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TÍTOL PRELIMINAR 

 
ARTICLE 1. ÀMBIT D'APLICACIÓ 

 
L'àmbit territorial d'aplicació d'aquesta ordenança és el terme municipal de Parets del Vallès. 
 
ARTICLE 2. OBJECTE 

 
Aquesta ordenança té per objecte regular els principis bàsics de la convivència ciutadana 
i drets i deures dels ciutadans i les ciutadanes. També s'hi inclou la regulació de l'ús de la 
via pública, en tant que lloc on es materialitza significativament aquella convivència 
ciutadana. 
 
TÍTOL I. DISPOSICIONS GENERALS 

 
CAPÍTOL I. PRINCIPIS BÀSICS DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA 
 
ARTICLE 3. 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 l'exercici millor de la lliure iniciativa en 
tots els aspectes relacionats amb la vida ciutadana. 
 
ARTICLE 4. 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 podrà sancionar les conductes i comportaments que produeixin 
repercussions públiques, les quals atemptin contra la convivència ciutadana. 
 
ARTICLE 5. SUPORT A LES INICIATIVES DE RESOLUCIÓ DELS CONFLICTES 
CIUTADANS 

 
L'Ajuntament facilitarà i donarà suport a totes les iniciatives que condueixin al debat, a 
l'intercanvi de parers i a la resolució democràtica dels conflictes ciutadans, sense perjudici 
del recurs a la jurisdicció competent perquè, en darrer terme, prengui una resolució. 
 
En les infraccions lleus comeses per persones majors d'edat, es pot substituir la sanció de 
multa per l’assistència a sessions formatives, la participació en activitats cíviques o la 
realització de treballs en benefici de la comunitat. 
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La participació en les sessions formatives, en activitats cíviques o la realització de treballs 
en benefici de la comunitat, han de ser adoptades amb el consentiment previ de l’interessat 
com a alternativa a les sancions d’ordre pecuniari, llevat que la llei imposés el seu caràcter 
obligatori. 
 
En cas d’incompliment de les mesures substitutòries, procedeix la imposició de la 
corresponent sanció pecuniària, en funció de la tipificació de la infracció comesa. 
 
ARTICLE 6. DIGNITAT DE LES PERSONES 

 
1. Cal evitar totes les actituds individuals o col·lectives que atemptin contra la dignitat de 
les persones. 
 
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 persones amb diversitat funcional, o tingués connotacions xenofòbiques o racistes o 
LGTBIfòbiques s'agreujarà la responsabilitat administrativa de la persona infractora, tot 
això sense perjudici de la responsabilitat penal que se'n pogués derivar. 
 
3. No es permet realitzar actes o produir sorolls que pertorbin el descans del veïnatge ni 
participar en aldarulls nocturns 
 
ARTICLE 7. 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 8. MENORS 

 
D’acord amb el que estableix la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets dels 
infants, totes les mesures de caràcter sancionador adoptades per les autoritats municipals 
que puguin afectar els menors atendran principalment l’interès superior d’aquests. 
 
Quan les persones infractores siguin menors i amb la finalitat de protegir els drets de l’infant 
o adolescent, el seu desenvolupament i formació, se substituiran les accions pecuniàries 
per mesures correctores, com ara l’assistència a sessions informatives, treballs per a la 
comunitat o qualsevol altre tipus d’activitat de caràcter cívic. A aquest efecte, els equips 
tècnics competents s’entrevistaran amb els pares o tutors legals i, en qualsevol cas, amb 
el menor infractor per tal de poder proposar la mesura correctora substitutiva de l’acció 
pecuniària més adequada. La mesura correctora haurà d’obtenir la conformitat del menor. 
 
Sens perjudici de l'anterior, en el cas de les infraccions de menors en relació als grafits i al 
consum o possessió de cànnabis o haixix, i fins a la tercera infracció, se’ls hi oferirà als 
pares/mares tutors legals i al menor, la possibilitat d’una mesura educativa encaminada a 
la prevenció de conductes de risc i a la reducció de danys. 
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ARTICLE 9. RESPONSABILITAT AMB MENORS 

 

Els pares i mares, tutors o tutores o guardadors o guardadores seran responsables civils 
subsidiaris dels danys produïts per les infraccions comeses pels menors d’edat que 
depenguin d’ells. 
 
En tot cas, qualsevol denúncia, incoació d’un expedient o eventual imposició d’una mesura 
correctora a un menor serà també notificada als seus pares o mares o tutors o tutores, els 
quals podran assistir a les sessions d’atenció individualitzada o als cursos de formació que, 
si s’escau, s’imposin com a alternativa a la sanció pecuniària de les infraccions comeses 
pels menors que depenguin d’ells. 
 

ARTICLE 10. MENORS ABANDONATS I EXTRAVIATS 

 
Els menors abandonats i extraviats seran acompanyats a les dependències de la Policia 
Local de Parets del Vallès; els menors abandonats han de ser lliurats a les autoritats 
competents, mentre que els menors extraviats han de ser retinguts en custòdia a disposició 
dels seus pares o tutors o guardadors. L’autoritat municipal haurà d’informar 
immediatament d’haver trobat un menor en aquestes condicions. Si fos un particular qui el 
trobés, ha de lliurar-los a un agent dels cossos de seguretat. 
 
ARTICLE 11. DRET I DEURE D’ANAR A ESCOLA 

 
1. Tots 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 o guardadors 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, 
li preguntaran per què no està a l’escola. Si el nen diu que a casa seva no saben que no hi 
ha anat, el portaran a l’escola i al director. 
 
Si el nen absentista de primària diu que els seus pares ja saben que no ha anat a classe i 
hi estan d’acord, portaran el nen a casa i s’informaran d’aquesta tolerància. Si és cert, se li 
recordarà a la família l’obligatorietat de l’escolarització i s’informarà a l’escola del cas. 
 
Si no hi ha ningú a casa seva, el portaran a l’escola i l’adreçaran al director. 
L’escola informarà a la família de la intervenció de la Policia. 
 
3. En cas que el nen absentista sigui alumne de secundària s’actuarà com en el cas de 
primària a excepció d’aquells casos en què els nois/es es neguin a ser acompanyats per 
la Policia. Davant d’aquesta situació la Policia informarà al centre escolar i als pares. 
 
ARTICLE 12. NEGLIGÈNCIA DE PARES O TUTORS 

 
En cas de negligència manifesta o sospites de maltractament dels pares o tutors, l'autoritat 
municipal ho posarà en coneixement de l’Administració competent en matèria d’atenció a 
la infància o de l'òrgan judicial corresponent. 
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ARTICLE 13. 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 14. 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, 
en el seu cas, degudament autoritzats, i que es respectin els drets i les llibertats aliens. 
 
ARTICLE 15. MENDICITAT 

 
1. Es vetllarà per evitar l’exercici i la propagació de la mendicitat en les vies i els espais 
públics, especialment l’exercida per menors. En qualsevol cas, es prohibeix la mendicitat 
exercida amb menors, amb persones discapacitades i la que utilitzi com a reclam 
qualsevol animal. Queden incloses també aquelles conductes que, sota l’aparença de 
mendicitat, s’exerceixin de forma coactiva sobre els vianants en els espais públics o la 
que pretengui oferir productes o serveis als conductors de vehicles. 
 
2. 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. 
 
3. L'Ajuntament promourà la resolució d'aquestes situacions mitjançant els seus Serveis 
Socials. 
 
4. L'Ajuntament promourà i donarà suport a iniciatives ciutadanes de solidaritat amb 
l'objectiu de resoldre situacions personals extremes. 
 
ARTICLE 16. EMBRIAGUESA I DROGOADDICCIÓ 

 
1. No és permès el consum de begudes alcohòliques a la via pública fora dels espais 
expressament reservats o autoritzats i quan, per apreciació de l’autoritat municipal, es 
pugui alterar la convivència ciutadana. A aquests efectes, la dita alteració es produeix 
en els supòsits següents: 
 

 Per la morfologia o la naturalesa del lloc públic, el consum es pugui fer de 
forma massiva o convidi a fer-ho així. 

 El consum pugui alterar l’ús del lloc públic per part d’altres usuaris o provocar 
situacions d’insalubritat. 

 El lloc es caracteritzi per l’afluència de menors o adolescents. 
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2. Els establiments públics que despatxin begudes alcohòliques hauran de complir 
escrupolosament les normes referents als menors. 
 
3. Queda prohibida la compra o el consum de drogues en la via pública 
 
4. Cal evitar l'exhibició pública de l'embriaguesa o 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. 
 
5. L'Ajuntament promourà i donarà suport a les iniciatives ciutadanes destinades a la 
reorientació d'aquestes persones. 
 
ARTICLE 17. RELACIÓ AMB ELS AGENTS DE L’AUTORITAT MUNICIPAL 

 
1. Els agents de l'autoritat s'adreçaran als ciutadans i les ciutadanes amb el màxim 
respecte i consideració a què els obliga la seva dignitat i el seu caràcter de servei ciutadà. 
 
2. Els ciutadans i les ciutadanes poden adreçar-se davant 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 18. DRETS DELS CIUTADANS I LES CIUTADANES 

 
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 en el Reglament de participació ciutadana, i en el seu cas, quan la 
col·laboració de caràcter voluntari dels veïns sigui demanada per l'Administració 
municipal. 
 
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 estableix el 
Reglament orgànic municipal. 
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g) Ésser rebuts en audiència, prèvia petició, per les autoritats municipals. 
 
h) Assistir a les sessions del Ple municipal i participar-hi de conformitat amb allò que 
s’estableix en el Reglament de participació ciutadana   
 
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 conferències, exposicions, anuncis, 
etc. 
 
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) Dret a no haver de presentar documents que es trobin en poder de l’Administració 
municipal o de la resta d’administracions públiques de conformitat amb la normativa 
aplicable o amb les quals l’Ajuntament  hagi signat un conveni. 
 
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, 
i en les lleis reguladores de la transparència i el bon govern, així com en les reguladores 
del procediment administratiu. 
 
r) Relacionar-se amb l'Ajuntament utilitzant els mitjans electrònics per exercir els seus 
drets d'acord amb el que disposa la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques a Catalunya a mesura de la seva 
implantació en l'Ajuntament 
 
s) La resta de drets que es determinin legalment en el marc de l’accés i la utilització de 
l’Administració electrònica municipal, i en qualsevol altre camp 

 
 
ARTICLE 19. DEURES DELS CIUTADANS I LES CIUTADANES 
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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 en 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) Proporcionar a l'Administració municipal dades que coneguin, que permetin identificar 
altres interessats que no haguessin comparegut en un procediment. 
 
i) La resta de deures que es determinin legalment. 
 
 
ARTICLE 20. 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 21. DRETS I DEURES DELS EXTRANGERS 
 
Els estrangers domiciliats en el terme municipal tenen els mateixos drets i deures que els 
veïns, llevat dels de caràcter polític, que seran els que disposi la legislació 
 

ARTICLE 22. DRETS DELS MENORS D’EDAT EMANCIPATS 
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Els espanyols menors d'edat emancipats o judicialment habilitats tenen els mateixos drets 
que els veïns, a excepció dels de caràcter polític. 
 
 

TÍTOL II. DEL COMPORTAMENT DELS CIUTADANS I LES CIUTADANES 
RESPECTE DELS BÉNS DE DOMINI PÚBLIC MUNICIPAL I D'ALTRES 

 
CAPÍTOL I. PINTADES, GRAFITS, I ALTRES EXPRESSIONS GRÀFIQUES 

 

ARTICLE 23. DEFINICIÓ D'ELEMENT ESTRUCTURAL 

Les pintades, els grafits, els escrits, les rascades, els gravats i els actes similars sobre 
qualsevol element de l’espai públic, així com l’interior o l’exterior d’equipaments,  
infraestructures o elements d’un servei públic i instal·lacions en general, inclosos transport 
públic, mobiliari urbà, arbres, jardins i vies públiques en general queden prohibits. 

Quan el grafit o pintada es realitzi en un espai privat que sigui visible des de la via pública 
serà necessària autorització expressa de l’Ajuntament 

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. 

c) Les realitzades en els espais habilitats Aki Pots!  

 
CAPÍTOL II. VIA PÚBLICA I ELEMENTS ESTRUCTURALS; EDIFICIS I 
INSTAL·LACIONS DE TITULARITAT MUNICIPAL 
 
 
ARTICLE 24. 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. 
 
ARTICLE 25. 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 
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c) Senyalització vertical i horitzontal 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 26. 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 24, els següents: 
 
a) Fer esclatar qualsevol tipus de petard en elements estructurals. 

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. 

f) Arrancar, ratllar o fer malbé rètols indicatius referents a 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, decoració i 
instal·lacions, i deixar la via pública neta i lliure al pas al més aviat possible. 
 
h) Abandonar vehicles a la via pública o als espais naturals, estiguin o no fora d’ús, sent 
responsabilitat dels seus propietaris la recollida i el tractament d’aquests vehicles. 
Igualment, es prohibeix netejar vehicles amb sabó a la via pública així com la seva venda 
o reparació mecànica. 
 
i) Lligar objectes a elements situats a la via pública o limítrofs amb ella que dificultin la 
mobilitat. En qualsevol cas, no es podran lligar objectes als arbres. 
 
En tots aquests casos, les autoritats municipals podran procedir a retirar aquests 
objectes segons el seu criteri. 
 
j) Tallar carrers a la circulació de vehicles sense la corresponent autorització de la Policia 
Local, la qual exigirà, entre altres requisits, la previsió i indicació d’un itinerari alternatiu. 
D’altra banda, en les actuacions d’empreses de serveis a la via pública o de vehicles de 
gran tonatge que afectin les voreres es procurarà una reserva de pas per als vianants 
adequada i protegida, especialment per a persones amb mobilitat reduïda. 
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k) Està prohibit escopir o fer necessitats fisiològiques fora dels indrets destinats a aquest fi 
dins la via pública, als espais públics o als transports públics. 
 
l) Orinar o defecar. 
 
m) Netejar animals. 
 
n) Actes d'exhibicionisme sexual. 
 
o) Es prohibeix oferir, sol·licitar, negociar o acceptar, directament o indirectament, 
serveis sexuals retribuïts a l’espai públic. Els agents de l’autoritat procediran inicialment 
a recordar a les persones interessades que aquestes pràctiques estan prohibides per la 
present Ordenança. No obstant això, si la persona, o persones, en qüestió continuessin 
amb la seva actitud i no abandonessin el lloc, es procedirà a formular la corresponent 
denúncia  i posterior incoació d’un expedient sancionador. Està absolutament prohibit 
mantenir relacions sexuals retribuïdes o no a l’espai públic. 
 
 
ARTICLE 27. PROPAGANDA ELECTORAL O CÍVICA 

 

Amb caràcter general no està permès 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. 
 
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. 
 
Les entitats cíviques o col·lectius del municipi  així com el grups polítics amb 
representació al consistori, podran col·locar, en els espais i elements prèviament 
determinats per la Junta de Portaveus, d'acord amb el que disposa l'article 36 de 
Reglament orgànic municipal, pancartes o cartells que facin referència a l’exercici de la 
seva activitat. En tot cas el contingut d’aquestes pancartes o cartells haurà de contenir 
informació veraç i ser respectuós amb terceres persones i/o institucions. 
 
El termini màxim durant el qual podran estar col·locades  les pancartes o cartells serà 
de 15 dies naturals, llevat de raons excepcionals i justificades a considerar per 
l’Ajuntament. Correspon a l’entitat o grup la seva col·locació i retirada. Si transcorregut 
el termini atorgat l’entitat o grup no hagués procedit a retirar la pancarta o cartell, ho 
podrà fer l’Ajuntament de manera subsidiària a càrrec de l’entitat o grup. 
 
Prèviament a la col·locació del cartell o pancarta, s’haurà de sol·licitar autorització per 
instància a l’Ajuntament, que podrà denegar la seva col·locació si considera que conté 
informació no veraç o es atemptatòria respecte als drets de terceres persones o 
institucions. Així mateix podrà modificar les dates de col·locació en funció de si hi ha 
altres pancartes col·locades amb anterioritat en el lloc desitjat. La denegació de la petició 
haurà de ser motivada i comptar amb l’informe jurídic corresponent. 
 



 

Ordenança de Convivència Ciutadana i de la Via Pública 
 

14

En qualsevol cas la informació de caràcter institucional tindrà caràcter prioritari quant a 
l’ús dels espais habilitats. 
 
 
ARTICLE 28. EDIFICIS I INSTAL·LACIONS DE TITULARITAT MUNICIPAL 

 
Els comportaments que generin els actes prohibits en els articles 24 i 26 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. 
 

CAPÍTOL III. MOBILIARI URBÀ 
 
 
ARTICLE 29. TRACTAMENT DEL MOBILIARI URBÀ 

 
Resta prohibit qualsevol comportament que suposi un mal ús o que generi embrutiment o 
danys en els elements del mobiliari urbà. 
 
ARTICLE 30. 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 

h) Contenidors 

i) Escultures i monuments 

j) Aparcament 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 31. PAPERERES 
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Les deixalles sòlides de petit format com papers, embolcalls i elements similars hauran de 
dipositar-se en les papereres instal·lades per a aquesta finalitat. 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) Qualsevol acte que pugui malmetre la paperera. 
 
 
ARTICLE 32. 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 33. JOCS INFANTILS 

 
Els jocs infantils estan destinats exclusivament 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 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 34. 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 arrancar 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. 
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3. Els propietaris d'immobles i els seus veïns podran 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 35. 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 30, les següents: 
 
a) Fer esclatar qualsevol tipus de petard en el mobiliari urbà. 
 
b) Sacsejar, arrancar, 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. 
 
e) Enganxar adhesius, cartells i elements similars en el mobiliari urbà, llevat dels suports 
publicitaris destinats a aquest efecte 
 
f) Arrancar, ratllar o fer malbé rètols indicatius referents a circulació, transport urbà i d'altres 
elements anàlegs. 
 
 
CAPÍTOL IV. INFRACCIONS I SANCIONS DELS TÍTOLS I - II 
 
ARTICLE 36. INFRACCIONS 

 
Constituirà infracció la vulneració de les prohibicions o els mandats continguts en els 
articles 1 al 35 d'aquesta Ordenança. 
 
ARTICLE 37. SANCIONS 

 

1.  La graduació de les sancions corresponents a cada classe d’infracció es graduen en 
lleus, greus o molt greus, tenint en compte els criteris següents, que poden ser valorats 
separadament o conjuntament: 

a)  La gravetat de la infracció 

b)  L’existència d’intencionalitat dels infractors 

c)  La repetició dels fets 

d)  La naturalesa dels perjudicis causats i la seva transcendència social 

e)  El fet que l’objecte de la infracció sigui o no sigui autoritzable 
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2. En tot cas tindran la consideració d’infraccions Lleus, les pintades o els grafits que es 
realitzin: 

1 ) En els elements del transport, ja siguin de titularitat pública o privada, 
i, en el primer cas, municipal o no, inclosos els vehicles, les parades, les 
marquesines i els altres elements instal·lats als espais públics. 

2 ) En els elements dels parcs i jardins públics. 

3 ) En les façanes dels immobles, públics o privats, llevat que l'extensió 
de la pintada o el grafit sigui quasi inapreciable. 

4 ) En els senyals de trànsit o d'identificació viària, o de qualsevol element 
del mobiliari urbà, quan comporti la inutilització o pèrdua total o parcial de 
funcionalitat de l'element. 

Les infraccions tindran el caràcter de molt greu, quan s'atempti especialment a 
l'espai urbà per realitzar-se sobre monuments o edificis catalogats o protegits. 

2.1. En tot cas tindran la consideració d’infraccions greus o molt greus, els Reincidents 
en cometre una  infracció lleu o greu. 

 
 
3. Es considera infracció greu oferir, sol·licitar, negociar o acceptar serveis sexuals 
retribuïts a l’espai públic quan aquestes conductes es duguin a terme en la proximitat de 
centres docents, educatius o de lleure destinats a menors o, en general, zones d’esbarjo 
freqüentades per menors i com a infraccions molt greus mantenir relacions sexuals 
retribuïdes o no  a l’espai públic. 
 
Les conductes regulades a l'article 16. 1 i en la lletra “O” de l'article 26 seran 
considerades com  a infraccions greus quan es duguin a terme en la proximitat de 
centres docents, educatius o de lleure destinats a menors o, en general, zones en les 
quals es caracteritzi per l’afluència de menors o adolescents.  En aquests casos la 
Policia Local procedirà a prendre  les mesures necessàries per allunyar immediatament  
als infractors. 
 

4. S’imposaran les sancions següents, a no ser que d’acord amb una altra normativa 
se’n pugui imposar una de més alta: 

Les infraccions lleus seran sancionades amb multes de 50 €  a 300 € 
Les infraccions Greus seran sancionats amb multes de 301 € a 1500 € 
Les infraccions molt Greus seran sancionats amb multes de 1501 € a 3000 €
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TÍTOL III. DEL COMPORTAMENT DELS CIUTADANS I LES CIUTADANES RESPECTE DE 
LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA SOROLLS I LES VIBRACIONS 

 
CAPÍTOL I. PRINCIPIS GENERALS 
 

 
ARTICLE 38. OBJECTE DEL TÍTOL III DE L’ORDENANÇA 

 
1. Aquest Títol té per objecte establir els objectius de qualitat ambiental, en el marc de la legislació 
vigent sobre medi ambient i de protecció de la salut i contra la contaminació acústica, com també 
regular les actuacions municipals específiques en matèria de sorolls i vibracions, en el marc de 
les activitats produïdes en la via publica com la dels vehicles a motor, alarmes, obres i serveis, 
públiques o privades, molèsties veïnals i qualsevol altra activitat no contemplada en el títol X 
d'establiments de concurrència publica. 
 
2. Aquesta regulació específica s'aplica sense perjudici de les altres actuacions municipals, les 
matèries connexes de les quals, però, harmonitzen amb aquesta. 
 
