

122 1 Greu  Llençar escombraries, runes, mobles i altres objectes als 
marges dels rius i dels solars  

150 

123  Greu  No mantenir les voreres, escocells, rigoles i embornals 
nets en cas d'edificis en construcció o aquells en què es 
realitzin obres  

150 

124 1 Lleu  No escombrar les voreres diàriament en els establiments 
davant dels quals es realitzin operacions de càrrega i 
descàrrega 

50 

125 1 Lleu  No disposar de papereres o recipients apropiats en lloc 
visible en aquells establiments de venda a la menuda de 
productes alimentaris o anàlegs 

50 

125 2 Lleu  No mantenir neta la vorera o els espais de vianants que 50 
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ocupen els establiments de venda a la menuda de 
productes alimentaris o anàlegs 

127 2.a Lleu  No retirar la neu de les voreres a les entrades dels 
immobles, de manera que es permeti els pas dels 
vianants  

50 

127 2.b Lleu  No amuntegar la neu retirada al centre de la calçada o 
tapant els embornals 

50 

127 2.c  Lleu  Llençar a la via pública la neu amuntegada als terrats, 
terrasses, balcons i altres sortints de l'edifici  

50 

128 1 Lleu  Espolsar tapissos, catifes, estores, estovalles, llençols, 
tovalloles i altres en portes, balcons i finestres que donin 
a la via pública 

50 

128 2 Lleu  Col·locar testos i/o jardineres als balcons i finestres sense 
prendre les mesures de precaució adients per tal que no 
es puguin trabucar 

50 

128 3 Lleu  Regar les plantes dipositades en espais que donin a la 
via pública fora de l'horari permès (de 23 a 7 hores) 

50 

129 a Lleu  Llençar, abocar, dipositar o abandonar a la via pública 
qualsevol producte en estat sòlid, líquid o gasós 

50 

129 b Lleu  Dipositar les escombraries en forma diferent a la 
disposada en aquesta ordenança 

50 

129 c Lleu  Dipositar les escombraries produint vessaments de 
materials residuals 

50 

129 d Lleu  Escopir o realitzar necessitats fisiològiques a les vies i 
espais públics  

50 

129 e Lleu  Abandonar animals morts  90 
129 h Lleu  Realitzar qualsevol treball o observar conductes que es 

desdiguin la neteja i l'estètica de la via pública  
50 

   ANTENES I APARELLS DE TELECOMUNICACIONS   *3 
   APARELLS DE CLIMATITZACIÓ I SIMILARS   
138 1 Lleu  Instal·lar els aparells a les façanes principals dels edificis 

o en llocs visibles des de la via pública o, en els casos 
permesos, fer-ho de manera diferent a la regulada en 
aquesta ordenança 

90 

139 1 Lleu No adoptar les mesures necessàries per evitar la 
incidència directa de l'aire en aquells aparells que 
n'expulsin  

90 

139 2 Lleu No canalitzar degudament l'aigua de condensació dels 
aparells per tal que no s'evacuï directament a la via 
pública   

90 

   TINENÇA D'ANIMALS DE COMPANYIA *1 
   HORARIS DELS ESTABLIMENTS COMERCIALS *4 
   HORARIS DELS ESTABLIMENTS D'ESPECTACLES 

I/O ACTIVITATS RECREATIVES 
*5 

 
*1 D'acord amb el que determina l'Ordenança reguladora de la tinença d'animals domèstics 
i de companyia. 
*2 D'acord amb el que determina l'Ordenança reguladora dels residus a la via pública. 
*3 Les activitats i les obres objecte de regulació en aquest Títol resten subjectes al règim 
d’infraccions i sancions establert en la legislació urbanística, d’intervenció integral de 
l’Administració ambiental i a la legislació de telecomunicacions. 
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*4 Les activitats regulades en aquest Títol resten subjectes al règim d'infraccions i sancions 
establert a la Llei 8/2004, de 23 de desembre, d'horaris comercials i normativa complementària. 
*5 Les activitats regulades en aquest Títol resten subjectes al règim d'infraccions i sancions 
establert a la Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de l'espectacle, les activitats recreatives 
i els establiments públics i normativa complementària, i a la de la intervenció integral de 
l’Administració ambiental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aquesta Ordenança fou aprovada inicialment pel Ple de la Corporació en la 
sessió ordinària del 8 de juny de 2006, i ha estat aprovada definitivament i 
publicada íntegrament al BOPB núm. 232, de 28/09/2006, i ressenyada al 
DOGC núm. 4735, de 06/10/2006. La seva entrada en vigor, d’acord amb la 
seva disposició final és del 29/09/2006. 
 
*L’article 153 va quedar derogat per l’Ordenança reguladora de les Mesures 
Alternatives a la Sanció Econòmica, aprovada pel Ple Municipal de 7 de juliol 
de 2022; i que va entrar en vigor l’11 d’octubre de 2022. 
 
**Els articles 51, 54, 62, 111, 112 i 113 van quedar derogats per l’Ordenança 
municipal de Mobilitat, aprovada pel Ple Municipal de 6 d’octubre de 2022; i 
que va entrar en vigor el 8 de novembre de 2022. 