 
ARTICLE 39. ÀMBIT D’APLICACIÓ 

 
Aquesta regulació s'aplica a qualsevol activitat pública o privada, de les no contemplades en el 
títol X que origini sorolls i/o vibracions, com ara el trànsit, les màquines, les instal·lacions, les 
obres, etc. incloses en els annexos del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova 
el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. 
 
 
ARTICLE 40. ACCIÓ PÚBLICA 

 
Per a l'exigència del compliment de les determinacions d'aquest títol davant l'Administració 
municipal estan legitimats tots els veïns i residents en el municipi. 
 
 
ARTICLE 41. PROGRAMA D’ACTUACIÓ 

 
L'acció municipal en matèria de contaminació acústica s’informa i presideix pels principis i els 
criteris següents: 
 
a) Prevenció, correcció, protecció i millora 

b) Informació, col·laboració i 

c) Conscienciació 
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CAPÍTOL II. OBJECTIUS DE QUALITAT 
 
 
ARTICLE 42. OBJECTIUS 

 
Els objectius generals de la regulació d'aquest títol són els següents: 
 
a) Integrar en el conjunt de l'acció de policia administrativa que exerceix l'Ajuntament els 
requeriments de qualitat de vida, protecció i millora del medi ambient i de la salut. 
 
b) Ordenar la conducta dels ciutadans i les ciutadanes vers el respecte als objectius de qualitat 
que s'assenyalen en l'apartat anterior. 
 
c) Establir els sistemes, procediments i instruments d'actuació necessaris per a una intervenció 
eficient en aquesta funció. 
 
d) Són objectius de qualitat acústica, el conjunt de requisits que, pel que fa a la contaminació 
acústica, han de complir-se en un moment i en un espai determinats, incloent-hi els valors límits 
d'immissió o d'emissió i els valors d'atenció. 
 
 
ARTICLE 43. DEFINICIONS 

 
1. La contaminació produïda pel soroll i per les vibracions es denomina "emissió" a la sortida dels 
focus i "immissió" al lloc dels seus efectes o centres receptors. 
 
2. S'entén per immissió en l'ambient exterior la contaminació produïda pel soroll i les vibracions 
provinents d'un o diversos focus emissors situats en el medi exterior del centre receptor. 
 
3. S'entén per immissió en l'ambient interior la contaminació produïda pel soroll i les vibracions 
provinents d'un o diversos focus emissors situats en el mateix edifici o en edificis contigus al 
centre receptor. 
 
4.Per la correcta aplicació de la present Ordenança i de la normativa sectorial contra la 
contaminació acústica s'estarà a les definicions i els índexs establerts pel Decret 176/2009, de 
10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció 
contra la contaminació acústica. 
 
 
ARTICLE 44. ZONES DE SENSIBILITAT ACÚSTICA 
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S'entén per zona de sensibilitat acústica aquella part del territori que presenta una mateixa 
capacitat  acústica. 
 
La zonificació acústica del terme municipal ha de tenir en compte les àrees urbanitzades, els 
nous desenvolupaments urbanístics, els sectors del territori afectats per sistemes generals 
d'infraestructures de transport, o altres equipaments públics que ho reclamin, i els espais d'interès 
natural. 
 
La zonificació del territori ha d'incloure les zones acústiques següents: 
 
A) Zona de sensibilitat acústica alta (A): comprèn tots els sectors del territori que demanen una 
protecció alta contra el soroll. 
 
B) Zona de sensibilitat acústica moderada (B): comprèn tots els sectors del territori que admeten 
una percepció mitjana del nivell sonor. 
 
C) Zona de sensibilitat acústica baixa (C): comprèn els sectors del territori que admeten una 
percepció elevada del nivell sonor. 
 
Zones de soroll, són els espais afectats per la presència d'infraestructures de transport viari i/o 
ferroviari. 
 
E) Zones d'especial protecció de la qualitat acústica, són les àrees en què per la seva singularitat 
es considera convenient de conservar una qualitat acústica d'interès especial, com espais 
naturals, parcs, i altres. 
 
F) Zones acústiques de règim especial, són les àrees en què es sobrepassen els valors límits 
d'immissió en l'ambient exterior corresponents a zones de sensibilitat acústica baixa en 15 dB(A) 
o més. 
 
La zonificació acústica resta subjecta a revisió periòdica, que s'ha de fer com a màxim cada deu 
anys, des de la data de la seva aprovació 
 
La delimitació de cada una de les zones indicades, fins que no s'aprovi definitivament el mapa 
municipal de capacitat acústica,  és la que es conté en el plànol annex. 
 
 
ARTICLE 45. NIVELLS D’EMISSIÓ I D’IMMISIÓ 

 
Els valors límits d'emissió de soroll i/o vibracions de les infraestructures de transport i de les 
activitats es determinen en funció dels valors límit d'immissió dels receptors situats en el seu 
entorn, d'acord amb els annexos del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el 
Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. 
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Els valors límits d'emissió sonora d'un vehicle de motor o ciclomotor en circulació s'obté sumant 
4dB(A) al nivell d'emissió sonora que figura a la fitxa d'homologació del vehicle, i no han de 
superar els límits d'emissió sonora de l'annex 6 del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel 
qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació 
acústica. 
 
L'emissió sonora de la maquinària utilitzada en les obres públiques i en la construcció s'ha 
d'ajustar a les prescripcions que estableix la normativa vigent de maquinàries d'ús a l'aire lliure i 
s'ajustarà a l'horari de 8 a 20 hores. 
 
Les activitats que originin sorolls no poden sobrepassar els valors límit d'immissió a l'ambient 
exterior establerts a l'annex 3 del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el 
Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i els 
valors límit d'immissió a l'ambient interior establerts a l'annex 4 del Decret 176/2009, de 10 de 
novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra 
la contaminació acústica. 
 
Quan en una zona acústica incideixin diferents activitats i/o infraestructures, el soroll que 
provingui del conjunt d'emissors no pot sobrepassar els objectius de qualitat acústica 
establerts a l'annex A del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament 
de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. 
 
Als efectes de la inspecció i el control d'activitats, incloses les derivades de les relacions de 
veïnat, la determinació dels nivells d'immissió s'ha de dur a terme únicament mitjançant 
mesuraments. 
 
Els emissors acústics han d'adoptar les mesures necessàries per no transmetre a l'espai 
interior de les edificacions destinades a habitatge o usos residencials, hospitalaris, educatius 
o culturals, vibracions que contribueixin a superar els valors límit d'immissió fixats en l'annex 
7 del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, 
de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. S'exceptuen els treballs de 
manteniment o actuacions d'urgència per un període de temps reduït. 
 
Els mètodes per calcular les immissions acústiques i les especificacions que han de complir 
els instruments de mesurament són els que estableix l'annex 8 del Decret 176/2009, de 10 de 
novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra 
la contaminació acústica. 
 
 
ARTICLE 46. DETERMINACIÓ DELS NIVELLS D’AVALUACIÓ 

 

1. La determinació del nivell d'avaluació permet conèixer la situació acústica d'una zona 
determinada del territori, i es determinen separadament, en funció de l'emmissió i la immissió 
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a l'àmbient exterior o interior i del tipus d'emissor acústic. 
 
2. Els valors límits  i els objectius de qualitat per a les diferents activitats incloses en l'àmbit 

d'aquesta Ordenança son les establertes en els Annexos del  Decret 176/2009, de 10 de 
novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció 
contra la contaminació acústica. 

 
3. S'estableix com a objectiu de qualitat acústica la no superació o bé l'assoliment dels valors 

límits d'immissió que estableixen les taules de l'Annex A del  Decret 176/2009, de 10 de 
novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció 
contra la contaminació acústica, d'acord amb el següent: 

 
 
 

 

Valors límit d'immissió en dB(A) 

Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl Ld (7 h . 21 h) Le (21 h . 23 h) Ln (23 h . 7 
h) 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA ALTA 
(A) 

      

(A1) Espais d'interès natural i altres - - - 

(A2) Predomini del sòl d'ús sanitari,  docent i 
cultural 

55 55 45 

(A3) Habitatges situats al medi rural 57 57 47 

(A4) Predomini del sòl d'ús residencial 60 60 50 

6555ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA 
MODERADA (B) 

      

(B2) Predomini del sòl d'ús terciari diferent a 
(C1) 65 

(B1) Coexistència de sòl d'ús residencial amb 

65 65 55 
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activitats i/o infraestructures de transport 
existents 

(B3) Àrees urbanitzades existents afectades per 
sòl d'ús industrial 

65 65 55 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA 

BAIXA (C) 
      

(C1) Usos recreatius i d'espectacles 68 68 58 

(C2) Predomini de sòl d'ús industrial 70 70 60 

(C3) Àrees del territori afectades per sistemes 
generals d'infraestructures de transport o altres 
equipaments públics 

- - - 

    
 

Ld, Le i Ln
 
: índexs d'immissió de soroll en els períodes de dia, vespre i nit, respectivament. 

Valors d'atenció: en les zones urbanitzades existents i per als usos de sòl (A2), (A4), (B2), (C1) 
i (C2), i per a habitatges existents en el medi rural (A3), el valor límit d'immissió s'incrementa 
en 5 dB(A). 
 
 
4. S'estableix com a objectiu de qualitat acústica la no superació o no sobrepassar en l'espai 

interior de les edificacions destinades a habitatge o usos residencials, hospitalaris, educatius, 
o culturals dels valors límits d'immissió sonora  establerts a les taules de l'annex B del Decret 
176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de 
juny, de protecció contra la contaminació acústica, d'acord amb el següent: 

 
Als espais interiors, s'apliquen els valors límit d'immissió Ld , Le i Ln resultants del conjunt 
d'emissors acústics que hi incideixen. 
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    Valors límit d'immissió 

Ús de l'edifici Dependències Ld(7 h . 21 h) Le(21 h . 23 h) Ln(23 h . 7 h) 

Habitatge Habitacions d'estar 45 45 35 

o ús 
residencial 

Dormitoris 40 40 30 

Ús hospitalari Zones d'estada 45 45 35 

  Dormitoris 40 40 30 

Ús educatiu o 
cultural 

Aules 40 40 40 

 

 

Sales de lectura, audició i 
exposició 

35 35 35 

 
5. Els titulars d'emmissors acústics poden sol·licitar a l'Ajuntament, per raons degudament 

justificades, que han d'acreditar-se en l'estudi acústic corresponent, la suspensió provisional 
dels objectius de qualitat acústica aplicables a una part d'una zona acústica, sempre i quan 
s'acrediti que les millors tècniques disponibles no permeten el compliment dels objectius. 

 
6. Els valors límits d'emissió sonora d'un vehicle de motor o ciclomotor en circulació s'obté 

sumant 4dB(A) al nivell d'emissió sonora que figura a la fitxa d'homologació del vehicle, i 
no han de superar els límits d'emissió sonora de l'annex 6 del Decret 176/2009, de 10 de 
novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció 
contra la contaminació acústica. 

 
7. L'emissió sonora de la maquinària utilitzada en les obres públiques i en la construcció s'ha 

d'ajustar a les prescripcions que estableix la normativa vigent de maquinàries d'ús a l'aire 
lliure i s'ajustarà a l'horari de 8 a 20 hores. 

 
8. Les activitats derivades de les relacions de veïnat que originin sorolls no poden 

sobrepassar els valors límit d'immissió a l'ambient exterior establerts a l'annex 3 del 
Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 
28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, d'acord amb el quadre següent: 
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  Valors límit d'immissió en dB(A) 

Zones de sensibilitat acústica i usos del sòl Ld(7 h – 21 
h) 

Le(21 h – 23 
h) 

Ln(23 h – 7 h) 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA ALTA 
(A) 

      

(A2) Predomini del sòl d'ús sanitari, docent i 
cultural 

50 50 40 

(A3) Habitatges situats al medi rural 52 52 42 

(A4) Predomini del sòl d'ús residencial 55 55 45 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA 
MODERADA (B) 

      

(B1) Coexistència de sòl d'ús residencial amb 
activitats i/o infraestructures de transport 
existents 

60 60 50 

(B2) Predomini del sòl d'ús terciari diferent a 
(C1) 

60 60 50 

(B3) Àrees urbanitzades existents afectades per 
sòl d'ús industrial 

60 60 50 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA 
BAIXA (C) 

      

(C1) Usos recreatius i d'espectacles 63 63 53 

(C2) Predomini de sòl d'ús industrial 65 65 55 

Ld, Le i Ln
 
: índexs d'immissió de soroll en els períodes de dia, vespre i nit, respectivament.  

Valors d'atenció: en les activitats existents en zones urbanitzades existents i per als usos de 
sòl (B3), (C1) i (C2), el valor límit d'immissió s'incrementa en 5 dB(A) 
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 Els valors límit d'immissió a l'ambient interior establerts a l'annex 4 del Decret 176/2009, de 

10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 
contaminació acústica, d'acord amb el quadre següent: 

    Valors límit 

Ús del local 
d'immissió 

Dependències Ld(7 h . 21 
h) 

Le(21 h . 23 
h) 

Ln(23 h . 7 h) 

Habitatge Sales d'estar 35 35 30 

o ús residencial Dormitoris 30 30 25 * * 

Administratiu Despatxos 
professionals 

35 35 35 

i d'oficines Oficines * 40 40 40 

Hospitalari Zones d'estada 40 40 30 

  Dormitoris 35 35 25 * * 

Educatiu Aules 35 35 35 

o cultural Sales de lectura, 
audició 

      

  i exposició 30 30 30 

Ld, Le i Ln
 
: índexs d'immissió de soroll en els períodes de dia, vespre i nit, respectivament. 

* Excepte en zones industrials. 
* * Per a les activitats existents, el valor límit d'immissió s'incrementa en 3 dB(A). 
 
Quan en una zona acústica incideixin diferents activitats i/o infraestructures, el soroll que 
provingui del conjunt d'emissors no pot sobrepassar els objectius de qualitat acústica establerts 
a l'annex A del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica. 
Als efectes de la inspecció i el control d'activitats, incloses les derivades de les relacions de veïnat, 
la determinació dels nivells d'immissió s'ha de dur a terme únicament mitjançant mesuraments. 
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 Els emissors acústics han d'adoptar les mesures necessàries per no transmetre a 

l'espai interior de les edificacions destinades a habitatge o usos residencials, 
hospitalaris, educatius o culturals, vibracions que contribueixin a superar els valors 
límit d'immissió fixats en l'annex 7 del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual 
s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 
contaminació acústica. S'exceptuen els treballs de manteniment o actuacions 
d'urgència per un període de temps reduït. 

 

Els mètodes per calcular les immissions acústiques i les especificacions que han de complir 
els instruments de mesurament són els que estableix l'annex 8 del Decret 176/2009, de 10 de 
novembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra 
la contaminació acústica. 
 

 

TÍTOL IV. DE LA PUBLICITAT 

 
ARTICLE 47. 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 Parets del 
Vallès. 
 
No quedarà inclòs en aquesta Ordenança el correu personalitzat ni la propaganda electoral. 
 
ARTICLE 48. 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 49. 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. 
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ARTICLE 50. REPARTIMENT A LA VIA PÚBLICA I COL·LOCACIÓ D’ETIQUETES 
ADHESIVES PUBLICITÀRIES 

 
El repartiment de publicitat als vianants i la seva col·locació en els vehicles estacionats a la via 
pública resta expressament prohibida. Excepcionalment, i en resolució motivada, l’Ajuntament 
podrà autoritzar-ne el seu repartiment subjecte a les condicions que es determinin. 
 
Tampoc no estan permesos el llançament i l’escampada de tota mena d’octavilles i materials 
similars. 
 
Així mateix resta prohibida la col·locació  de qualsevol tipus d’etiqueta, ja sigui al mobiliari urbà, 
a les façanes dels edificis o a qualsevol altre lloc del terme municipal. 
 
ARTICLE 51. UTILITZACIÓ DE LES FAÇANES PER A LA COL·LOCACIÓ DE PUBLICITAT 

 
La col·locació de qualsevol tipus de publicitat no regulada per la normativa urbanística en les 
façanes dels edificis, requerirà l’autorització municipal i haurà de complir les condicions 
següents: 

 
 

 Que es compti amb l’autorització de l’usuari de l’immoble més proper al lloc de 
col·locació de la publicitat. 

 
 Que la publicitat s’adhereixi amb cinta adhesiva, que sigui fàcilment retirable i que un 

cop retirada no deixi marques ni senyals visibles. 
 

 Que les dimensions del suport físic de l’anunci no siguin superiors a la mida A-3 
(420x297 mm). 

 
 Que no es col·loquin a una alçada superior a 2 metres. 

 
 Que la publicitat sigui retirada per la persona o persones que l’han col·locada, un cop 

hagi passat l’esdeveniment que anunciés o en el termini de quinze dies si no 
n’anuncia cap. 

 

En cas d’incompliment de les condicions anteriors, l’Ajuntament podrà ordenar  retirar la 
publicitat, i actuar subsidiàriament amb despeses a càrrec de la persona responsable. 

 
ARTICLE 52. CARACTERÍSTIQUES DEL MATERIAL PUBLICITARI 
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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 
 
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 53. CARÀCTER PRIVAT DE LES BÚSTIES 

 
Les empreses de distribució de material publicitari, i els anunciants que reparteixin publicitat per 
sí mateixos, hauran d’abstenir-se de dipositar publicitat en aquelles bústies, els propietaris de les 
quals indiquin clarament la voluntat de no rebre’n. 
 
 
ARTICLE 54. 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. 
 
 
CAPÍTOL I. INFRACCIONS I SANCIONS DEL TÍTOL IV 
 

 

ARTICLE 55. INFRACCIONS 

 
Constituiran infraccions administratives referent a aquest títol: 
 
a) El repartiment de publicitat a la via pública sense autorització municipal. 
 
b) La col·locació de publicitat a les façanes dels edificis contravenint el que disposa l’article 51. 
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c) La col·locació de publicitat a les façanes dels edificis contra la voluntat dels seus propietaris o 
titulars. 
 
d) El repartiment de publicitat en bústies en les que hi consti la voluntat expressa dels seus 
propietaris de no acceptar-ne. 
 
e) Deixar el material publicitari en els edificis fora de les bústies. 
 
f) Distribuir material publicitari que tingui unes dimensions superiors a les indicades en l’article 52. 
 
g) Actuar com a empresa de distribució de material publicitari sense estar legalment constituïda. 
 
h) El repartiment de material publicitari sense la indicació de l’empresa distribuïdora, llevat de les 
excepcions previstes. 
 
i) La negativa o resistència a subministrar informació requerida pels òrgans municipals o els seus 
agents, i el subministrament d’informació falsa, inexacta, incompleta o que indueixi a error. 
 
 
ARTICLE 56. SANCIONS 

 

S’imposaran les sancions següents, a no ser que d’acord amb una altra normativa se’n pugui 
imposar una de més alta: 
 

Les infraccions lleus seran sancionables amb multes de 50 € fins a 750 € 
Les infraccions greus seran sancionables amb multes de 751 € a 1.500 € 
Les infraccions molt greus seran sancionables amb multes de 1.501€ a 3.000 € 

 

 
TÍTOL V. DELS IMMOBLES 

 
ARTICLE 57. 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. Correspondrà al Ple de l'Ajuntament la denominació de les vies públiques sense nom o la 
modificació de l'existent. 
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ARTICLE 58. RETOLACIÓ 

 
1. L'Ajuntament durà a terme la retolació de les vies públiques, mitjançant la col·locació d'una 
placa, en la qual constarà el nom de la via. 
 
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 59. 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 
d'imparell o parell. 

 
c)  Les finques situades en places tindran també numeració correlativa d'imparells i parells, 
llevat que algun o alguns dels costats de la plaça constitueixin un tram d'una altra via pública. 
En aquest cas, 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 originaris, 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. 
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ARTICLE 60. INDICADOR NUMERARI 

 
1. El model d'indicador numerari s'ajustarà al model 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 61. SERVITUDS ADMINISTRATIVES 

 
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. Aquesta 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 L'ÚS DE LA VIA PÚBLICA 

 
ARTICLE 62. 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 
 
 
CAPÍTOL I. ÚS COMÚ GENERAL 
 
ARTICLE 63 
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L'ús i gaudir 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. 
 
ARTICLE 64 

 
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. 
 
 
CAPÍTOL II. ÚS COMÚ ESPECIAL 
 
ARTICLE 65 

 
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 
Municipal restablirà el ple domini públic en els supòsits en què no es compti amb la corresponent 
autorització municipal. 
 
 
SECCIÓ 1a. VENDA AMBULANT 
 
ARTICLE 66. 

 
A la venda ambulant en la via pública se li aplicarà analògicament les disposicions que li siguin 
d'aplicació del Reial Decret 199/2010 i Decret Llei 1/1993, de comerç interior, modificat en part 
pel Decret Legislatiu 3/2010, de 5 octubre, per la seva adaptació a la directiva de serveis 
123/2006. 
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SECCIÓ 2a. VENDA EN LLOCS NO PERMANENTS 
 
ARTICLE 67 

 
Requerirà autorització especial la venda en la via pública en llocs no permanents, amb motiu de 
fires o festes tradicionals d'articles com ara xurros, castanyes, flors, gelats i altres. 
 
 
ARTICLE 68 

 
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 69 

 
Les llicències han de tenir la durada màxima que permeti la llei d'aplicació. Subsidiàriament, en 
cas de manca de regulació i de no haver acord  exprés, les llicencies s'atorgaran per un any com 
a màxim, susceptible de ser 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. 
 
 
SECCIÓ 3a. OFICIS AL CARRER 
 
ARTICLE 70 

 
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. COL·LOCACIÓ I ESTACIONAMENT EN LA VIA PÚBLICA I EN LES VORERES 
DE MERCADERIES O ALTRES OBJECTES O ELEMENTS 
 
ARTICLE 71 

 
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. 



 

Ordenança de Convivència Ciutadana i de la Via Pública 
 

35 

 
2. En cap cas no es permet l'ocupació de la via pública i de les voreres si no es respecta un pas 
mínim d'un metre; i les mercaderies, els objectes o els elements que impedeixin l'existència 
d'aquest espai lliure poden ser retirats per les brigades municipals. 
 
 
SECCIÓ 5a. CARAVANES, ACAMPADES I ESTACIONAMENTS DE VEHICLES 
SUPERIORS ALS 3.500 KG 
 
 
ARTICLE 72. 

 
1. L'aparcament de caravanes o rulots en la via pública queda expressament prohibit en el terme 
municipal de Parets del Vallès. 
 
2. També està expressament prohibida en tot el terme municipal l’acampada amb tendes o 
similars. 
 

a) Excepcionalment es podrà atorgar llicència municipal, quan hi concorrin especials 
circumstàncies. 

b) Queda prohibit l’estacionament de vehicles de tracció mecànica d’un pes màxim autoritzat 
superior als 3.500 kg dintre del barri urbà o en les zones no habilitades a l’efecte. 

A efectes d’aquesta limitació s’entendrà per estacionament qualsevol immobilització de 
vehicles, la durada de la qual passi de dos minuts sempre que no estigui motivada per causa 
de la circulació o de càrrega i descàrrega de mercaderies. 

 
 
CAPÍTOL III. ÚS PRIVATIU 
 
ARTICLE 73 

 
L’ús privatiu es refereix a les modalitats de quioscos, columnes i altres instal·lacions 
publicitàries, aparells o màquines automàtiques de venda o esbarjo, transformadors, 
conduccions de serveis tècnics i usos anàlegs als relacionats. 

 
ARTICLE 74 

 
L’ús privatiu en les modalitats indicades resta subjecte a llicència o a concessió administrativa. 
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CAPÍTOL IV. INFRACCIONS I SANCIONS DEL TÍTOL VI 
 
ARTICLE 75. INFRACCIONS 

 

Constituiran infraccions administratives d’aquesta Ordenança pel que respecta a aquest títol VI, 
les següents: 

1. L’ús comú especial de la via pública per particulars sense la corresponent autorització 
municipal. 

2. La venda ambulant sense les autoritzacions administratives i sanitàries corresponents. 

3. La venda o activitat en la via pública en llocs no permanents sense autorització municipal o 
incomplint les condicions de l’autorització i/o de productes no autoritzats. 

4. L’ocupació de la via pública mitjançant cadires, taules, vetlladors, parasols o similars, sense 
llicència municipal o sense ajustar-se a les condicions d’aquesta i a les generals establertes a 
l’ordenança o l’incompliment de les obligacions del titular de la llicència 

 
 
 
ARTICLE 76. SANCIONS 

 

S’imposaran les sancions següents, a no ser que d’acord amb una altra normativa se’n pugui 
imposar una de més alta: 

 

Les infraccions lleus seran sancionables amb multes de 50 € fins a 750 € 
Les infraccions greus seran sancionables amb multes de 751 € a 1.500 € 
Les infraccions molt greus seran sancionables amb multes de 1.501€ a 3.000 € 
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TÍTOL VII. DE LA TINENÇA D’ANIMALS DE COMPANYIA 

 
CAPÍTOL I. CONSIDERACIONS PRELIMINARS 
 
ARTICLE 77 
 
1. Aquesta Ordenança té per objecte la regulació de la tinença d’animals de companyia dins 
el terme municipal de Parets  del Vallès. L’Ordenança planteja quina ha de ser la interrelació 
responsable de les persones i els animals. Per aquest motiu, és respectuosa en tot cas amb 
els drets dels animals i té cura dels aspectes relacionats amb la seguretat i la salut pública, 
de conformitat amb el que preveuen el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova 
el Text refós de la Llei  de protecció dels animals i amb la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre 
tinença de gossos considerats perillosos. 
 
2. Als efectes d’aquesta Ordenança, s’entén per: 
 

a) Animal domèstic: el que pertany a espècies que habitualment es crien, es reprodueixen 
i conviuen amb persones i que no pertanyen a la fauna salvatge. 
 
b) Animal de companyia: és l’animal domèstic que les persones mantenen generalment a 
la llar amb la finalitat d’obtenir-ne companyia. Gaudeixen sempre d’aquesta consideració 
els gossos, els gats i les fures. Els gossos considerats perillosos són els descrits a l'article  
106. 
 
c) Fauna salvatge autòctona: és la fauna que comprèn les espècies animals originàries de 
Catalunya o de la resta d’Espanya que viuen en estat salvatge. 
 
d) Fauna salvatge no autòctona: és la fauna que comprèn les espècies animals originàries 
de fora d’Espanya que viuen en estat salvatge. 
 
e) Animal de companyia exòtic: és l’animal de la fauna no autòctona que de manera 
individual depèn dels humans, hi conviu i ha assumit el costum del captiveri. 
 
f) Via pública: els carrers, places i parcs públics de la ciutat, i les zones rurals i forestals del 
terme municipal. 

 
 

CAPÍTOL II. NORMES GENERALS 
 

ARTICLE 78 
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1. La tinença d'animals de companyia en els domicilis particulars es condiciona al compliment 
de les condicions higièniques òptimes per al seu allotjament, la netedat, l’absència de risc 
sanitari i la inexistència de molèsties per als veïns. 
 
2. El nombre màxim d’animals permès per habitatge serà establert per l’Alcaldia o regidoria 
en qui delegui, prèvia valoració de l’espai disponible pels tècnics municipals, les condicions 
higièniques i sanitàries per al seu manteniment, i la problemàtica que la tinença pugui generar 
als veïns. 
 
3. La tinença d’animals que són criats a la llar amb la finalitat exclusiva de l’autoconsum 
familiar o de produir algun producte per al consum de les persones, com per exemple aus de 
corral o conills, queda condicionada al fet que les circumstàncies de l’allotjament, l’adequació 
de les instal·lacions i el nombre d’animals ho permetin, tant en els aspectes higiènic i sanitari, 
com pel que fa a la inexistència de molèsties per als veïns. 
 

ARTICLE 79. IDENTIFICACIÓ 

 

1. Els propietaris d'animals de companyia  tenen l’obligació d’identificar- los mitjançant algun 
dels sistemes següents: 
 

a) Tatuatge a la pell mitjançant dermògraf o per qualsevol altre sistema que en garanteixi 
el caràcter indeleble. 
 
b) Identificació electrònica mitjançant la implantació d’un microxip homologat. 

 
2. La identificació dels animals s’ha de realitzar de conformitat amb les instruccions 
contingudes en el Decret 328/1998, de 24 de desembre, pel qual es regula la identificació i el 
Registre general d’animals de companyia. 
 

ARTICLE 80. REGISTRE CENSAL D’ANIMALS DE COMPANYIA 

 

1. Les persones propietàries o posseïdores de gossos, gats i fures els han de censar en el 
Registre Censal d’Animals de Companyia de l’Ajuntament dins els terminis següents: tres 
mesos, des del naixement de l’animal; o trenta dies, des de la data d’adquisició de l’animal o 
d’un canvi de residència. 
 
2. No s’inscriurà cap gos, gat o fura en el Registre Censal d’Animals de Companyia si no ha 
estat identificat de manera indeleble mitjançant algun dels sistemes esmentats en l’article 
anterior. 
 
3. En el Registre Censal d’Animals de Companyia Municipal s’hi faran constar les dades 
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necessàries per fer possible la identificació veterinària de l’animal i la identificació de la 
persona propietària o posseïdora: 
- data d'inscripció 
- núm.  d'inscripció 
- Codi d'Identificació Generalitat 
- Codi de referència , base de dades genètica -Patró DNA- només en gossos 
- Raça , sexe , color 
- domicili habitual de l'animal 
- nom, cognom i DNI del titular 
- domicili i telèfon del titular de l'animal. 
 
4. Els gossos, hauran  de portar de manera permanent i obligatòria pels espais o les vies 
públiques una placa identificativa lligada al coll, que serà entregada per l'Ajuntament en el 
moment que sigui efectiva l'alta del cens municipal on mitjançant un codi QR i figurin les dades 
d'identificació censal mínimes per la seva identificació en cas de pèrdua. 
 
 
5. Les persones propietàries o posseïdores de gossos, gats i fures estan obligades a 
comunicar a l’Ajuntament, en el termini de trenta dies, qualsevol modificació de les dades que 
figurin en el cens, inclosa la mort de l’animal. 
 

ARTICLE 81 

Es prohibeix l’ús d’animals en baralles i en espectacles o altres activitats, si aquests els poden 
ocasionar sofriment o poden ésser objecte de burles o tractaments antinaturals, o bé si poden 
ferir la sensibilitat de les persones que els contemplen, com ara els següents: baralles de 
gossos, baralles de galls, matances públiques d’animals, atraccions firals giratòries amb 
animals vius lligats o tir al colom. 
 

ARTICLE 82 

Durant el període d’estada al terme municipal, les persones responsables dels espectacles en 
els quals s’utilitzin animals hauran de mantenir-los en bones condicions higièniques i sanitàries, 
alimentar- los adequadament i assegurar tant la seva pròpia protecció com la de la ciutadania. 
 

ARTICLE 83 

1. El comerç d’animals s’ha de fer als establiments de venda autoritzats, llevat de les 
transaccions entre les persones particulars quan es limitin a llurs animals de companyia, no 
tinguin afany de lucre i es garanteixi el benestar de l’animal. 
 
2. Resta prohibit vendre o donar animals a les persones menors de setze anys i a les persones 
incapacitades sense l’autorització prèvia dels qui en tenen la potestat o la custòdia. 
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3. No es poden fer donacions d’animals com a premi o recompensa. 
 
4. Queda prohibida la venda d’animals vius a la via pública. S’exceptua d’aquesta prohibició 
la venda efectuada pels titulars de les parades del mercat setmanal que venen animals 
destinats al consum humà (gallines, conills i similars), diferents espècies de peixos, aus  
d’ornament i alguns rèptils o rosegadors, sempre que no es tracti d’animals d’alguna de les 
espècies protegides relacionades a l’annex de la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels 
animals. També es prohibeix la utilització d’animals a la via pública amb finalitat comercial i la 
seva exhibició ambulant com a reclam. 
 
ARTICLE 84 

 

1. No és permès de donar aliments als animals a la via pública. Es prohibeix especialment 
alimentar els gats. 
 
2. Resta prohibit subministrar als animals substàncies que puguin causar-los alteracions de la 
salut o del comportament, excepte en els casos emparats per la normativa vigent o per 
prescripció veterinària. 
 
3. Queda prohibit provocar l’enverinament de qualsevol tipus d’animal de companyia o de cria. 
La utilització de verí a la via pública queda restringida als serveis especialitzats, la missió dels 
quals es protegir la salubritat pública contra dels animals que es constitueixen en 
plaga (rates, ratolins, insectes, aràcnids, etc.). 
 
4. Els gats només es podran alimentar per personal autoritzat i en les colònies establertes i 
autoritzades pel Ajuntament. El personal autoritzat disposarà d'un document identificatiu emès 
per l'Ajuntament. 
 
L'Ajuntament disposarà d'un fitxer amb les persones autoritzades per alimentar els gats i tenir 
cura de forma controlada de les colònies habilitades a l'efecte. 
 

ARTICLE 85 

 

1. El posseïdor d'un animal, sense perjudici de la responsabilitat subsidiària del propietari, és 
responsable dels danys, els perjudicis i les molèsties que ocasioni a les persones, a les coses, 
a les vies i els espais públics, i al medi natural en general, de conformitat amb el que estableix 
l'article 1905 del Codi civil. 
 
2. L’Ajuntament requerirà el propietari d’un animal que hagi causat danys en els béns de 
domini públic perquè reposi els béns afectats al seu estat inicial. 
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3. L’Ajuntament també requerirà els propietaris o posseïdors d’animals que causen molèsties 
perquè les solucionin. 
 
ARTICLE 86 

 

1. Queda prohibit deixar les deposicions fecals dels gossos a les vies públiques i, en general, 
en qualsevol lloc destinat al trànsit de vianants. De manera especial, es prohibeix deixar les 
deposicions d’aquests animals en els parcs infantils o jardins. 
 
2. Els propietaris o posseïdors dels animals són responsables de la retirada i eliminació de 
les deposicions recollint-les amb l’ajut d’una bossa de plàstic o per qualsevol altre mètode 
adient. 
Les deposicions recollides es col·locaran de manera higiènica en els contenidors 
d’escombraries o als llocs que l’Ajuntament destini expressament a tal efecte. 
En cas que es produeixi la infracció d’aquesta norma, i en el cas de que el titular del gos  o a 
la persona que condueixi el gos se'l requerirà perquè retiri les deposicions de l’animal 
immediatament. En cas de no ser atès aquest requeriment, es farà constar de forma expressa 
per a l’Ajuntament i per a la persona interessada, i es procedirà a tramitar el  procediment 
sancionador corresponent. 
 
3. En cas de que es trobi una deposició de gos a la via pública, plaça o parc i no es pugi 
identificar el causant de la mateixa ,s'agafarà  la mostra corresponent pel personal municipal 
autoritzat i es procedirà al seu registre genètic per tal d'identificar l'animal així com el seu 
titular i tramitar d'ofici  el procediment sancionador corresponent. 
 
 
 

CAPÍTOL III. NORMES SANITÀRIES 
 

ARTICLE 87 

Les persones propietàries o posseïdores d’animals han de mantenir-los en bones condicions 
higièniques i sanitàries, de benestar i de seguretat, de conformitat amb les característiques de 
cada espècie. 
 

ARTICLE 88 

Els titulars de gossos hauran de donar l’atenció veterinària bàsica per garantir la salut dels 
animals. Els titulars de gossos hauran d'estar en possessió de la cartilla sanitària de l'animal 
emesa per un veterinari, on constarà la fotografia i el nom de l'animal, la seva edat, sexe, fitxa 
de vacunacions i el nom i adreça del titular responsable. 
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ARTICLE 89 

 

1. En cas de declaració d'epizoòties (malalties epidèmiques que afecten els animals), els 
propietaris dels animals compliran les mesures preventives que amb caràcter excepcional 
estableixin les autoritats sanitàries, així com les prescripcions complementàries que pugui 
acordar l’Alcaldia o la regidoria en qui delegui. 
 
2. En cap cas no es poden amagar casos de ràbia en els animals, ni els animals que la 
pateixen no es poden deixar en llibertat. 
 
3. Els veterinaris que portin a terme vacunacions i tractaments que les administracions 
competents puguin ordenar amb caràcter obligatori han de dur un arxiu amb la fitxa clínica 
dels animals atesos. Aquest arxiu ha d’estar a disposició de l’Ajuntament cada vegada que el 
necessiti per portar a terme actuacions dins llur àmbit competencial. 
 
4. Els veterinaris del municipi han d’informar al titular  d'un animal que pertanyi a una 
   espècie d'identificació obligatòria del següent : 

• donar d'alta l'animal al registre censal d'animals de companyia municipal 
• identificar l'animal mitjançant els sistemes d'identificació fixats en l'ordenança i 

concretament donar  les dades de bases genètiques o ADN en el cas de que l'animal 
a censar sigui un gos. 

• altres mesures sanitàries i controls mèdics de l'animal d'acord amb la normativa vigent 
 
ARTICLE 90 

 
1. Quan un animal de companyia mossegui o agredeixi una persona o un altre animal, el seu 
propietari està obligat, quan se li demani, a identificar-se i mostrar la documentació sanitària 
de l'animal a la persona afectada, o als seus familiars si es traca d'un nen, a l’Ajuntament i al 
personal mèdic del centre sanitari on sigui atesa la persona accidentada. 

 
2. Concretament, el propietari presentarà a l’Ajuntament la documentació sanitària de l'animal 
en el termini de 24 hores posteriors a l'incident. Al mateix temps, el propietari es posarà en 
contacte amb el veterinari que hagi vacunat l'animal per demanar- li que en faci l'observació. 
 
Durant els primers quinze dies posteriors a l'incident, l'animal restarà sota la vigilància en el 
seu mateix domicili i el seu propietari es comprometrà a no efectuar desplaçaments fins que 
no acabi el període d'observació. Un cop transcorreguts aquests quinze dies, el veterinari 
tornarà a examinar l'animal i si no presenta cap alteració de la conducta ni símptomes 
d'hidrofòbia, ho farà constar en la certificació corresponent. 
 
3. Quan les circumstàncies ho aconsellin o sigui necessari l’Ajuntament o l'Autor itat competent  
podrà obligar a recloure l'animal agressor en una canera. Tant si l'observació es fa en el 
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domicili del propietari de l'animal com en una canera, les despeses ocasionades aniran a 
càrrec del titular de l'animal. 
 
ARTICLE 91 

 

L’Ajuntament pot ordenar l’aïllament o el comís dels animals de companyia en el cas d’haver- 
los diagnosticat que pateixen malalties transmissibles a l’home, bé per sotmetre’ls a un 
tractament curatiu adequat, bé per sacrificar-los si és necessari. En qualsevol cas, les 
despeses derivades de l’actuació municipal per aquest motiu anirien a càrrec del propietari de 
l’animal. 
 

 

CAPÍTOL IV. NORMES DE CONVIVÈNCIA I TRACTE DELS ANIMALS 
 

ARTICLE 92 

 

1. Els propietaris o posseïdors d’un animal de companyia han de proporcionar-li l’aliment, 
l’aigua, l’allotjament i les condicions ambientals d’espai, ventilació, humitat, temperatura, llum, 
aixopluc i cures necessàries per evitar que l’animal pateixi cap sofriment i per satisfer les seves 
necessitats vitals. 
 
2. En particular, s’hauran de complir les condicions següents: 
 

a) Els animals de companyia han de disposar d’aigua potable, neta i degudament protegida 
del fred a l’hivern per evitar que es geli, i se’ls ha de facilitar una alimentació equilibrada i 
en quantitat suficient per mantenir uns bons nivells de nutrició i salut. 
 
b) L’espai de què han de disposar els animals de companyia ha de ser suficient. Els animals 
han d’estar a aixopluc de la intempèrie, i disposaran de la ventilació, la temperatura i la llum 
adequades. Els animals d’un pes superior als 25 Kg no poden tenir com a habitacle espais 
inferiors a 6 m2. 
 

c) Els allotjaments dels animals s’han de mantenir nets, desinfectats i desinsectats 
convenientment. 
 
d) Els gossos de guarda i, de forma general, els animals de companyia que es mantenen 
lligats o en un espai reduït, no poden estar en aquestes condicions de forma permanent, 
han de tenir llibertat de moviments i han de poder accedir a una caseta o aixopluc destinat 
a protegir- los de la intempèrie. En cas d'estar lligats, la llargada del lligam no podrà ser 
inferior a la mesura resultant de multiplicar per quatre la longitud de l'animal. 
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3. Es prohibeix, des de les 22 fins a les 8 hores, deixar en patis, terrasses, galeries i balcons 
o altres espais oberts, animals domèstics que amb els seus sons, crits o cants destorbin el 
descans dels veïns. 
 
ARTICLE 93 

 

1. Es prohibeix maltractar els animals, agredir-los físicament o sotmetre’ls a qualsevol altra 
pràctica que els produeixi sofriments o danys físics o psicològics. 
 
2. En particular, es prohibeix mantenir els animals: 
 

a) En celoberts i/o balcons. 
 
b) En un lloc sense ventilació, sense llum o en condicions climàtiques extremes. 
 
c) En vehicles estacionats més de quatre hores. En cap cas, un vehicle no pot ser el lloc  
que els albergui de forma permanent. 
 
d) En el maleter dels cotxes, llevat que s’adeqüi un sistema apropiat que garanteixi un 
aireig eficaç i que, alhora, eviti una intoxicació possible de l’animal deguda als gasos 
originats pel mateix vehicle. 
 

 

ARTICLE 94 

1. Els gossos, a les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius, als 
transports públics i als llocs i espais d’ús públic en general, s’han de conduir lligats amb una 
corretja o cadena i collar. 
 
2. En el cas de que el gos estigui al catàleg de animals Potencialment Perillosos de la 
Generalitat  aquest portarà morrió. 
 
L'Ajuntament disposarà d'unes àrees d'esbarjo específiques pels gossos, denominades 
correcans. Aquestes àrees  romandran tancades i amb el mobiliari urbà necessari per tal que 
aquest espai reuneixi les condicions necessàries per l'esbarjo dels gossos. 
En aquests espais tancats els gossos  podran anar deslligats sempre que es compleixin  les 
normes d'ús  que s'hi especifiquen. 
 
3. Normes d'ús dels espais de correcan: 
 

– Els gossos poden romandre deslligats, amb excepció dels gossos considerats 
potencialment perillosos que hauran d'estar lligats i amb morrió homologat. 
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– No es pot alimentar cap gos en l'espai destinat com a zona d'esbarjo. 
– El titular de l'animal ha de recollir els excrements i dipositar-los de manera higiènica 

dins de les papereres habilitades. 
– Les persones usuàries s'han d'assegurar que la porta del recinte queda sempre 

tancada. 
– Els gossos han de romandre sota la vigilància de la persona titular o posseïdora qui 

serà la responsable dels danys i les molèsties que l'animal pugui ocasionar a altres 
persones o animals. 

 
 
ARTICLE 95 

 
1. La utilització dels ascensors per part dels animals de companyia no coincidirà amb l'ús que 
en puguin fer els altres veïns, excepte quan aquests ho acceptin. 
 
2. Els gossos guardians de solars, obres, parcs, tallers i horts hauran d'estar sota la vigilància 
dels seus propietaris o persones responsables i mai sols per la via pública o el camp. 
 
Romandran sempre en espais acotats i la seva presència s'advertirà en lloc visible mitjançant 
un cartell amb l’advertència de perill i hauran de comptar amb les mesures de seguretat 
adequades. 
 
ARTICLE 96. TRASLLAT D’ANIMALS 

 

1. Els animals han de disposar d’un espai suficient que els permeti com a mínim que puguin 
aixecar-se i jeure si se’ls trasllada d’un lloc a un altre. 
 
2. Els animals han d’ésser abeurats durant el transport i han de rebre una alimentació 
apropiada a intervals convenients. 
 
3. En la càrrega i descàrrega dels animals s’ha d’utilitzar un equip adequat per evitar-los danys 
o sofriments. 
 

ARTICLE 97 

  

1. Queda totalment prohibida l'entrada amb animals de companyia als llocs següents: 
 
a) Piscines públiques. 
 
b) Locals destinats a la fabricació, venda, emmagatzematge, transports i manipulació 
d'aliments. 
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c) Locals d'espectacles públics, esportius, culturals o recreatius. 
 
d) Centres d'atenció mèdica. 
 
e) Edificis i a les instal·lacions de titularitat municipal. 

 
2. S’exceptuen de la prohibició continguda en l’apartat anterior els gossos que acompanyen 
persones invidents, sempre que es respecti el que s’estableix sobre aquesta qüestió en la Llei 
19/2009, de 26 de novembre, que regula l’accés a l’entorn de les persones amb disminució 
visual acompanyades de gossos pigall. 
 
3. Els propietaris d'establiments públics i allotjaments, com hotels, pensions, restaurants, bars, 
cafeteries i similars, podran prohibir a criteri seu l'entrada i permanència dels gossos en llurs 
establiments. En cas de permetre's la seva entrada, sempre aniran subjectes mitjançant una 
corretja. 
 
4. El trasllat de gossos, gats i fures per mitjà de transport públic és permès sempre que els 
animals, pel seu volum, puguin dur-se en l’interior de transports o d’altres mitjans homologats 
per al transport d’animals. 
 
 
CAPÍTOL V. RECOLLIDA D’ANIMALS 

 
ARTICLE 98 

La persona titular d’animals està obligada a evitar-ne la fugida. Els animals que circulin per la 
via pública sense anar acompanyats de cap persona responsable seran recollits per personal 
especialitzat i conduïts a l'espai adequat i destinat al efecte per l'ajuntament, on es procedira 
a la seva identificació. En cas de que l'animal no estigui identificat es procedirà al seu trasllat 
segons el Protocol Municipal de recollida d'Animals de Companyia aprovat per l'ajuntament. 
 
ARTICLE 99 

Els mitjans emprats per capturar i transportar els animals abandonats comptaran amb les 
condicions higièniques adients i els animals seran atesos per personal degudament capacitat. 
Durant la recollida i retenció dels animals, se'ls assegurarà la manutenció, la neteja i un tracte 
correctes. 
 
ARTICLE 100. RECUPERACIÓ D’ANIMALS 

1. L’Ajuntament es farà càrrec dels animals abandonats o perduts fins que siguin recuperats, 
cedits o sacrificats. 
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2. El termini per recuperar un animal és de vint dies; i per poder-lo recuperar, s’han de satisfer 
prèviament les despeses generades per l’animal. 

 
3. Un cop esgotat el termini de vint dies esmentat en el punt anterior, si l’animal no ha estat 
reclamat o el propietari no ha satisfet les despeses generades pel seu manteniment, es 
considerarà que l’animal ha estat abandonat i aquest podrà ésser cedit, acollit temporalment 
o adoptat. 
 

ARTICLE 101 

1. Resta prohibit abandonar els animals de companyia. 
 
2. Les persones propietàries o posseïdores d’animals de companyia estan obligades a 
comunicar la desaparició de l’animal a l’Ajuntament en un termini de quaranta-vuit hores, de 
manera que en quedi constància. 
 
ARTICLE 102 

1. Els animals que apareguin morts en la via pública seran retirats pels serveis municipals. En 
aquest sentit, qualsevol ciutadà pot avisar a la Policia Local de l'Ajuntament a fi que l'animal 
pugui ser retirat al més aviat possible. 
 
2. Els animals abandonats que circulin malalts o ferits per la via pública seran retirats pels 
serveis municipals. 
 
3. El propietari d’un animal que mori en el seu dom icili es posarà en contacte amb qualsevol 
centre veterinari del municipi per tal de garantir que la inhumació es fa complint la normativa. 
Les despeses ocasionades aniran a càrrec del propietari o posseïdor. 
 
ARTICLE 103 

1. Es prohibeix el sacrifici de gats i gossos, excepte pels motius humanitaris i sanitaris 
legalment establerts. 
 
2. En el cas que s’hagi de procedir a sacrificar un gat o gos, cal documentar la decisió de 
manera suficient. El sacrifici l’haurà de realitzar un veterinari, en les condicions permeses i 
mitjançant algun dels mètodes permesos pel Decret 254/2000, de 24 de juliol, pel qual 
s’estableixen els mètodes d’eutanàsia per als animals de companyia que s’han de sacrificar. 
 
3. Les despeses de manutenció de l’animal abans no sigui sacrificat i les despeses que 
comporti la pràctica de l’eutanàsia aniran a càrrec de la persona propietària. 
 
CAPÍTOL VI. ESTABLIMENTS DE VENDA D’ANIMALS 
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ARTICLE 104 

 

1. Els establiments de venda d’animals han de complir els requisits de funcionament següents: 
 

a) Ésser inscrits en el Registre de Nuclis Zoològics i tenir en lloc visible l’acreditació 
d’aquesta inscripció. 
 
b) Dur un llibre de registre oficial que ha d’incloure les dades relatives a l'origen, la 
identificació i la destinació dels animals. 
 
c) Vendre els animals desparasitats, sense símptomes aparents de patologies psíquiques 
o físiques i sense que pateixin, ni els animals que es venen ni llurs progenitors, malalties 
hereditàries diagnosticables. 
 
d) Disposar d'un servei veterinari propi o d'un assessorament veterinari exterior, que ha de 
constar en el llibre de registre. 
 
e) Mantenir els animals en un lloc adequat dins l'establiment i no exhibir-los als aparadors 
de les botigues. Aquests animals han d'ésser allotjats, abeurats i alimentats correctament. 
Els gossos, els gats i les fures han d'estar identificats, i també els altres exemplars 
d'espècies la identificació de les quals sigui obligatòria. 
 
f) Lliurar, en les vendes d'animals, un document en què s'ha de fer constar la identificació 
de l'espècie, el número d'identificació de l'animal, si escau, i el nucli zoològic. En el cas de 
les vendes a particulars, s'ha de lliurar també un document d'informació sobre les 
característiques de cada animal, les seves necessitats, els consells d'educació i les 
condicions de manteniment, sanitàries i de benestar necessàries, avalades per un col·legi 
de veterinaris o de biòlegs. 
 

2.  L'actuació d’aquests centres s’ha d’ajustar als requeriments següents: 
 

a) Per a qualsevol transacció d'animals per mitjà de revistes de reclam, publicacions 
assimilables i altres sistemes de difusió s'ha d'incloure a l'anunci el número de registre del 
nucli zoològic del centre venedor o donant. 
 
b) Les persones professionals que treballin en establiments de venda i que hagin de 
manipular- los han d'haver fet un curs de cuidador o cuidadora d'animals. 
 
c) Els cadells importats o criats per ésser venuts com a animals de companyia no es poden 
separar de la mare abans del moment de deslletament recomanat per a cada espècie. 

 
3. Els establiments que comercialitzen animals exòtics han de complir, a més dels requisits 
establerts en els apartats anteriors, les disposicions següents: 
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a) El venedor o venedora dels animals ha de conèixer el nom científic de cada espècie que 
comercialitza i la legislació aplicable a cadascuna i ha d'informar el comprador o 
compradora de la prohibició d'alliberar exemplars d'espècies no autòctones. 
 
b) La factura de venda ha d'incloure, si escau, el número CITES, o el que determini la 
normativa europea, de cada exemplar venut. 
 
c) Les informacions escrites a què es refereix la lletra f) de l’apartat 1 d’aquest article han 
d'incloure les especificacions relatives a l'espècie de l'exemplar venut, la grandària d'adult 
i la possibilitat de transmissió de zoonosi. 

 
 

CAPÍTOL VII. TINENÇA I CONDUCCIÓ D’ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS 

 
ARTICLE 105. REGULACIÓ ESPECÍFICA PER GOSSOS PERILLOSOS 

Els gossos perillosos es regiran pel que disposa la Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre tinència 
de gossos perillosos, la normativa que la desenvolupi o modifiqui i el disposat en aquest capítol 
i la resta de preceptes d'aquesta ordenança. 
 

ARTICLE 106. DEFINICIÓ D’ANIMAL POTENCIALMENT PERILLÓS 

Es considera que un animal és potencialment perillós: 
 
a) Amb caràcter genèric, si l’animal pertany a la fauna salvatge i es fa servir com a animal 
domèstic o de companyia, sempre que, amb independència de la seva agressivitat, pertanyi 
a una espècie o raça que tingui capacitat de causar la mort o lesions a les persones o a 
altres animals, i danys a les coses. 
 
b) Els gossos que pertanyen a alguna de les races següents i als seus encreuaments: akita 
inu, american staffordshire terrier, bullmastiff, doberman,  dog argentí, dog de burdeus, fila 
brasiler, mastí napolita, pit bull, gos de presa canari,  rottweiler, tosa japonès. 
 
c) Els gossos les característiques dels quals es corresponguin amb totes o la majoria de 
les següents: 
 

 Musculatura forta, aspecte poderós, robust, configuració atlètica, agilitat, vigor i 
resistència. 

 Caràcter marcat i valor gran. 
 Pèl curt. 
 Perímetre del tòrax comprès entre 60 i 80 cm, altura fins a la creu entre 50 i 70 

cm i pes superior a 20 kg. 
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 Cap voluminós, en forma de cub, robust, amb crani ample i gran, i galtes 
musculoses i bombades. Mandíbules grans i fortes, boca robusta, ampla i 
profunda. 

 Coll ample, musculós i curt. 
 Pit massís, ample, gran, profund, costelles arquejades i llom musculat i curt. 
 Extremitats anteriors paral·leles, rectes i robustes, i extremitats posteriors molt 

musculoses, amb potes relativament llargues formant un angle moderat. 
 
d) Els gossos que manifestin un caràcter marcadament agressiu o que hagin estat 
protagonistes d’agressions a persones o a altres animals. 
 
e) Gossos que han estat ensinistrats per a l'atac i la defensa. 

 

ARTICLE 107. DETERMINACIÓ DE LA PERILLOSITAT POTENCIAL 

1. Correspon a l’Alcaldia o regidoria en qui delegui determinar si un animal concret ha de ser 
considerat perillós perquè compleix amb els requisits continguts a l’article 106. La decisió 
s’haurà de fonamentar en l’informe previ d’un veterinari que valori la perillositat potencial de 
l’animal. 
 
2. La persona titular de l’animal declarat potencialment perillós per l’Ajuntament haurà de 
sol·licitar la llicència que es regula en l’article següent en el termini d’un mes  a comptar des 
de l’endemà de rebre la notificació corresponent. 
 
ARTICLE 108. LLICÈNCIA 

1. La tinença d’animals potencialment perillosos per part dels veïns del municipi es condiciona 
a l’obtenció prèvia d’una llicència. No obstant això, la tinença dels animals que pertanyen a la 
fauna salvatge només és permesa: 

 
a) Tractant-se d’una de les espècies de la fauna autòctona, sempre que no estigui inclosa 
en el Decret Legislatiu 2/2008, Text refós  de la Llei de  protecció als animals. 
 
b) Les espècies de la fauna no autòctona, només si no estan declarades altament 
protegides o en perill d’extinció pels tractats internacionals signats per l’Estat espanyol. 
 

2. Els requisits per obtenir la llicència municipal per a la tinença d’animals potencialment 
perillosos són els següents: 

a) Ser major d’edat. 
 
b) No haver estat condemnat/da pels delictes a què es refereix l’article 3.1.b de la Llei 
50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment 
perillosos. 
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c) No haver estat sancionat/da per infraccions greus o molt greus amb alguna de les 
sancions accessòries previstes en cap  normativa de tinença d'animals. 
 
d) Disposar de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença d’animals potencialment 
perillosos. 
 
Aquestes capacitat i aptitud s’han d’acreditar mitjançant la presentació d'una certificació 
emesa per un dels centres de reconeixement autoritzats que es dediquen a valorar les 
aptituds psicofísiques de les persones per poder conduir un vehicle. 
 
e) Acreditar, mitjançant la presentació de la pòlissa i del darrer rebut, haver formalitzat una 
assegurança de responsabilitat civil pels danys que els animals potencialment perillosos 
de la persona que demana la llicència puguin causar a terceres persones, amb una 
cobertura no inferior a 150.253 € per sinistre. 
 

3. L’òrgan municipal competent per resoldre la sol·licitud de llicència s’ha de pronunciar al 
respecte en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la seva presentació en el 
Registre General d’Entrades de l’Ajuntament. En el supòsit que la sol·licitud de llicència no es 
resolgui de manera expressa en el termini esmentat, caldrà entendre-la atorgada per silenci 
administratiu. 
 
4. La llicència atorgada té un període de vigència de cinc anys, transcorreguts els quals podrà 
ser renovada pel mateix període de temps prèvia sol·licitud a l’Ajuntament. No obstant, la 
llicència perdrà la seva vigència si el titular deixa de complir algun dels requisits necessaris 
per al seu atorgament. Qualsevol variació dels elements que s’han tingut en compte per 
atorgar la llicència haurà de ser comunicada pel seu titular a l’Ajuntament en el termini de 
quinze dies des que es produeixi la variació. 
 
5. L’assegurança de responsabilitat civil s’ha de mantenir durant la vigència de la llicència. 
 
Per poder comprovar aquesta circumstància, caldrà que el titular faci arribar cada any a 
l’Ajuntament una còpia del rebut de pagament de l'assegurança. 
 

ARTICLE 109. TARGETA ACREDITATIVA DE L’ATORGAMENT DE LA LLICÈNCIA 

L’Ajuntament entregarà una targeta a les persones a les quals s’atorgui la llicència, per tal de 
facilitar- les que puguin acreditar aquesta circumstància. 
 

ARTICLE 110. IDENTIFICACIÓ 

Els animals potencialment perillosos s'han d'identificar mitjançant microxip, alhora que hauran 
de complir els mateixos requisits establerts per l'alta al registre del cens d'animals domèstics 
del municipi. 
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ARTICLE 111. CENS 

El titular de la llicència, quan sol·liciti la inscripció de l’animal en el Registre Censal d’Animals 
de Companyia de l’Ajuntament, ha d’indicar la destinació que vol donar-li, la convivència amb 
les persones, la guarda, la protecció o qualsevol altra. 
 
 
ARTICLE 112. ENSINISTRAMENT 

Queda prohibit l’ensinistrament d’animals potencialment perillosos realitzat amb la finalitat 
exclusiva d’acréixer i reforçar la seva agressivitat per a la lluita i l’atac. 
 

ARTICLE 113. REQUISITS MÍNIMS DE SEGURETAT 

1. Els titulars de la llicència, quan condueixin els animals potencialment perillosos que 
posseeixin per llocs o espais públics, tenen l’obligació de portar a sobre la targeta acreditativa 
de l’atorgament de la llicència així com la placa que acredita que l’animal està censat en el 
Registre Censal d’Animals de Companyia de Parets del Vallès. 
 
2. Tractant-se d’animals potencialment perillosos de l’espècie canina, la conducció per llocs i 
espais públics, que està limitada a un animal per persona, s’ha de fer obligatòriament amb 
cadena o corretja no extensible de menys de dos metres i l’animal ha de portar un morrió 
homologat i adequat a la seva raça. 
 
3. Els animals potencialment perillosos que es trobin en finques, cases de camp, xalets, 
parcel·les, terrasses, patis o qualsevol altre lloc delimitat, han d’estar lligats, excepte si es 
disposa d’un habitacle amb la superfície, alçada i tancament adequat, que permeti protegir les 
persones o animals que accedeixin o s’acostin a aquests llocs. 
 
4. Per transportar animals potencialment perillosos cal adoptar les mesures de precaució que 
les circumstàncies aconsellin per garantir la seguretat de les persones, dels béns i d’altres 
animals, tant durant el transport pròpiament dit com en els moments de càrrega i descàrrega. 
 

ARTICLE 114. MODIFICACIÓ DE LA NORMATIVA REGULADORA D’AQUESTA MATÈRIA 

L’import de la cobertura mínima de l’assegurança de responsabilitat s’entendrà actualitzat 
automàticament, sense necessitar de modificar expressament l’Ordenança, si és modificat 
pels òrgans competents. 
 
SECCIÓ 1a. INFRACCIONS DE LES DISPOSICIONS CONTINGUDES EN ELS CAPÍTOL I 
AL VI D’AQUEST TÍTOL 
 

ARTICLE 115 
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Les infraccions a les disposicions contingudes en els capítols I al VI es classifiquen en lleus, 
greus o molt greus. 
 
Són infraccions lleus: 
 
a) Tenir en possessió un gos, un gat, una fura sense estar degudament donat d'alta al 
registre d'animals domèstics i de companyia de Parets del Vallès. 
b) No acreditar un arxiu amb les fitxes clíniques dels animals que s'han de vacunar o tractar 
obligatòriament, d'acord amb el que estableix aquesta Llei. 
c) Vendre animals de companyia a persones menors de setze anys i a persones incapacitades 
sense l'autorització dels qui en tenen la potestat o la custòdia. 
d) Fer donació d'un animal com a premi o recompensa. 
e) Transportar animals incomplint els requisits establerts . 
f) No dur identificats els gats, els gossos i les fures i els altres animals que s'hagin d'identificar 
d'acord amb la normativa vigent incloent les disposicions d'aquesta ordenança, o 
incomplir els requisits establerts per aquesta Llei i la normativa que la desplega en relació 
amb aquesta identificació. 
g) No posseir, el personal dels nuclis zoològics que manipuli animals, el certificat corresponent 
al curs de cuidador o cuidadora d'animals, reconegut oficialment. 
h) Filmar escenes fictícies de crueltat, maltractament o sofriment d'animals sense l'autorització 
administrativa prèvia. 
i) Usar coles o substàncies enganxoses com a mètode de control de poblacions d'animals 
vertebrats. 
j) No tenir en lloc visible l'acreditació de la inscripció en el Registre de nuclis zoològics. 
k) No tenir actualitzat el llibre de registre oficial establert per als nuclis zoològics i per a les 
institucions, els tallers i les persones que practiquen activitats de taxidèrmia. 
l) Exhibir animals als aparadors dels establiments de venda d'animals. 
m) Tenir espècies incloses en el Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, en l'annex amb la 
categoria D, i també parts, ous, cries o productes obtinguts a partir d'aquests exemplars, llevat 
dels casos reglamentats o autoritzats. 
n) Practicar la caça, la captura o el comerç de qualsevol exemplar d'espècie de fauna 
vertebrada autòctona no protegida, llevat dels supòsits reglamentats. 
o) Fer exhibició ambulant d'animals com a reclam. 
p) Mantenir els animals en instal·lacions inadequades des del punt de vista del seu benestar, 
si no els comporta un risc greu per a la salut. 
q) No evitar la fugida d'animals. 
r) Maltractar animals, si no els produeix resultats lesius. 
s) Subministrar a un animal substàncies que li causin alteracions lleus de la salut o del 
comportament, llevat dels casos emparats per la normativa vigent. 
t) No donar als animals l'atenció veterinària necessària per garantir-ne la salut, si això no els 
causa perjudicis greus. 
u) Vendre o fer donació d'animals per mitjà de revistes de reclam o publicacions assimilables 
sense la inclusió del número de registre de nucli zoològic. 
v) No comunicar, la persona propietària o posseïdora, la desaparició d'un animal de companyia. 
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w) Qualsevol altra infracció de les disposicions d'aquesta Llei o de la normativa que la 
desplegui que no hagi estat tipificada de greu o molt greu. 
x) Mantenir els animals en instal·lacions inadequades des del punt de vista del seu benestar, 
si no els comporta un risc greu per a la salut. 
y) No evitar la fugida d'animals. 
z) Maltractar animals, si no els produeix resultats lesius. 
a.1) Subministrar a un animal substàncies que li causin alteracions lleus de la salut o del 
comportament, llevat dels casos emparats per la normativa vigent. 
b.1) No donar als animals l'atenció veterinària necessària per garantir-ne la salut, si això no 
els causa perjudicis greus. 
c.1) Vendre o fer donació d'animals per mitjà de revistes de reclam o publicacions assimilables 
sense la inclusió del número de registre de nucli zoològic. 
d.1) No comunicar, la persona propietària o posseïdora, la desaparició d'un animal de 
companyia. 
e.1) Qualsevol altra infracció de les disposicions d'aquesta Llei o de la normativa que la 
desplegui que no hagi estat tipificada de greu o molt greu. 
f.1) No recollir les defecacions dels animals dels que s'és titular dels espais públics 
(carrers, parcs, jardins...) 
 
 
Són infraccions greus: 
 
a) Mantenir els animals sense l'alimentació necessària o en instal·lacions inadequades des 
del punt de vista higienicosanitari, de benestar i de seguretat, si els comporta risc greu per a 
la salut. 

b) No tenir el llibre de registre oficial establert per als nuclis zoològics i per a les institucions, 
els tallers i les persones que practiquen activitats de taxidèrmia, o no tenir-lo diligenciat per 
l'Administració competent. 

c) No vacunar els animals domèstics de companyia o no aplicar-los els tractaments obligatoris. 

d) Incomplir, els nuclis zoològics, qualsevol de les condicions i els requisits establerts en el 
títol IV. 

e) Fer venda ambulant d'animals fora de mercats, fires i qualsevol altre certamen autoritzat. 

f) Vendre animals o fer-ne donació, els centres de cria d'animals, si no han estat inscrits en el 
Registre de nuclis zoològics. 

g) Anul·lar el sistema d'identificació dels animals sense prescripció ni control veterinaris. 

h) No mantenir en captivitat o en les condicions que per via reglamentària s'estableixin o 
exhibir i passejar per les vies i els espais públics animals salvatges pertanyents a espècies 
de comerç permès que per les seves característiques puguin causar danys a les persones, 
als béns i al medi ambient. 

i) Fer tir al colom. 
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j) Incomplir l'obligació de vendre animals en les condicions degudes 

k) No lliurar la documentació exigida en tota transacció d'animals. 

l) Maltractar o agredir físicament els animals si els comporta conseqüències greus per a la 
salut. 

m) Fer matances públiques d'animals. 

n) Instal·lar atraccions firals giratòries amb animals vius lligats i altres assimilables. 

o) Fer un ús no autoritzat d'animals en espectacles. 

p) Subministrar substàncies a un animal que li causin alteracions greus de la salut o del 
comportament, llevat dels casos emparats per la normativa vigent. 

q) Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç i l'exhibició 
pública d'animals, i també de parts, d'ous o de cries d'exemplars d'espècies de la fauna 
autòctona i no autòctona declarades protegides per tractats i convenis internacionals vigents 
a l'Estat espanyol. 

r) Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç, l'exhibició 
pública i la taxidèrmia d'exemplars de les espècies incloses en l'annex amb la categoria C, 
del Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, i també de parts, d'ous, de cries o de productes 
obtinguts a partir d'aquests exemplars. 

r bis) Practicar la caça, la captura en viu, el comerç, l'exhibició pública i la taxidèrmia 
d'exemplars de les espècies incloses en l'annex amb la categoria D, del Decret legislatiu 
2/2008, de 15 d'abril, i també de parts, d'ous, de cries o de productes obtinguts a partir 
d'aquests exemplars, llevat dels casos reglamentats o autoritzats. 

s) No estar inscrit en el Registre de nuclis zoològics. 

t) Oposar resistència a la funció inspectora o posar entrebancs a la inspecció d'instal·lacions 
que allotgin animals. 

u) No donar als animals l'atenció veterinària necessària per garantir-ne la salut. 

v) Abandonar animals, si s'ha fet en unes circumstàncies que no comporten cap risc per a 
l'animal. 

w) Caçar en espais declarats reserves naturals de fauna salvatge on la caça està prohibida i 
en refugis de fauna salvatge, llevat dels casos autoritzats pel departament competent en 
matèria de medi ambient. 

x) Incomplir les obligacions de procurar el benestar dels animals emprats en curses una 
vegada finalitzada la seva participació en aquestes curses. 

y) Participar en competicions i curses en les quals es fan apostes sobre animals que no estan 
identificats i registrats en el Registre d'animals de competició. 

y bis) Posseir o emprar arts de caça o captura prohibits, o comerciar-hi, especificats en l'annex 
3 del Reial decret 1095/1989, de 8 de setembre, pel qual es declaren les espècies de caça i 
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pesca i s'estableixen les normes per a la seva protecció, o bé en la norma que el substitueixi, 
llevat dels casos reglamentats o autoritzats. 

z) Reincidir en la comissió d'infraccions lleus durant l'últim any. 

 

Són infraccions molt greus: 

a) Maltractar o agredir físicament els animals, si els comporta conseqüències molt greus per 
a la salut. 

b) Sacrificar gats, gossos i fures fora dels casos específicament permesos. 

c) Abandonar animals, si s'ha fet en unes circumstàncies que els puguin comportar danys 
greus. 

d) Capturar gossos, gats i fures ensalvatgits mitjançant l'ús d'armes de foc sense l'autorització 
corresponent del departament competent en matèria de medi ambient. 

e) No evitar la fugida d'animals d'espècies de fauna salvatge no autòctona, d'animals de 
companyia exòtics o d'híbrids de manera que pugui comportar una alteració ecològica greu. 

f) Esterilitzar animals, practicar mutilacions a animals i sacrificar animals sense control 
veterinari o en contra de les condicions i els requisits establerts per aquesta Llei. 

g) Organitzar baralles de gossos, de galls o d'altres animals, i també participar en aquest tipus 
d'actes. 

h) Mantenir els animals sense l'alimentació necessària o en instal·lacions inadequades des 
del punt de vista higienicosanitari i de benestar, si els perjudicis als animals són molt greus. 

i) Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç i l'exhibició 
pública d'animals o dels ous i les cries d'exemplars d'espècies de la fauna salvatge autòctona 
i de la no autòctona declarades altament protegides o en perill d'extinció per tractats i convenis 
internacionals vigents a l'Estat espanyol. 

j) Practicar la caça, la captura en viu, la venda, la tinença, el tràfic, el comerç, l'exhibició 
pública i la taxidèrmia d'exemplars de les espècies incloses en l'annex amb les categories A i 
B, del Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, i també de parts, d'ous i de cries d'aquests 
exemplars. 

k) Reincidir en la comissió d'infraccions greus durant l'últim any. 

 
ARTICLE 116. QUANTIA DE LES MULTES 

1. Les infraccions lleus seran sancionades per l'Ajuntament de Parets del Vallès amb una 
multa de 100 euros fins a 400 euros, i les greus i molt greus per l'Administració  corresponent 
tal i com estableix l'article 121 d'aquest Títol. Les greus, amb una multa de 401 euros fins a 
2.000 euros, i les molt greus, amb una multa de 2.001 euros fins a 20.000 euros. 
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2. En la imposició de les sancions s'han de tenir en compte, per graduar la quantia de les 
multes i la imposició de les sancions accessòries, els criteris següents: 

    a) La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa. 

    b) L'ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la 

        infracció. 

    c) La reiteració o la reincidència en la comissió d'infraccions. 

    d) La irreparabilitat dels danys causats al medi ambient o l'elevat cost de reparació. 

    e) El volum de negoci de l'establiment. 

    f) La capacitat econòmica de la persona infractora. 

    g) El grau d'intencionalitat en la comissió de la infracció. 

    h) El fet que hi hagi requeriment previ. 

3. Hi ha reincidència si en el moment de cometre's la infracció no ha transcorregut un any des 
de la imposició per resolució ferma d'una altra sanció amb motiu d'una infracció de la mateixa 
qualificació. Si s'hi aprecia la reincidència, la quantia de les sancions es poden incrementar 
fins al doble de l'import màxim de la sanció corresponent a la infracció comesa, sense excedir 
en cap cas el límit més alt fixat per a la infracció molt greu. 

4. En el cas de comissió, per primer cop, d'infraccions de caràcter lleu, es poden dur a terme 
actuacions d'educació ambiental, de prestació de serveis de caràcter cívic en benefici de la 
comunitat relacionades amb la protecció dels animals, o d'advertiment, sense que calgui 
iniciar un procediment sancionador, llevat de les infraccions comeses en matèria de fauna 
autòctona, en les quals sempre s'ha d'iniciar l'expedient sancionador corresponent. D'acord 
amb el que s'estableix per Reglament, el Govern pot estendre aquestes actuacions 
d'educació ambiental o de prestació d'activitats de caràcter cívic en benefici de la comunitat 
relacionades amb la protecció dels animals a qualsevol infractor, sigui quina sigui la infracció 
comesa, i, si escau, la sanció imposada, com a mesura específica complementària. 

 

ARTICLE 117. COMÍS D’ANIMALS 

Les administracions poden comissar de manera immediata els animals, sempre que hi hagi 
indicis racionals d'infracció de les disposicions d'aquesta Ordenança o de disposicions 
normatives. 

En el cas de comissos d'exemplars de fauna salvatge autòctona capturats in situ, sempre que 
es tingui la seguretat que estan en perfectes condicions, els exemplars poden ser alliberats 
immediatament. 

Si el dipòsit prolongat d'animals procedents de comís pot ser perillós per a la seva 
supervivència, els pot comportar patiments innecessaris o, en el cas de fauna autòctona, en 
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fes perillar la readaptació a la vida salvatge, el departament competent en matèria de medi 
ambient pot decidir la destinació final de l'animal. 

Quan fineixin les circumstàncies que han determinat el comís, en el cas que la persona s igui 
sancionada, s'ha de determinar la destinació de l'animal. 

Les despeses ocasionades pel comís, les actuacions que hi estiguin relacionades i, en el cas 
de fauna salvatge autòctona, la rehabilitació de l'animal per alliberar-lo van a compte de la 
persona causant de les circumstàncies que l'han determinat. 

 
ARTICLE 118. RESPONSABILITAT CIVIL I REPARACIÓ DE DANYS 

La imposició de qualsevol sanció establerta per aquesta Ordenança no exclou la valoració de 
l'exemplar en el cas que es tracti de fauna protegida, la responsabilitat civil i l'eventual 
indemnització de danys i perjudicis que puguin correspondre a la persona sancionada, inclosa 
la reparació dels danys mediambientals causats. 

Si l'animal no pertany a una raça determinada i no hi ha cap prova de la seva adquisició a 
títol onerós, el paràmetre d'avaluació econòmica de l'animal s'ha de centrar en el valor de 
mercat d'animals de característiques similars. 

 

ARTICLE 119. RESPONSABLES DE LES INFRACCIONS 

És responsable per infraccions d'aquesta Ordenança qualsevol persona física o jurídica que 
per acció o per omissió infringeixi els preceptes continguts en aquesta Ordenança i la seva 
normativa de desplegament. 

Si no és possible determinar el grau de participació de les diferents persones físiques o 
jurídiques que han intervingut en la comissió de la infracció, la responsabilitat és solidària. 

 

ARTICLE 120. PROCEDIMENT SANCIONADOR 

Per imposar les sancions corresponents a les infraccions tipificades, cal seguir el procediment 
sancionador regulat pel Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment 
sancionador aplicable als àmbits de competència de la Generalitat, i també la Llei de l'Estat 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del 
procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener. 
 
 

ARTICLE 121. ADMINISTRACIÓ COMPETENT PER SANCIONAR 

D'acord amb l'article 51.1 del Decret Legislatiu 2/2008, la imposició de les sancions establertes 
per la comissió de les infraccions correspon: 
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A l'alcalde de l'Ajuntament de Parets del Vallès, si es tracta d'infraccions lleus comeses en el 
terme municipal. 

Al director o a la directora dels serveis territorials del departament competent en matèria de 
medi ambient de la Generalitat de Catalunya si es tracta d'infraccions greus. 

Al conseller o a la consellera del departament competent en matèria de medi ambient de la 
Generalitat de Catalunya  si es tracta d'infraccions molt greus. 

No obstant el que estableixen els anteriors apartats, la competència per sancionar infraccions 
relatives als espectacles, les activitats i els establiments inclosos en el Catàleg dels 
espectacles, les activitats recreatives i els establiments públics sotmesos a la Llei 11/2009, 
de 6 de juliol, correspon a l'Administració  competent per aplicar-la o norma que la substitueixi. 

 
 
SECCIÓ 2a. INFRACCIONS DE LES DISPOSICIONS CONTINGUDES EN ELS CAPÍTOL 
VII D’AQUEST TÍTOL (ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS) 
 
Les infraccions que es contenen en aquest apartat són complementàries a les 
infraccions previstes d'aplicació general. 
 
ARTICLE 122 
 
Tipificació de les infraccions: 
 

Als efectes d’aquesta Llei, les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus. 
 
1. Són infraccions lleus: 
 

a) No inscriure el gos al registre específic del municipi corresponent. 
 
b) No senyalitzar les instal·lacions que alberguin gossos potencialment perillosos. 

 
2. Són infraccions greus: 
 

a) No complir les mesures de seguretat establertes per a les instal·lacions que alberguin 
gossos potencialment perillosos. 
 
b) No contractar l’assegurança de responsabilitat civil. 
 
c) Fer activitats d’ensinistrament sense acreditació professional oficial. 
 
d) No dur a terme els tests de comportament dels gossos progenitors en els centres de 
cria. 
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e) Portar els gossos deslligats i sense morrió a les vies públiques, a les parts comunes 
dels immobles col·lectius i als llocs i als espais públics en general. 
  
f) Adquirir un gos potencialment perillós persones menors d’edat o privades judicialment 
o governativament de tenir-ne. 

 
3. Són infraccions molt greus: 
 

a) Fer activitats d’ensinistrament d’atac no autoritzades. 
 
b) Participar en la realització de combats de gossos, en els termes que s’estableixen 
legalment. 

 
 
ARTICLE 123. PRESCRIPCIÓ 
 
1. Els terminis de prescripció de les infraccions són de tres anys per a les molt greus, dos 
anys per a les greus i sis mesos per a les lleus, comptadors des de la data de la comissió de 
la infracció. 
 
2. Els terminis de prescripció de les sancions són de tres anys per a les molt greus, dos anys 
per a les greus i un any per a les lleus, comptadors des de la data en què la resolució 
sancionadora esdevé ferma. 
 
 

ARTICLE 124. TRAMITACIÓ 
 
1. El procediment sancionador s’ha d’ajustar al procediment vigent. 
 
2. Si s’aprecia que els fets objecte d’un expedient sancionador poden ésser constitutius de 
delicte o falta, l’Administració ha de traslladar les actuacions a l’autoritat judicial competent i 
deixar en suspens el procediment sancionador fins que aquesta no es pronunciï. 
 
3. La sanció de l’autoritat a què es refereix l’apartat 2 exclou la imposició de sancions 
administratives. Si la resolució judicial és absolutòria, l’Administració pot continuar la 
tramitació de l’expedient sancionador, respectant els fets que els tribunals hagin declarat 
provats. 

 
 
ARTICLE 125. SANCIONS 

 
1. Les infraccions comeses contra el que disposa el capítol VII d'aquest títol són 
sancionades amb multes de 300 € a 30.000 €. 
2. La imposició de la sanció pot comportar el comís dels animals objecte de la infracció. 
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ARTICLE 126. GRADUACIÓ DE LES SANCIONS ESPECÍFIQUES 
 
1. Les infraccions lleus són sancionades amb una multa de 60 a 130 €, les greus amb una 
multa de 131 a 1.500 €, i les molt greus, amb una multa de 1.501 a 30.000 €. 
 
2. En la imposició de les sancions s’ha de tenir en compte, per a graduar la quantia de les 
multes i la imposició de les sancions accessòries, els criteris següents: 

 
a) La transcendència social i el perjudici causat per la infracció comesa. 
 
b) L’ànim de lucre il·lícit i la quantia del benefici obtingut en la comissió de la infracció. 
 
c) La reiteració o la reincidència en la comissió d’infraccions. 
 
 
ARTICLE 127. RESPONSABILITAT I INDEMNITZACIONS 
 
La imposició de qualsevol de les sancions establertes per aquesta Llei no exclou la 
responsabilitat civil de la persona sancionada ni la indemnització que se li pugui exigir per 
danys i perjudicis. 
 

ARTICLE 128. COMPETÈNCIA 
 

D'acord amb l'article 13 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, són competents per a imposar les 
sancions els òrgans següents: 

 
a) Els delegats territorials del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i els alcaldes, per 
a les lleus. 
 
b) El director o directora general del Medi Natural i els plens dels ajuntaments, per a les greus. 
 
El conseller o consellera d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, en el cas de les infraccions molt 
greus. 
 
 

ARTICLE 129. COMÍS DELS ANIMALS 
 

1. Mitjançant els seus agents, l’Administració pot comissar els animals objecte de protecció 
en el mateix moment en què hi hagi indicis racionals d’infracció de les disposicions d’aquesta 
Ordenança. 



 

Ordenança de Convivència Ciutadana i de la Via Pública 
 

62 

 
2. El comís a què es refereix l’apartat 1 té el caràcter de preventiu fins a la resolució de 
l’expedient sancionador corresponent, que en tot cas ha de determinar la destinació final que 
s’ha de donar als animals comissats. 
 
3. Les despeses ocasionades pel comís a què es refereix l’apartat 1 i les actuacions 
relacionades amb aquest són a compte de qui comet la infracció. 
 
 
Tarifes 

 

A l’ordenança municipal reguladora de la taxa de recollida de gossos i gats es determinaran les 
tarifes que s’exigiran pels serveis municipals establerts en aquesta Ordenança. 
 

 
 
TÍTOL VIII. DE LA NETEJA DE LA VIA PÚBLICA 

 
CAPÍTOL I. DE LA NETEJA EN GENERAL 
 

ARTICLE 130. 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 i ciutadanes en els articles 
següents. 
 
2. Aquest servei es practicarà dintre de l'horari i la programació que estableixi l'Administració 
municipal. 
 

ARTICLE 131. MARGES DELS RIUS I SOLARS 

1. En els marges dels rius i en els solars, no es podran llançar escombraries, runes, mobles ni altres  
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 a 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 132. IMMOBLES EN CONSTRUCCIÓ 



 

Ordenança de Convivència Ciutadana i de la Via Pública 
 

63 

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. 
 

 

ARTICLE 133. ESTABLIMENTS DAVANT DELS QUALS ES REALITZIN OPERACIONS DE 
CÀRREGA I DESCÀRREGA 

1. Els titulars d'establiments davant dels quals es realitzin operacions de càrrega i descàrrega 
hauran d'escombrar les voreres diàriament i quantes vegades sigui necessari 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 134. 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 al costat 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 135. QUIOSCS, 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 o 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 136. NEVADES 
 

1. L'Administració municipal ordenarà i organitzarà el servei de neteja de la neu dipositada en les 
vies públiques. 
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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 
i 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 en la via pública, els propietaris o 
conductors de vehicles hauran de seguir, pel que fa al seu estacionament o aparcament, les  
instruccions que l'autoritat municipal dicti a l'efecte. 
 
 
ARTICLE 137. 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 que s'establirà reglamentàriament. 
 
c) Abocar o buidar qualsevol tipus de líquid. 
 
d) Abandonar animals morts. 
 
e) Col·locar o estendre a les finestres, balcons i altres parts dels immobles visibles des de la via 
pública, objectes que atemptin contra l'estètica de l’entorn, tals com roba, pells, etc. 
 
f) Realitzar qualsevol treball o observar qualsevol conducta que desdigui la neteja i decòrum de 
la via pública. 
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ARTICLE 138. ESPOLSADA 
 
Les catifes, la roba d'ús domèstic i altres objectes que només puguin espolsar-se a les portes, 
balcons o finestres que donen a la via pública, s’espolsaran en hores i de tal manera que no 
causin danys o molèsties a persones o coses. 
 

ARTICLE 139. REG 
 
1. El reg 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 l'horari comprès entre les 22 h de 
la nit i les 7 h del matí. 
 
2. Els testos i els gerros de flors col·locats en les obertures dels edificis no podran oferir perill de 
caure en la via pública. 
 
En cas que els objectes esmentats no es trobessin en les condicions de seguretat degudes, els 
agents de l'autoritat municipal avisaran al seu propietari per tal que prengui les mesures 
adequades per eliminar el perill potencial. En el supòsit d'inobservança, l'Alcaldia decretarà d'ofici 
la retirada dels objectes perillosos. 
 

 
CAPÍTOL II. DE LA RECOLLIDA DE RESIDUS SÒLIDS URBANS 
 
ARTICLE 140 
 
1. FONAMENTS DE LA REGULACIÓ 

La recollida de deixalles i de residus urbans establerta en aquesta ordenança és regulada per 
l’Ajuntament mitjançant la prestació de diverses classes de serveis, un dels quals, serà de 
caràcter permanent: el de la recollida d’escombraries domiciliàries. Els serveis restants, 
s’efectuaran amb la periodicitat i en la forma en què els serveis municipals estableixin en cada 
cas. 

A l’efecte d’aquestes ordenances, tenen la categoria de residus urbans els material residuals 
següents: 

 les deixalles d’alimentació i consum domèstic produïdes pels ciutadans als seus 
habitatges. 

 La brossa de l’esporga i del manteniment de les plantes, sempre que es lliuri trossejada, 
dipositada en bosses i, que no sobrepassi els 80 litres. 

 Els embolcalls, els envasos i els embalatges. 
 El paper i el cartró. 
 El vidre. 
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 Les fustes i els mobles vells. 
 
2. NORMES DE CONDUCTA 

Els usuaris tenen l’obligació d’utilitzar els elements de contenció per a residus situats a la via 
pública amb aquest fi o els que en cada cas determinin els serveis municipals. 

Els usuaris tenen l’obligació d’utilitzar els contenidors domiciliaris de rebuig i de la fracció 
orgànica dins l’horari que estableixin els serveis municipals i que l’Ajuntament farà públic. 

a) Contenidors domiciliaris: 

Les escombraries domiciliàries (orgànica o rebuig) hauran de ser introduïdes en bosses 
adequades a cada tipologia de residus, que un cop tancades correctament, hauran de ser 
col·locades en els seus contenidors corresponents en l’horari que l’Ajuntament estableixi. 

Amb caràcter general, total la ciutadania té l’obligació de dipositar les escombraries domiciliàries 
al contenidor més proper al seu domicili. 

Si l’esmentat contenidor es trobés totalment saturat, la ciutadania procurarà dipositar les 
escombraries domiciliàries en el contenidor buit més proper. 

 

b) Contenidors de recollida selectiva: 

Amb caràcter general, el dipòsit de cartró, paper, plàstics i vidre haurà de realitzar-se als 
contenidors específicament destinats a aquest efecte. 

Cada fracció de residu s’haurà de dipositar en el contenidor adequat en funció de la seva 
naturalesa i determinacions aplicables a la recollida selectiva. 

c) Mobles vells: 

No es permet abandonar estris, mobles, trastos i altres andròmines i similars a la via pública i als 
espais sense edificar, tant públics com privats. 

L’Ajuntament podrà establir un servei de recollida sectorial de fustes, mobles vells i/o altres 
residus amb l’abast i la periodicitat que defineixi. 

 
CAPÍTOL III. INFRACCIONS I SANCIONS DEL TÍTOL VIII 
 

ARTICLE 141. INFRACCIONS 
 
Constituiran infraccions administratives d’aquesta Ordenança pel que respecta a aquest títol  les  
conductes no permeses relacionades en els anteriors articles i les  següents: 

1. Llançar escombraries, runes, mobles i altres objectes a la via pública, als marges dels 
rius o als solars sense edificar, tant públics com privats. 

2. No mantenir els solars o de titularitat privada o els edificis en construcció lliures 
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d’escombraries, runes, mobles males herbes, i en general no mantenir-los en condicions 
de seguretat, salubritat i d’ornament públic. 

3. Incomplir les obligacions de neteja de voreres o de retirada de la via pública de deixalles 
produïdes per la seva activitat. 

4. Incomplir les obligacions establertes en cas de nevada. 

5. Realitzar activitats no permeses en la via pública o sense la corresponent autorització 
municipal. 

6. Espolsar catifes, roba i d’altres objectes causant danys o molèsties innecessàries. 

7. Regar les plantes de manera inadequada o fora de l’horari establert. 

8. Col·locar testos o gerros de manera que ofereixin perill de caure. 

9. Es consideraran infraccions la vulneració de les disposicions del Capítol II  tant per acció 
com per omissió. 

ARTICLE 142. SANCIONS 
 
1. La graduació de les sancions corresponents a cada classe d’infracció es graduen, en lleus, 
greus o molt greus, tenint en compte els criteris següents, que poden ser valorats 
separadament o conjuntament: 

    a) La gravetat de la infracció 

    b) L’existència d’intencionalitat dels infractors 

    c) La repetició dels fets 

    d) La naturalesa dels perjudicis causats i la seva transcendència social 

    e) El fet que l’objecte de la infracció sigui o no sigui autoritzable 

 

2. S’imposaran les sancions següents, a no ser que d’acord amb una altra normativa se’n 
pugui imposar una de més alta: 

    Les infraccions lleus seran sancionables amb multes de 50 € fins a 750 € 

    Les infraccions greus seran sancionables amb multes de 751 € a 1.500 € 

    Les infraccions molt greus seran sancionables amb multes de 1.501€ a 3.000 € 

 

TÍTOL IX. DE LES INSTAL·LACIONS D’ANTENES, APARELLS DE CLIMATITZACIÓ I 
ALTRES ELEMENTS ASSIMILABLES EN L’EXTERIOR DELS IMMOBLES 

 

ARTICLE 143. OBJECTE 
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1. L’objecte d’aquesta títol és regular les condicions d’ubicació i d’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 enjardinades, a 
l’efecte de preservar les condicions estètiques dels immobles, i d’evitar el vol d’elements sobre 
la via pública. La normativa urbanística determinarà quines d’aquestes instal·lacions s’han de 
sotmetre a prèvia llicència municipal i el procediment administratiu pertinent. 

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. 

 

ARTICLE 144 

1. En tots aquells edificis de nova planta o en aquelles intervencions de reforma de grau alt 
en edificis existents, caldrà preveure la reserva d’espai per a les conduccions d’instal·lacions 
d’antenes que permeti la seva reconducció a la coberta. 

2. En les edificacions ja finalitzades amb anterioritat a la present normativa, les comunitats de 
propietaris o propietaris dels edificis, hauran de procedir en un termini màxim d’un any, a la 
instal·lació obligatòria d’infraestructures comuns d’accés als serveis de telecomunicacions, si 
concorren algunes de les circumstàncies següents: 

a) Que el nombre d’antenes instal·lades, individuals o col·lectives, sigui superior a un terç 
del nombre d’habitatges i locals. 

b) Que de conformitat amb la present normativa, les antenes individuals existents a l’edifici, 
tinguin la consideració de perilloses o antiestètiques. 

En ambdós supòsits la nova instal·lació de la infraestructura comú, i la retirada de les 
preexistents, seran a càrrec dels propietaris que desitgin la recepció dels serveis, sens 
perjudici de repercutir en els propietaris dels altres pisos o locals, en la proporció corresponent, 
en el moment que sol·licitin servir-se de la mateixa. 

 

CAPÍTOL I. ANTENES I APARELLS DE CLIMATITZACIÓ 
 
SECCIÓ 1a. REQUISITS I LIMITACIONS PARTICULARS APLICATS A LES DIVERSES 
INSTAL·LACIONS D’ANTENES 
 

ARTICLE 145. ANTENES DE RECEPCIÓ DE PROGRAMES DELS SERVEIS PÚBLICS I/O 
COMERCIALS DE RADIODIFUSIÓ I TELEVISIÓ (TIPUS A) 
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1. Les instal·lacions de les antenes es realitzarà en espais dels edificis que es 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 que d’acord amb les Ordenances d’edificació, sigui possible 
preservar les condicions establertes a l’apartat 1 

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. 
Amb aquest objecte, el seu projecte haurà de contenir la proposta de la solució adoptada amb 
una justificació raonada i motivada de ser la millor entre totes les possibles, la qual caldrà que 
sigui informada favorablement. Si no  fos possible reduir l’impacte a nivells admissibles, es 
podrà denegar l’autorització de la instal·lació. 

En el cas que existeixin conjunts protegits que disposin d’una xarxa comunitària, com és el 
cas de la plaça Major, no es podran instal·lar antenes parabòliques individuals. 

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. Per a aquestes excepcions, caldrà portar una memòria justificativa de la seva 
excepcionalitat, una proposta d’ubicació i materials a emprar, com també la definició sobre 
plànols o fotografies del seu traçat. 

 

ARTICLE 146. 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 ràdio 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. 
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3. 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, se’n podrà legalitzar els 
existents o autoritzar la ubicació sobre la coberta d’edificis. 
 

ARTICLE 147. 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 que la resta d'antenes amb 
independència de la seva aparença exterior. 

3. L’autorització per a la instal·lació de més d’una antena per a aquesta funció, en un mateix 
edifici, serà discrecional per 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 únicament quan sigui titular arrendatari d’un habitatge o local ubicat en aquest edifici. 

 

ARTICLE 148. 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 assenyalats, 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 a causa de 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 assenyala per la resta d'antenes , que s’aplicaran 
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 i defensa) també se sotmetran a les normes precedents amb les 
característiques específiques exigides per les seves circumstàncies i necessitats peculiars. 

 

 

ARTICLE 149. INSTAL·LACIONS PER A 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 
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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. Limitacions d’instal·lació: 

a) No s’autoritzaran aquelles antenes de telefonia mòbil que no resultin compatibles amb 
l’entorn per provocar un impacte visual no admissible. 

b) No s’autoritzarà la instal·lació d’antenes de telefonia mòbil a menys de deu metres, 
mesurat en un pla horitzontal, de qualsevol element habitable, llevat que es presentin 
estudis que acreditin la seva innocuïtat 

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. 

5. Els titulars de les antenes instal·lades sobre edificis que no tinguin totalment regularitzada 
la seva situació hauran de regularitzar-la en el termini màxim de dos anys des de l’entrada en 
vigor d’aquesta Ordenança. 

 

SECCIÓ 2a. INSTAL·LACIÓ D’APARELLS DE CLIMATITZACIÓ I SIMILARS 
 

ARTICLE 150. 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 del 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 del 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. 
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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 els jardins de les zones residencials amb edificació aïllada. 

 

ARTICLE 151. NIVELL SONOR 

Els aparells de climatització i de ventilació no podran originar nivells sonors superiors als fixats 
per la normativa de caràcter generals i les Ordenances Municipals d’aquest Ajuntament. 

 

ARTICLE 152. ALTRES CONDICIONS 

1. Els aparells 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. 

 

CAPÍTOL II. LLICÈNCIES 

SECCIÓ 1a. ANTENES 
 

ARTICLE 153. INSTAL·LACIONS SOTMESES A LLICÈNCIA 

Amb independència que el titular sigui una persona privada física o jurídica o un ens públic, 
caldrà obtenir la prèvia llicència municipal per a la instal·lació de qualsevol antena ubicada a 
l’exterior del volum dels edificis o visible des de la via pública. 

Caldrà també, l’obtenció de llicència prèvia  per a totes i cada una de les instal·lacions 
agrupades als complexos anomenats “torre de comunicacions” i per a la instal·lació de les 
antenes de telefonia mòbil. 

 

ARTICLE 154. PLANS TÈCNICS 

1. Per a l’aprovació dels plans tècnics a què es refereixen els articles anteriors, caldrà formular 
la pertinent sol·licitud, amb els requisits formals de caràcter general que determina la Llei 
30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic i procediment administratiu comú, acompanyada 
de tres exemplars del pla. 

2. El pla haurà de tractar, de forma motivada i amb l’abast suficient per a la seva comprensió 
i anàlisi: 
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a) La disposició geogràfica de la xarxa i la ubicació de les antenes que la constitueixen, 
en  relació amb la cobertura territorial necessària i comparativament amb les altres 
solucions alternatives possibles. 

b) La incidència dels elements visibles de la instal·lació sobre els elements a protegir 
(edificis o conjunts catalogats, vies principals i paisatge en general), amb les propostes 
de l’adaptació de la seva aparença exterior a les condicions de l’entorn. En tot cas 
anirà acompanyat de fotografies de l’edifici i/o entorn afectat. 

 

3. Els plans tècnics s’hauran d’ajustar als corresponents projectes tècnics, aprovats pel 
ministeri de Foment, quan es tracti de serveis finals o portadors, amb allò que preveuen els 
articles 13, 14 i 17 de la Llei d’ordenació de les telecomunicacions. 

4. En la tramitació i aprovació dels Plans, se seguiran les normes de procediment vigents. 

 

ARTICLE 155. REQUISITS PER A LA PETICIÓ I TRAMITACIÓ DE LES SOL·LICITUDS DE 
LLICÈNCIES D’INSTAL·LACIÓ D’ANTENES 

La normativa urbanística municipal, d'acord amb les lleis i normatives generals determinarà el 
procediment a seguir per obtenir les autoritzacions necessàries per a la instal·lació i el 
manteniment de les antenes. 

 

ARTICLE 156. INSTAL·LACIONS D’ANTENES EN DOMINI MUNICIPAL 

La instal·lació d’antenes sobre edificis de propietat municipal només podrà autoritzar-se 
mitjançant una concessió sotmesa a les disposicions sobre utilització de béns d’ús públic 
municipal, els plecs de condicions corresponents i allò que s’estableix en aquesta Ordenança, 
amb independència de l’obtenció de la corresponent llicència. 

 

ARTICLE 157. CONSERVACIÓ D’INSTAL·LACIONS D’ANTENES 

Els titulars de les llicències i de les concessions s’encarregaran que aquestes instal·lacions 
es mantinguin en perfecte estat de seguretat i conservació. 

Subsidiàriament seran responsables d’aquesta obligació de conservació els propietaris de 
l’edifici i/o terreny sobre el qual estigui instal·lada l’antena. 

En cas contrari, aquestes instal·lacions podran ser retirades pels serveis municipals 
corresponents, a càrrec de l’obligat. 
 

SECCIÓ 2a. APARELLS DE CLIMATITZACIÓ I ALTRES ELEMENTS ASSIMILABLES. 
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ARTICLE 158. LLICÈNCIA 

Serà necessària l’obtenció d’una llicència municipal prèvia per a la instal·lació d’aparells de 
climatització i altres elements assimilables. 

El procediment d’atorgament de les llicències s’ajustarà al que estableix la legislació de règim 
local. 

 

ARTICLE 159. SOL·LICITUD I DOCUMENTACIÓ 

La sol·licitud anirà acompanyada de la següent documentació: 

a) Instància on consti, entre altres, el nom, cognoms, domicili i raó social del sol·licitant i 
instal·lador. 

b) Descripció de l’element a instal·lar. 

c) Plànol d’emplaçament de l’immoble. 

d) Fotografia de l’immoble. 

e) Croquis de planta i alçat, si és procedent, per a la seva justificació compositiva. 

 

ARTICLE 160. CONSERVACIÓ D’APARELLS DE CLIMATITZACIÓ I ALTRES ELEMENTS 
SIMILARS 

Els titulars de les llicències s’encarregaran que aquestes instal·lacions es mantinguin en 
perfecte estat de seguretat i conservació. 

En cas contrari podran ser retirades pels serveis municipals corresponents, a càrrec de 
l’obligat. 
 
CAPÍTOL III. RÈGIM FISCAL 
 

ARTICLE 161 

1. Les instal·lacions regulades en la present títol, tant si han obtingut com no la preceptiva 
llicència, acreditaran les taxes i els impostos corresponents previstos en la corresponent 
Ordenança fiscal municipal. 

2. Igualment l’execució, amb llicència o no, de les dites instal·lacions acreditarà l’impost de 
construccions, instal·lacions i obres, establert en la Llei reguladora de les hisendes locals, i en 
la corresponent Ordenança fiscal municipal. 

3. Als efectes de l’impost i la taxa sobre construccions, instal·lacions i obres  es procedirà 
d’acord amb allò que disposa el règim general, és a dir, la base imposable serà el cost real i 
efectiu de l’obra o instal·lació i el tipus de gravamen que en cada moment estableixi 
l’Ordenança fiscal aplicable. 
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4. No estan sotmeses a exacció municipal les antenes individuals o col·lectives per a la 
recepció de programes de ràdio i/o televisió compreses en el tipus A. 

 

ARTICLE 162. DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA ESPECÍFICA 

Les antenes relacionades i els aparells de climatització i altres elements similars ja col·locats 
hauran d’adequar-se a aquesta Ordenança. Per aquesta finalitat, l’Ajuntament requerirà de 
l’interessat l’esmentada adequació amb fixació del termini per realitzar-la, tenint en compte 
criteris de proporcionalitat i congruència amb l’interès general protegible. 

 

CAPÍTOL IV. INFRACCIONS I SANCIONS 
 

ARTICLE 163. INCOMPLIMENTS 

1. En cas d’incompliment dels preceptes d’aquest títol, els serveis tècnics municipals podran 
ordenar l’adopció de les mesures que escaiguin a fi i efecte de restablir la legalitat infringida, 
segons el que estableix la normativa urbanística general. 

2. Quan es realitzi una instal·lació sense llicència o sense ajustar-se a les condicions que 
s’assenyalin a la llicència, l’alcalde disposarà la suspensió immediata dels treballs 
d’instal·lació. 

En el termini de dos mesos comptats des de la notificació de la suspensió, l’interessat haurà 
de sol·licitar l’oportuna llicència o, si és el cas, ajustar la instal·lació a les condicions 
assenyalades a la llicència. 

En el cas que la instal·lació no s’adeqüi a aquesta Ordenança i a les  normes que li siguin 
d’aplicació, l’Ajuntament requerirà als responsables perquè en un termini de deu dies, retirin 
la instal·lació, retornin l’immoble al seu estat anterior, i si s’escau, es procedeixi a la instal·lació 
de la infraestructura comú d’accés al servei de telecomunicacions. 

Transcorreguts els terminis assenyalats sense haver sol·licitat la llicència, sense haver-se 
ajustat la instal·lació a les condicions assenyalades, o sense haver retirat les instal·lacions, 
procediran a retirar-les els serveis municipals o empresa contractada expressament, a càrrec 
del responsables, els quals hauran de pagar les despeses corresponents a l’execució 
subsidiària. 

3. Les mesures d’execució subsidiària són independents i compatibles amb les que es puguin 
imposar en concepte de sanció. 

4. Les instal·lacions sense llicència o concessió, instal·lades sobre sòl d’ús o domini públic 
municipal seran retirades en quaranta-vuit hores, com a màxim, per l’Ajuntament, amb el previ 
requeriment de l’Alcaldia al responsable de la instal·lació. Les despeses de retirada seran 
repercutides a l’interessat, a més de la imposició de les sancions que corresponguin. 
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ARTICLE 164. RÈGIM SANCIONADOR 

Es procedirà d’acord amb el règim general establert per a les infraccions urbanístiques 
establertes en la legislació aplicable, i en allò que escaigui, amb el que estableix el règim 
jurídic de les infraestructures comuns en els edificis per l’accés al Serveis de 
Telecomunicacions. 

De la infracció del que disposa aquesta Ordenança, seran responsables: 

 La persona física o jurídica que hagués disposat la instal·lació, sense la prèvia 
llicència o concessió, o amb infracció de les condicions i els preceptes d’aquesta 
Ordenança. 

 Els propietaris dels edificis o dels habitatges i la Comunitat de Propietaris dels 
edificis on estigui col·locada la instal·lació, i especialment en la infracció de 
l’obligació d’instal·lar infraestructures comuns. 

 L’empresa instal·ladora que procedeixi sense les corresponents autoritzacion
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TÍTOL X. ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES 

 

ARTICLE 165. EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

La regulació dels establiments de concurrència publica s'ha transformat recentment de 
forma substancial, d'una banda, amb la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció 
i control ambiental de les activitats que va entrar en vigor el dia 11 d'agost de 2010 o la 
Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les 
activitats recreatives que deroga l'anterior Llei 10/1990, de 15 de juny, sobre policia de 
l'espectacle, les activitats recreatives i els establiments públics. D'altra banda, amb la 
Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu 
exercici, i la corresponent normativa de desplegament, que consagra el règim de 
comunicació en el nostre ordenament jurídic i també la llei 11/2009, de 6 de juliol, de 
regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives i el seu 
desplegament fet pel Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament 
d'espectacles públics i activitats recreatives, amb l'entrada en vigor de diverses 
normatives sectorials, entre les quals destaquen la Llei 3/2010, de 18 de febrer, de 
prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i 
edificis i finalment la Llei 42/2010, de 30 de desembre, per la qual es modifica la Llei 
28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries front el tabaquisme. 

 

ARTICLE 166. OBJECTE 

L'objecte d'aquesta Ordenança és regular el sistema municipal d'intervenció 
administrativa en les activitats i instal·lacions que es desenvolupin o realitzin en el terme 
municipal, dins del marc normatiu integrat per la la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de 
regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives i la Llei 
20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (en 
endavant, LPCAA).  
 

EI sistema d'intervenció administrativa que regula aquesta Ordenança s'entén sense 
perjudici de les intervencions que correspongui a l'Administració General de l'Estat o a 
la Generalitat de Catalunya en les matèries de les seves competències. 
 

A)  Espectacles públics 
 
1. Els espectacles públics són les representacions, les actuacions, les exhibicions, les 
projeccions, les competicions o les activitats d'altre tipus adreçades a l'entreteniment o 
al lleure, realitzades davant de públic, i dutes a terme per artistes, intèrprets o actuants, 
que intervenen per compte d'una empresa o per compte propi. 

2. Els espectacles públics es classifiquen en: 

a) Espectacles cinematogràfics: consisteixen en la realització d'exhibicions i de 
projeccions de pel·lícules cinematogràfiques i altres continguts susceptibles de ser 
projectats en pantalla, amb independència dels mitjans tècnics utilitzats. 

b) Espectacles teatrals: consisteixen en la realització de representacions en directe 
d'obres teatrals, musicals, de dansa, òpera, obres artístiques o escèniques, mitjançant 
la utilització, aïlladament o conjuntament, del llenguatge, de la mímica, de la música, del 
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còmic, de titelles, de guinyols o d'altres objectes, a càrrec d'actuants, siguin o no 
professionals. 

c) Espectacles d'audició: consisteixen en la realització d'actuacions en directe en les 
quals s'interpreten obres culturals, recitals de poesies o similars. 

d) Espectacles musicals: consisteixen en l'execució o representació en directe d'obres 
o composicions musicals, mitjançant la utilització, aïlladament o conjuntament, 
d'instruments musicals o de música gravada i tramesa per mitjans mecànics o de la veu 
humana a càrrec de cantants, actors i actrius o executants, siguin o no professionals. 

e) Manifestacions festives de caràcter cultural i tradicional: consisteixen en la realització 
en públic de representacions musicals, balls, exhibicions, cavalcades o desfilades de 
caràcter popular, tradicional o de qualsevol altre índole, a les quals s'aplica aquest 
Reglament. 

f) Espectacles de circ: són aquells espectacles consistents en l'execució i representació 
en públic d'exercicis físics, d'acrobàcia o habilitat, d'actuacions de pallassos/es, de 
malabaristes, de professionals de la prestidigitació o d'animals mestrats, realitzats per 
executants professionals. 

g) Altres espectacles: aquells espectacles singulars que per les seves característiques i 
naturalesa no es trobin definits i recollits específicament en aquest catàleg i se celebrin 
davant de públic en establiments o espais oberts al públic. 

 

B) Activitats recreatives 
 
1. Són activitats recreatives aquelles que ofereixen al públic la utilització de jocs, de 
màquines o d'aparells o el consum de productes o serveis, així com també aquelles que 
congreguen persones amb l'objecte principal de participar en l'activitat o de rebre serveis 
amb finalitat d'oci, d'entreteniment o diversió. 

2. Les activitats musicals són les que es realitzen en locals que disposen d'ambientació 
musical, amb la possibilitat d'oferir música en directe, de realitzar espectacles públics 
musicals, de ballar o no, i de disposar d'un servei complementari de menjar i beguda. 
Sense perjudici de la seva denominació comercial, les activitats musicals es classifiquen 
en: 

a.1) Bar musical: activitat que es realitza en un local que disposa de servei de bar, amb 
ambientació musical reproduïda o produïda en directe, amb els límits que determini la 
normativa específica sobre contaminació acústica, i no disposa de pista de ball o espai 
assimilable. 

a.2) Restaurant musical: activitat que es realitza en un local que ofereix servei de 
restaurant, amb ambientació musical, reproduïda o produïda en directe, amb els límits 
que determini la normativa específica sobre contaminació acústica. 

a.3) Discoteca: activitat que es realitza en un local que té per objecte oferir al públic un 
lloc idoni per ballar, mitjançant ambientació musical, i disposa d'una o més pistes per 
ballar i de servei de bar. 

a.4) Sala de ball: activitat que es realitza en un local que té per objecte oferir al públic 
un lloc idoni per ballar amb música en directe i, complementàriament, amb ambientació 
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musical. La sala de ball ha de disposar d'un escenari per a l'orquestra, d'una o més 
pistes de ball, de vestidor per als actuants i de servei de bar. 

a.5) Sala de festes amb espectacle: aquesta activitat es realitza en un local que té com 
a objecte oferir actuacions musicals, teatrals o música per ballar, ja sigui en directe o 
amb ambientació musical. La sala de festes ha de disposar d'escenari, d'una o més 
pistes de ball, de vestidor per als actuants, de servei de restaurant bar, restaurant o bar 
i d'un espai idoni per al públic espectador. 

a.6) Sala de concert: activitat que es realitza en un local, que pot disposar de servei de 
bar i que té per objecte oferir al públic actuacions de música en directe, i altres activitats 
culturals. La sala de concerts ha de disposar d'un escenari o espai habilitat i destinat a 
l'oferiment de concerts i d'equipament tècnic adequat per a la realització d'aquests, i pot 
disposar també de vestidor per als actuants. 

a.7) Discoteques de joventut: consisteixen en l'activitat de discoteca destinada a un 
públic comprès entre els 14 i els 17 anys, amb horari especial. Aquesta activitat està 
condicionada a la prohibició expressa de venda, consum i exposició de begudes 
alcohòliques i tabac, i resta prohibida l'entrada als majors de 18 anys durant el seu 
desenvolupament. 

a.8) Karaoke: activitat que té per objecte oferir al públic la possibilitat d'interpretar 
cançons en directe mitjançant un equip de música apropiat. Es pot realitzar tant en locals 
d'activitats recreatives musicals com de restauració, sempre que no superi el nombre de 
decibels previstos en la normativa de contaminació acústica. 

a.9) Sales de festes amb espectacle i concerts d'infància i joventut: consisteix en 
l'activitat de sala de festes amb espectacle o de sala de concerts destinades al públic 
menor d'edat, el qual fins als 14 anys ha d'anar acompanyat d'una persona major d'edat. 
Aquestes activitats estan condicionades a la prohibició expressa de venda, consum i 
exposició de begudes alcohòliques i tabac als menors. 

a.10) Cafè teatre i cafè concert: aquestes activitats tenen com a objecte únic oferir en 
directe actuacions musicals, teatrals o de varietats, sense pista de ball o espai 
assimilable. Els establiments on es realitzin aquestes activitats han de disposar de servei 
de bar, d'escenari, de camerinos per als i a les artistes actuants i de cadires i taules per 
al públic espectador. 

a).11) Establiments de règim especial: són aquells establiments d'activitats musicals que 
estan subjectes a un horari especial, que es caracteritzen pel fet de poder romandre 
oberts al llarg del dia, tenint en compte les dues hores de tancament obligatori de cada 
24 hores, previstes en aquest Reglament, per tal de realitzar les tasques de neteja i 
ventilació. 

b) Establiments públics amb reservats annexos: són aquells on s'hi realitzen activitats 
de naturalesa sexual i que són exercides de manera lliure i independent pel prestador o 
la prestadora del servei amb altres persones, a canvi d'una contraprestació econòmica, 
i sota la seva pròpia responsabilitat, sense que hi hagi cap vincle de subordinació pel 
que respecta a l'elecció de l'activitat. Es classifiquen en: 

b.1) Local amb reservats annexos, que pot disposar de servei de bar, amb ambientació 
musical per mitjans mecànics, sense pista de ball o espai assimilable. 
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b.2) Local amb reservats annexos que ofereix actuacions i espectacles eròtics, i disposa 
d'escenari, amb pista de ball o sense, de vestuari per a les persones actuants, de cadires 
i taules per a les persones espectadores i de servei de bar. 

IV. Regulació supletòria de determinats espectacles públics, serveis i activitats 
recreatives. 

Les activitats recreatives i els espectacles públics als quals, si no hi ha regulació en la 
seva normativa específica, els és d'aplicació supletòria les previsions d'aquest 
Reglament són les activitats de restauració, les activitats de joc i apostes, les activitats 
esportives i els espectacles amb ús d'animals. 

a) Les activitats de restauració són aquelles que es realitzen en locals que tenen per 
objecte oferir menjars i begudes al públic assistent per ser consumits en el mateix 
establiment. Sense perjudici de la seva denominació comercial, les activitats de 
restauració es classifiquen en: 

a.1) Restaurant: activitat que es realitza en un local que disposa de servei de menjador 
i cuina per tal d'oferir àpats al públic consistents bàsicament en dinars i sopars, 
mitjançant preu, per ser consumits en el mateix local. 

a.2) Bar: activitat que es realitza en un local que disposa de barra i que també pot 
disposar de servei de taula, si s'escau, per proporcionar al públic, mitjançant preu, 
begudes acompanyades o no de tapes, i entrepans. 

a.3) Restaurant bar: activitat que es realitza en un local que ofereix, mitjançant preu, els 
serveis de restaurant i de bar previstos en els dos apartats anteriors. 

a.4) Saló de banquets: aquella activitat realitzada en restaurants o establiments 
exclusivament especialitzats per a aquesta activitat, que disposen de sales habilitades 
amb aquesta finalitat, destinades a servir menjars i begudes per a tot tipus de 
realitzacions d'actes socials en data i hora predeterminats. 

En les activitats d'aquest apartat es poden realitzar d'altres complementàries amb 
música de fons ambiental, de ball i altres actuacions en directe, sempre que el local 
compleixi les condicions de seguretat i d'insonorització, i estigui degudament autoritzat. 
Aquesta activitat es pot dur a terme en un local tancat o en espais a l'aire lliure. 

b) Les activitats de joc i apostes són les definides per la normativa de joc i recollides en 
el catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya. 

c) Les activitats esportives són les realitzades per esportistes amb o sense la utilització 
de vehicles, aparells o animals davant de públic. 

d) Els espectacles amb ús d'animals. Aquests espectacles s'han de realitzar d'acord 
amb el que disposi la normativa específica en aquesta matèria. 

V. Tipologia dels espectacles i de les activitats recreatives 

Els espectacles públics i les activitats recreatives que es descriuen en aquest catàleg 
poden ser de caràcter ordinari o extraordinari. 

a) Es consideren espectacles públics o activitats recreatives de caràcter ordinari aquells 
que es realitzen de manera habitual en establiments fixos o eventuals, que poden ser 
permanents, o de temporada. 
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b) Es consideren espectacles o activitats recreatives de caràcter extraordinari els que 
es realitzen en establiments oberts al públic que disposen de llicència, autorització o 
comunicació prèvia davant l'Administració per a una activitat diferent de la que es pretén 
realitzar, o en un espai obert al públic o a altres establiments que no tenen la 
consideració de locals de concurrència pública sempre que compleixen les condicions 
exigibles per a la realització de l'espectacle públic o de l'activitat recreativa. Es poden 
realitzar un nombre màxim de 12 espectacles o activitats recreatives de caràcter 
extraordinari a l'any. 

VI. Establiments i espais oberts al públic 

1. Els establiments oberts al públic són els locals, les instal·lacions o els recintes 
dedicats a realitzar-hi espectacles públics o activitats recreatives. Poden ser dels tipus 
següents: 

a) Establiments oberts al públic fixos: els locals tancats, permanents no desmuntables, 
coberts totalment o parcialment, que estan establerts en edificacions independents o 
agrupades amb altres que siguin inseparables del sòl sobre el qual es construeixen. 

b) Establiments oberts al públic no permanents desmuntables: els locals o les 
construccions conformats per estructures desmuntables o per instal·lacions fixes 
portàtils, constituïdes per mòduls o elements metàl·lics, de fusta o qualsevol altre 
material que permeti operacions de muntatge, desmuntatge o trasllat, amb caràcter 
itinerant o sense. Poden ser coberts totalment o parcialment, i oberts o tancats. 

c) Establiments independents: els establiments oberts al públic fixos i els establiments 
oberts al públic no permanents desmuntables que tenen un accés propi directe des de 
la via pública. 

d) Establiments oberts al públic agrupats: els recintes constituïts en complexos o 
infraestructures d'oci, de gran magnitud o no, que uneixen diversos locals o 
instal·lacions, de caràcter fix o de caràcter no permanent desmuntable, als quals 
s'accedeix per espais edificats comuns a tots ells. 

2. Així mateix, els espectacles i les activitats recreatives es poden realitzar 
ocasionalment en espais oberts al públic habilitats per a la seva realització o execució, 
i que no disposen d'infraestructures ni de instal·lacions fixes per fer-ho. En els espais 
oberts al públic s'ha de delimitar la zona dels espectadors i espectadores respecte de la 
dels actuants i s'han de complir la resta de prescripcions tècniques que estableixen 
aquest Reglament i la normativa que els regula. 

VII. Classificació pel seu aforament 

En funció del seu aforament, els establiments oberts al públic, els espectacles i les 
activitats recreatives es classifiquen en els grups següents: 

a) De baix aforament, quan aquest no supera les 150 persones. 

b) D'aforament mitjà, quan aquest és de 151 a 500 persones. 

c) D'aforament alt, quan aquest és de 501 a 1.000 persones. 

d) D'aforament molt alt, quan aquest supera les 1.000 persones. 

 

 



 

Ordenança de Convivència Ciutadana i de la Via Pública 
 

82

 
CAPÍTOL I. MESURES SANITÀRIES FRONT EL TABAQUISME 

 

ARTICLE 167 

D'acord amb el que s'estableix en la Llei 42/2010, de 30 de desembre, de mesures 
sanitàries davant del tabaquisme, està prohibit fumar en tots els espais públics tancats 
que regula aquest Títol de l'Ordenança. 

Es permet fumar en els espais a l’aire lliure, que es defineixen com a espais no coberts, 
o bé coberts amb un màxim de dues parets, murs o paraments laterals. 

 

CAPÍTOL II. ZONIFICACIÓ HORARIA 

 

ARTICLE 168 

En l’establiment de l’horari d'obertura i de tancament de les activitats objecte d’aquesta 
Ordenança es tindrà en compte especialment la seva zona d’ubicació i la conglomeració 
d'establiments similars, juntament amb la comptabilitat acústica dels establiments amb 
els objectius de qualitat acústica municipals. 

 

ARTICLE 169 

La zona A d’horaris de tancament es delimita per les zones de nucli urbà classificades 
en la revisió del Pla general de Parets del Vallès com: 

1. EM. Edificació entre mitgeres. 

2. EA1. Edificació aïllada parcel·la mínima 400 m². 

3. EA2. Edificació aïllada amb morfologia definida. 

4. EA3. Edificació aïllada amb parcel·la mínima de 300 m². 

5. OE. Ordenació existent. 

 

ARTICLE 170 

La zona B d’horaris de tancament quedarà delimitada per les zones classificades en la 
revisió del Pla general de Parets del Vallès com: 

1. ZI1. Zona industrial en edificació aïllada. 

2. ZI2. zona industrial amb naus en filera. 

3. Així, com les zones del terme municipal no incloses en la zona A d’horaris de 
tancament. 

 

ARTICLE 171 
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1. Els horaris màxims d'obertura i de tancament dels establiments oberts al públic i dels 
espectacles públics i de les activitats recreatives han de ser determinats per una ordre 
de la persona titular del departament competent en matèria d'espectacles públics i 
activitats recreatives, de conformitat amb allò que estableix l'article 20 de la Llei 11/2009, 
de 6 de juliol. 

2. En el cas d'aquells establiments oberts al públic que, sobre la base d'acumular 
llicències compatibles per a diversos tipus d'espectacles i activitats recreatives, poden 
romandre oberts de manera ininterrompuda, han d'assegurar que, en tot cas i com a 
mínim, tancaran dues hores de cada 24, per tal de realitzar les tasques de neteja i 
ventilació de l'establiment. Aquestes dues hores s'han de determinar expressament a la 
llicència, autorització o comunicació prèvia. 

3. Els horaris de cada establiment obert al públic han de figurar a la placa o rètol 
identificatiu corresponent. 

4. L’alcalde de la corporació,  podrà establir ampliacions o reduccions de l’horari 
establert en aquesta Ordenança, mitjançant resolució motivada, amb un informe previ 
de la Policia Local i dels serveis tècnics municipals, que quedaran limitades pels màxims 
indicats en les reglamentacions específiques dictades pel Departament de Governació 
de la Generalitat de Catalunya. 

5. Les reduccions a què fa referència l'apartat anterior es podran acordar per locals 
concrets o per a locals concentrats en determinades zones, que per la seva situació, 
ocasionen molèsties als veïnatge d'habitatges del seu entorn físic. 

 

ARTICLE 172 

La zona A d’horaris de tancament es delimita per les zones de nucli urbà classificades 
en la revisió del Pla general de Parets del Vallès com: 

1. EM. Edificació entre mitgeres. 

2. EA1. Edificació aïllada parcel·la mínima 400 m². 

3. EA2. Edificació aïllada amb morfologia definida. 

4. EA3. Edificació aïllada amb parcel·la mínima de 300 m². 

5. OE. Ordenació existent. 

 

ARTICLE 173 

La zona B d’horaris de tancament quedarà delimitada per les zones classificades en la 
revisió del Pla general de Parets del Vallès com: 

1. ZI1. Zona industrial en edificació aïllada. 

2. ZI2. zona industrial amb naus en filera. 

3. Així, com les zones del terme municipal no incloses en la zona A d’horaris de 
tancament. 
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CAPÍTOL III. HORARIS AUTORITZATS 

ARTICLE 174 

D'acord amb la potestat establerta en l'article 6  de la ordre IRP/181/2007 per la qual es 
determinen els horaris màxim de determinats establiments public i activitats recreatives i 
d'espectacle els horaris màxim de tancament seran els següents: 

L’horari màxim de tancament en la zona A 

1. Establiments comercials amb degustació, fins a les 22 hores. 

2. Bar, fins a les 24 hores. 

3. Bar-restaurant, restaurant, cinemes, teatres i concerts, (en recintes tancats), fins a les 
1.30 hores. 

4. Bars musicals, fins a les 2.30 hores. 

5. Altres activitats recreatives i espectacles públics relacionats en l'article 166 d'aquest 
títol; l'horari de tancament i obertura serà  el que determina la Ordre IRP/181/2007 o la 
que la substitueixi i provisionalment les establertes en la DA 10 del Reglament de la llei 
d'espectacles. 

Aquests establiments podran perllongar l'horari de tancament per un període de 30 
minuts la nit del divendres a la matinada del dissabte, la nit del dissabte a la matinada 
del diumenge i la nit de la vigília dels festius a la matinada dels festius. 

 

ARTICLE 175 

L’horari màxim de tancament en la zona B dels diferents establiments serà el següent: 

1. Establiments comercials amb degustació, fins a les 24 hores. 

2. Bar, bar- restaurant i restaurant, fins a les 2.30 hores. 

3. Cines, teatres i concerts, (en recintes tancats), fins a les 1.30 hores. 

4. Bars musicals, fins a les 2.30 hores. 

5. Altres activitats recreatives i espectacles públics relacionats en l'article 166 d'aquest 
títol; l'horari de tancament i obertura serà  el que determina la Ordre IRP/181/2007 o la 
que la substitueixi i provisionalment les establertes en la DA 10 del Reglament de la Llei 
d'espectacles. 

6. Aquests establiments podran perllongar l'horari de tancament per un període de 30 
minuts la nit del divendres a la matinada del dissabte, la nit del dissabte a la matinada 
del diumenge i la nit de la vigília dels festius a la matinada dels festius. 

 

ARTICLE 176 

L'horari d'obertura dels establiments comercials amb degustació, bar, bar-restaurant i 
restaurant, cinemes, teatres i concerts, (en recintes tancats), i bars musicals, serà de les 
7 hores del matí. Es podrà, però, establir un horari d'obertura més avançat si es justifica  
que existeixen motius justificats i no es produeixen molèsties afegides als veïns. 
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ARTICLE 177 

A partir de l’hora màxima de tancament en els establiments, no es permetrà l’accés de 
cap client, no se servirà cap consumició ni es deixarà funcionar la música ambiental, és 
a dir, finalitzaran totes les activitats que s’estiguin desenvolupant, com també 
s’encendran les llums per facilitar el desallotjament de l’establiment o recinte, que ha de 
quedar buit en vint minuts. 

 

 

CAPÍTOL IV. SUPÒSITS ESPECIALS 

ARTICLE 178 

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, amb el limit màxim d'una hora 
de l'horari general, amb independència de la prolongació dels divendres, dels dissabtes 
i de les vigílies dels festius. 

  

ARTICLE 179 

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. 
 
CONTAMINACIO ACUSTICA 
 
Compatibilitat acústica 
1. Els establiments, espectacles i activitats  han de ser compatibles amb les 
determinacions i condicionants que estableixin els mapes de capacitat acústica, els 
plans d'accions i els plans específics municipals de mesures per minimitzar l'impacte 
acústic i, en general, respectuosos amb la resta de normes i programes vigents per 
evitar o reduir la contaminació acústica. 
 
2. Les persones que sol·licitin les llicències i autoritzacions, o les comunicacions prèvies 
que les substitueixin, han de presentar un estudi d'impacte acústic de l'establiment, 
l'espectacle públic o l'activitat recreativa projectat. 
 
Prevencions acústiques especials 
 
1. Els establiments oberts al públic destinats a espectacles musicals o a activitats 
musicals han de tenir instal·lat un limitador de so amb registrador, per tal d'assegurar 
que no se sobrepassin els valors límits establerts a la normativa de contaminació 
acústica o a les ordenances municipals. 
 
2. En aquells establiments o espais oberts al públic on es realitzin activitats o 
espectacles musicals i que en el seu interior es puguin superar els 90 dB (A), cal que a 
la seva entrada o entrades hi hagi un rètol o placa que adverteixi d'aquest fet 
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ARTICLE 180. ZONES DE SENSIBILITAT ACÚSTICA 

1. S'entén per zona de sensibilitat acústica aquella part del territori que presenta una 
mateixa capacitat  acústica determinada en l'article 44 d'aquesta Ordenança. 
 

ARTICLE 181. VALORS LÍMIT D'IMMISSIÓ DE SOROLL APLICABLES A LES 
ACTIVITATS 

 

1. Les activitats que originin sorolls no poden sobrepassar els valors límit d'immissió a 
l'ambient exterior establerts a l'annex 3 del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel 
qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 
contaminació acústica, i recollits en l'article 46,4 de la present Ordenança 

2. Les activitats que originin sorolls no poden sobrepassar els valors límit d'immissió a 
l'ambient interior establerts a l'annex 4 del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel 
qual s'aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la 
contaminació acústica, i recollits en l'article 46 de la present Ordenança. 

3. Als efectes de la inspecció i el control d'activitats, incloses les derivades de les 
relacions de veïnat, la determinació dels nivells d'immissió s'ha de dur a terme 
únicament mitjançant mesuraments. 

 

ARTICLE 182. MESURES ADDICIONALS DE SANEJAMENT 

L'Ajuntament, amb la instrucció del corresponent expedient, pot imposar a aquestes 
activitats, existents i futures, les mesures addicionals que siguin necessàries per corregir 
situacions concretes d'immissió en les quals no és possible complir amb les mesures 
ordinàries els valors guia d'immissió que fixa aquest Títol. 
 
SECCIÓ 1a. ACTIVITATS D’OCI, D’ESPECTACLE I RECREATIVES A L’AIRE LLIURE 
 

ARTICLE 183 

Els espectacles públics i les activitats recreatives que es duen a terme en un espai obert, 
de caràcter públic o privat, requereixen, a més de la conformitat dels titulars de l’espai, 
l’obtenció prèvia de l’autorització municipal corresponent o, en el cas de les proves 
esportives que es fan en més d’un terme municipal, de l’autorització de l’òrgan competent 
en matèria de trànsit de la Generalitat. 

La utilització dels espais oberts al públic afectats, ha d'ésser atorgat pels titulars respectius. 
Si els espais són béns de titularitat pública, s'han d'aplicar els criteris següents: 

a) El procediment per a obtenir el títol habilitant per a la utilització dels espais oberts al 
públic s'ha de tramitar simultàniament al procediment per a obtenir l'autorització 
d'espectacles públics o d'activitats recreatives, en els termes que s'estableixin per 
reglament. 

b) Els titulars de les autoritzacions estan obligats a retornar els espais ocupats a l'estat 
originari i, si les autoritzacions ho estableixen expressament, a millorar les condicions 
en què estaven abans del muntatge. En el cas d'espais naturals, els titulars han de 
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complir específicament el que estableix el règim d'usos permesos per a cada figura de 
protecció i de restauració. 

c) Les autoritzacions per a dur a terme espectacles públics o activitats recreatives en 
espais oberts al públic es poden condicionar al dipòsit d'una fiança suficient per a 
respondre dels perjudicis que les activitats autoritzades puguin ocasionar en els espais 
afectats i en llur entorn, sens perjudici del pagament de les taxes corresponents. 

d) Per a garantir el compliment de la responsabilitat establerta per la lletra c, els titulars 
de les llicències o les autoritzacions estan obligats a reintegrar el cost total dels 
perjudicis ocasionats en tot allò que no cobreixi la fiança dipositada. 

 

Requisits per als espectacles públics i activitats recreatives realitzats en espais 
oberts 
 

1. Únicament es poden organitzar en espais oberts espectacles públics o activitats 
recreatives de caràcter extraordinari que, a més de complir els requeriments d'aquesta 
i d'altres disposicions que els afectin, es trobin en una de les circumstàncies següents: 

a) Que se celebrin amb motiu de festes i revetlles populars o de festivals o certàmens 
que comptin amb una àmplia participació de la població directament afectada. 

b) Que se celebrin en dates o vigílies festives, dins d'horaris en què el seu impacte sigui 
admissible pels usos socials majoritaris. 

c) Que se celebrin en indrets situats a la distància necessària dels nuclis habitats, de 
manera que no causin molèsties perceptibles a la gent que hi viu. 

2. Les persones organitzadores han de comptar amb la conformitat de la persona titular 
de l'espai obert. Si l'espai obert forma part d'un espai natural o immoble protegit d'acord 
amb la normativa reguladora del patrimoni cultural català, cal també la conformitat de 
l'autoritat administrativa o de la persona responsable de la seva protecció i gestió. 

3. Les persones organitzadores poden tancar l'espai obert destinat a la realització de 
l'espectacle públic o de l'activitat recreativa, si ho autoritza la seva persona titular. Les 
tanques utilitzades han de ser homologades i en cap cas no poden acabar en angles de 
tall o en superfícies agressives que puguin causar dany a les persones. Així mateix, per 
raons de seguretat s'hauran de preveure diversos punts oberts a la tanca per facilitar 
l'evacuació. 

4. La persona organitzadora ha d'instal·lar els serveis sanitaris i higiènics i d'assistència 
sanitària que corresponguin. 

5. La persona organitzadora es fa també responsable d'habilitar l'espai que sigui 
necessari per a l'aparcament de vehicles i, si s'escau, per a l'acampada de les persones 
assistents, i subsidiàriament dels danys i perjudicis que aquestes puguin ocasionar en 
els béns públics i privats situats a les rodalies de l'espai. L'Administració competent per 
concedir la llicència o autorització d'aquesta activitat pot condicionar la seva realització 
al fet que la persona organitzadora dipositi una fiança suficient per respondre per 
aquests danys i, en general, per la resta que es puguin ocasionar en l'espai obert com 
a conseqüència de la realització de l'espectacle públic o de l'activitat recreativa. 
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CAPÍTOL V. ACTUACIÓ DAVANT DELS SOROLLS MOLESTOS PER A LA 
CONVIVÈNCIA CIUTADANA 

ARTICLE 184 

La Policia Municipal o els Serveis 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 o de qualsevol normativa 
d'aplicació  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 què no es pugui localitzar la persona responsable del 
sistema que emet el soroll, la Policia Municipal farà les actuacions necessàries per cessar 
la molèstia als veïns. 
 

SECCIÓ 2a. INSTAL·LACIÓ DE CADIRES, TAULES, VETLLADORS, PARASOLS, 
ETC. 
 

ARTICLE 185. 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. 

2.  El titular de la llicència d’ocupació ha de delimitar l'espai autoritzat, mitjançant unes 
ratlles de color blanc a les cantonades de la superfície autoritzada, que formin un angle 
recte, de 4 cm de gruix i 20 cm de llargada. 

3. Les instal·lacions seran sempre a càrrec de la persona interessada, i 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 

 

ARTICLE 186 

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 esborrar la delimitació de l’ocupació un cop extingida la llicència. 
 
d) A mantenir l’espai ocupat i el seu entorn en perfectes condicions de neteja. 
 
e) A no utilitzar-hi cap tipus d’instal·lació de so. 
 
f) A complir la resta de condicions en les que s’atorgui la llicència. 
 
 

ARTICLE 187. MODALITATS DE L’OCUPACIÓ 
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1) Només es concedirà llicència per a la instal·lació de terrasses ja siguin annexes o 
accessòries de cafeteries, bars, restaurants, bars-restaurants, granges, hotels i salons 
de banquets o similars. 

Tot i que un espai reuneixi tots els requisits per a la col·locació d'una terrassa, es podrà 
no autoritzar o autoritzar amb dimensions inferiors a les demanades si la seva 
instal·lació dificultés de forma notable el trànsit de vianants per la seva especial intensitat, 
encara que només sigui en determinades hores. 

Quan la concentració de terrasses sobre una plaça o espai determinat pugui suposar 
l'alteració del seu destí natural o generar un greu impacte mediambiental, les sol·licituds 
per a noves instal·lacions o renovacions corresponents seran resoltes conjuntament 
amb anterioritat a l'inici de l'any natural, establint les condicions o restriccions que es 
considerin adequades. 

2) Els elements de mobiliari urbà que s'instal·lin estaran subjectes a les prescripcions 
següents: 

a) No podrà col·locar en sòl públic mobiliari, elements decoratius o revestiment de sòls 
que no estiguin inclosos expressament en la llicència. 

b) No podran instal·lar tendals davant de les façanes d'aquells edificis catalogats com a 
béns històric o artístic. 

c) Tampoc s'autoritzaran quan puguin ser utilitzats com a vies d'accés fàcil a les plantes 
superiors o puguin restar visibilitat de manera manifesta a altres establiments o veïns 
confrontants. Quan segons el parer dels serveis tècnics concorrin aquestes 
circumstàncies, es donarà audiència als possibles afectats. 

d) Els tendals seran de material tèxtil, llisos i de colors, d'acord amb l'entorn urbà i tindran 
sempre possibilitat de ser recollides mitjançant fàcil maniobra. Queda prohibit el 
tancament de les superfícies verticals del perímetre dels mateixos, així com el cobriment 
o tancament de la zona de terrassa amb materials rígids, translúcids o transparents, 
encara que suporten estructures lleugeres i desmuntables. 

e) L'alçada mínima de la seva estructura serà de 2,20 metres i la màxima 3,5 metres. 

f) Els tendals poden subjectar mitjançant sistemes fàcilment desmuntables a ancoratges 
a la vorera. Aquests en cap cas sobresortiran ni suposaran perill per als vianants quan 
es desmunti el tendal. 

g) No s'admet publicitat sobre els tendals, amb l'única excepció del logotip i la 
denominació de l'establiment que pot figurar una sola vegada i amb proporcions 
justificades. 

h) No podrà obstaculitzar l'accés a la calçada des dels portals de les finques ni dificultar 
la maniobra d'entrada o sortida en els guals permanents. 

  

i) Quan es disposi la instal·lació elèctrica d'enllumenat per a la terrassa, haurà de reunir 
les condicions que el Reglament electrotècnic per a baixa tensió estableixi. En cap cas 
els focus produiran enlluernament o altres molèsties als veïns vianants o  vehicles. 

j) Queda prohibida la instal·lació de màquines expenedores automàtiques, recreatives, 
de jocs d'atzar, billars, futbolins o qualsevol altra de característica anàloga. 
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k) La utilització dels serveis públics no es veurà obstaculitzada, havent de deixar-se 
completament lliures per a la seva utilització immediata les sortides d'emergència en el 
seu ample més un metre a cada costat de les mateixes i els passos de vianants. 

l) En acabar l'horari de funcionament de la terrassa, tot el mobiliari, excepte el tendal 
quan estigui autoritzat, ha de quedar retirat o recollit i apilat en la menor superfície 
possible de l’àrea d’ocupació de la terrassa, en el punt que menys influencia té pel trànsit 
de vianants. Els tendals de les terrasses autoritzades per a un període de funcionament 
estacional hauran de quedar retirats de la via pública una vegada conclòs aquest 
període. 

m) En cap cas la seva instal·lació haurà de dificultar l'evacuació dels edificis o locals on 
s'instal·li. En cap cas la instal·lació de la terrassa podrà realitzar-se sobre superfícies 
enjardinades. 

n) La vigència de les llicències que es concedeixin per a instal•lacions en sòl públic 
municipal es correspondrà amb el període de funcionament autoritzat. 

3. Dintre l’àmbit de la plaça de la Vila, carrer Major, carrer Raval, tram de l’avinguda 
Catalunya comprès entre l’avinguda Pedra del Diable i el carrer del Comte Montemolín, 
carrer Frai Francesc d’Eiximenis, el carrer de la Mina, avinguda Pedra del Diable i plaça 
Doctor Trueta, a més de les condicions anteriorment esmentades, les terrasses hauran 
de complir les següents condicions: 

a) Els colors dels elements seran preferentment de la gamma de blancs, grisos o sorres 
(marrons). 

b) Les cadires i taules seran d’alumini o d’acer inoxidable. També s’admeten cadires i 
taules de materials nobles, com ara fusta i acer o similars o d’altres que imitin aquests. 
Els para-sols seran de material tèxtil i llisos. Es poden posar coixins o respatllers de tela 
a les cadires. Tots els elements que pertanyin a una mateixa autorització han d’ésser 
fets amb el mateix color i disseny. 

c) S’ha de col•locar una línia de testos o jardineres i/o pannells separadors en els límits 
de l’ocupació de la terrassa, per tal de preservar o separar els usuaris de les terrasses 
de la via pública. 

d) L’únic missatge publicitari permès és el tipus d’activitat i/o el nom comercial de 
l’establiment als serrells dels parasols i al respatller de les cadires. Cap element de la 
terrassa pot ser suport de missatges publicitaris. 

4. No és concedirà nova llicencia: 

- Quan s'hagin iniciat procediments dels quals es desprengui l'existència de greus 
molèsties o perjudicis derivats del funcionament de l'activitat. 

- Quan s'hagi apreciat un incompliment patent de les condicions de la llicència o 

de la mateixa Ordenança. 

- En els casos de falta de pagament de la taxa corresponent de l'exercici anterior. 

 

ARTICLE 188. HORARIS I TEMPORADES D’OCUPACIÓ DE LES TERRASSES 

Les autoritzacions per ocupar la via publica amb terrasses accessòries de les activitats 
regulades en aquest títol s'atorgaran per tot el període d’ampliació. Determinant-se dues 
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temporades, d’estiu i d’hivern. 
 
- Temporada d’estiu: de l’1 d’abril al 31 d’octubre. 
 
- Temporada d’hivern: de l’1 de novembre al 31 de març. 
 
L'Ajuntament podrà, motivadament, ampliar o reduir aquest  termini establert quan les 
circumstàncies ho determinin. 
 
Els interessats a instal·lar taules i cadires a la vorera o altre tipus d'espai públic, durant 
el període establert, a excepció del període de Festa Major o altres festes populars dins 
l’àmbit del casc antic, han de formalitzar la sol·licitud amb un mes d'antelació de la data 
que es vulgui instal·lar la terrassa, en la qual han d’indicar el termini de temps en què 
l’espai romandrà ocupat i els m² d’ocupació i el nombre de taules que s’hi instal· laran. 
Juntament amb la sol·licitud s’ha d’adjuntar un plànol de la superfície sol·licitada. 

 
Els interessats a instal·lar taules i cadires a la vorera o altre tipus d’espai públic dins l’àmbit 
del casc antic, en el període de Festa Major o d'altres festes populars, han de formalitzar 
la sol·licitud amb 12 dies d'antelació, en la qual han d’indicar el nombre de metres quadrats 
que ocuparan. 
 
Mitjançant resolució de l'alcalde es podrà regular l'ocupació especial de la via pública  
durant tot l'any per tal d'habilitar un espai per a fumadors, que quedarà exclosa de l'exacció 
de taxes. 
 
S'estableix com a limitació d'horaris de les terrasses les 11 de la nit excepte els divendres, 
els dissabtes i les vigílies de festius que es podrà perllongar una  hora mes  en la zona “A” 
i una hora abans de tancar l'activitat en la zona “B”. 
 

 
CAPÍTOL VI. RÈGIM SANCIONADOR 

SECCIÓ 3a. RESPECTE A LA OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 
 

ARTICLE 189 

Constituiran infraccions administratives d’aquest títol respecte a l'ocupació de la via pública 
les següents: 

1. L’ocupació de la via pública mitjançant cadires, taules, vetlladors, parasols o similars, 
sense llicència municipal o sense ajustar-se a les condicions d’aquesta i a les generals 
establertes a l’Ordenança o l’incompliment de les obligacions del titular de la llicència. 

2. L’ús comú especial de la via pública per particulars sense la corresponent autorització 
municipal. 

3. Les activitats que es duguin a terme en zona autoritzada que no tinguin relació directa 
amb l'activitat principal de l'establiment sense autorització especial municipal o incomplint 
les condicions d'aquesta  l’autorització. 
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ARTICLE 190 

Infraccions relatives a la  prohibició de  fumar en els espais de concurrència pública. 

La Policia Local denunciarà i recollirà les denúncies que es presentin en contra del que 
disposa la Llei 42/2020, de mesures sanitàries front el tabaquisme, per seguir el 
procediment sancionadors establert en l'anterior Llei 28/2005, de 26 de desembre, de 
mesures sanitàries front el tabaquisme o normativa que la substitueixi. 

 

ARTICLE 191. SANCIONS 

La imposició de les sancions previstes es regeix per la normativa vigent en matèria de 
procediment sancionador aplicable pels ens locals. 

 
ARTICLE 192. CLASSES DE SANCIONS 

Les sancions que es poden imposar són les següents: 

a) Multa. 

b) Suspensió de l'activitat, total o parcial. 

c) Retirada temporal o definitiva de la llicència. 

 

ARTICLE 193. CLASSES DE SANCIONS 

Les sancions corresponents a cada classe d'infracció es graduen tenint en compte els 
criteris següents, que poden ser valorats separadament o conjuntament: 

 

a) L'afectació de la salut de les persones. 

b) L'alteració social a causa del fet infractor. 

c) La possibilitat de restabliment de la realitat fàctica. 

d) El benefici derivat de l'activitat infractora. 

e) El grau de malícia de la persona que ha causat la infracció. 

f)  El grau de participació en el fet per títol diferent de l'anterior. 

g) La capacitat econòmica de l'infractor. 

h) La reincidència. 

 

S’imposaran les sancions següents, a no ser que d’acord amb una altra normativa se’n 
pugui imposar una de més alta: 

    Les infraccions lleus seran sancionables amb multes de 50 € fins a 750 € 

    Les infraccions greus seran sancionables amb multes de 751 € a 1.500 € 

    Les infraccions molt greus seran sancionables amb multes de 1.501€ a 3.000 € 
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SECCIÓ 4a. RESPECTE A LA RESTA DE LA REGULACIÓ D’AQUEST TÍTOL 
 

ARTICLE 194 

La competència per inspeccionar i sancionar els establiments oberts al públic, els 
espectacles públics i les activitats autoritzades per l'Ajuntament seran exercides per la 
Generalitat de Catalunya fins al moment en què s'acordi assumir conjuntament aquestes 
competències, d'acord amb el que estableixen els articles 11).1).e). i 13). 1). d). de la Llei 
11/2009, de 6 de juliol. Fins que no s'hagin assumit les competències, la Policia Local de 
Parets del Vallés donarà compte de les infraccions observades. 

Infraccions i sancions 

1. Les infraccions en matèria d'establiments oberts al públic, d'espectacles públics i 
d'activitats recreatives es classifiquen en faltes molt greus, faltes greus i faltes lleus. 
Aquestes infraccions han d'ésser objecte de les sancions establertes per aquesta llei. 

2. En tot allò que no estableix expressament aquest capítol, s'han d'aplicar les normes de 
procediment sancionador aplicables per l'Administració de la Generalitat. 

3. A les infraccions per contaminació acústica els és aplicable la normativa específica 
corresponent. 

 
ARTICLE 195 
 
Faltes molt greus 
 
Als efectes del que estableix aquesta llei, són faltes molt greus: 

a) Obrir un establiment i dur-hi a terme espectacles públics o activitats recreatives, o fer-hi 
modificacions, sense tenir les llicències o les autoritzacions pertinents, o incomplir-ne les 
condicions, si comporta un risc greu per a les persones o els béns. 

b) Tolerar, els titulars o els organitzadors, activitats il·lícites o il·legals, entre les quals el 
consum de drogues o de substàncies tòxiques i el tràfic d'estupefaents, o no posar la 
diligència necessària a l'hora d'impedir-les, sens perjudici de les responsabilitats que es 
derivin d'aquestes activitats. 

c) Excedir l'aforament permès, si comporta un risc per a la seguretat de les persones. 

d) No atendre persones que necessiten assistència mèdica immediata, amb relació a les 
prescripcions establertes per reglament sobre equipament sanitari, d'acord amb el tipus 
d'espectacle públic o d'activitat recreativa. 

e) Incomplir de manera greu i reiterada, com a mínim tres vegades en un període de sis 
mesos, els horaris d'inici o acabament d'un espectacle públic o una activitat recreativa, i 
també incomplir reiteradament el règim d'horaris dels establiments oberts al públic. 

f) No permetre l'accés als agents de l'autoritat en l'exercici de llurs funcions, o al personal 
de les entitats col·laboradores de l'Administració en l'exercici de llurs funcions de verificació 
i control de l'aforament, i també impedir aquest exercici. 

g) Admetre menors, de manera reiterada, en establiments oberts al públic, espectacles 
públics o activitats recreatives on aquests tinguin prohibida l'entrada. 
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h) Trencar els precintes o incomplir les prohibicions fixades per una mesura provisional, 
mentre en duri la vigència, o per les resolucions sancionadores. 

i) Incomplir la prohibició de discriminació establerta per l'article 10 de la Llei 11/2009. 

 

ARTICLE 196 
 

Faltes greus 
 
Als efectes del que estableix aquesta llei, són faltes greus: 

a) Obrir un establiment i dur-hi a terme espectacles públics o activitats recreatives, o fer-hi 
modificacions, sense tenir les llicències o les autoritzacions pertinents, o incomplir-ne les 
condicions, si no comporta un risc greu per a les persones o els béns. 

b) Incomplir els requeriments i les resolucions de les autoritats competents en matèria 
d'establiments oberts al públic, d'espectacles públics o d'activitats recreatives. 

c) Dur a terme un espectacle públic o una activitat recreativa diferent dels autoritzats per la 
llicència o suspendre'l sense una causa justificada. 

d) Presentar documents o dades que no s'ajustin a la realitat en els procediments relatius 
als espectacles públics i les activitats recreatives. 

e) No fer els controls de funcionament establerts per aquesta llei i no col·laborar en l'exercici 
de les funcions d'inspecció. 

f) Excedir l'aforament permès, si no comporta un risc per a la seguretat de les persones. 

g) Tenir els locals, les instal·lacions o els serveis en mal estat, si això produeix una 
incomoditat greu als usuaris o al personal al servei dels establiments oberts al públic, dels 
espectacles públics o de les activitats recreatives, o no tenir-los en les condicions d'higiene 
adequades. 

h) Modificar, sense una causa justificada, programes als quals s'ha donat publicitat o fer 
publicitat enganyosa que pugui generar alteracions de l'ordre amb risc per a les persones 
i els béns. 

i) Permetre l'accés a establiments oberts al públic, espectacles públics o activitats 
recreatives de persones que exhibeixin símbols, indumentària o objectes que incitin a la 
violència, al racisme o a la xenofòbia. 

j) Incomplir els horaris d'inici o acabament d'un espectacle públic o d'una activitat recreativa, 
o bé els horaris d'obertura o tancament dels establiments oberts al públic. 

k) Incomplir les normes específiques sobre serveis de vigilància. 

l) Incomplir la normativa sobre el personal i els sistemes de control d'accés i de control 
d'aforaments. 

m) Admetre menors en establiments oberts al públic, espectacles públics o activitats 
recreatives on aquests tinguin prohibida l'entrada. 

n) Incomplir la normativa sobre els contractes d'assegurances de responsabilitat civil o 
altres exigibles, si no constitueix una infracció penal. 
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o) Adoptar comportaments, els espectadors o els usuaris, que puguin crear situacions de 
perill o alteracions de l'ordre, ja sigui envers els altres espectadors o usuaris, envers el 
personal al servei dels establiments oberts al públic, dels espectacles públics o de les 
activitats recreatives, envers els titulars o els organitzadors, o envers les forces i els cossos 
de seguretat o els bombers, sens perjudici de llur responsabilitat penal. 

p) Assistir a espectacles públics o activitats recreatives amb objectes que puguin ésser 
utilitzats com a armes. 

q) No tenir el pla d'autoprotecció corresponent o no aplicar-lo correctament, en el cas dels 
establiments oberts al públic, els espectacles públics o les activitats recreatives que l'hagin 
de tenir d'acord amb la normativa de protecció civil. 

 

ARTICLE 197 

Faltes lleus 
 
1. Als efectes del que estableix aquesta llei, són faltes lleus: 

a) No col·locar els rètols establerts per la normativa vigent. 

b) No tenir a disposició dels consumidors o usuaris els fulls de reclamació o de denúncia 
preceptius o negar-se a lliurar-los-els. 

c) Incomplir la normativa reglamentària sobre venda d'entrades o abonaments, o practicar 
la revenda. 

d) Exercir el dret d'admissió sense haver-ho comunicat a l'autoritat competent. 

2. És una falta lleu qualsevol acció o omissió que comporti l'incompliment de les obligacions 
o l'impediment de l'exercici efectiu dels drets dels espectadors i els usuaris, dels 
organitzadors i els titulars o de les persones interessades,  sempre que l'acció o l'omissió 
no estigui tipificada com a falta o delicte, o com a infracció administrativa molt greu o greu 
per la Llei 11/2009 o per aquesta Ordenança o una altra norma legal, o bé que no pugui 
ésser qualificada de greu pel grau d'afectació que hagi tingut en la seguretat de les 
persones o els béns, la qualitat dels establiments o la convivència entre els ciutadans. 

 

ARTICLE 198 

Sancions per la comissió de faltes molt greus 
 
Les faltes molt greus poden ésser sancionades, acumulativament o alternativament, amb: 

a) Una multa de 15.001 a 150.000 euros i, en cas de reincidència en la comissió de faltes 
molt greus, de fins a 300.000 euros. 

b) La prohibició d'utilitzar l'establiment obert al públic afectat, per mitjà del tancament i el 
precinte de l'establiment, per a cap activitat relacionada amb els espectacles públics o les 
activitats recreatives, per un període d'entre sis i divuit mesos. 

c) La suspensió de l'autorització o la llicència per un període d'entre sis i dotze mesos. 

d) La revocació de l'autorització o la llicència. 
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e) La inhabilitació per a ésser titulars o organitzadors per un període d'entre sis i dotze 
mesos. 

f) El comís durant un període d'entre sis i dotze mesos o la destrucció, si escau, dels béns 
relacionats amb l'activitat. En cas d'espectacles públics o d'activitats recreatives duts a 
terme sense llicència o autorització en què no sigui possible aplicar les sancions establertes 
per les lletres b, c, d i h, el comís pot tenir caràcter indefinit, especialment si no s'identifiquen 
els organitzadors o si aquests no es fan càrrec de la sanció pecuniària establerta. 

g) La publicitat de la conducta constitutiva d'infracció, en els termes establerts per l'article 
53. 

h) L'avançament de l'hora de tancament per un període d'entre sis i dotze mesos. 

 

ARTICLE 199 

Sancions per la comissió de faltes greus 
 

Les faltes greus poden ésser sancionades, acumulativament o alternativament, amb: 

a) Una multa de 1.501 a 15.000 euros i, en cas de reincidència en la comissió de faltes 
greus, de fins a 30.000 euros. 

b) La prohibició d'utilitzar l'establiment obert al públic afectat, mitjançant el tancament i el 
precinte, per a cap activitat relacionada amb els espectacles públics o les activitats 
recreatives per un període màxim de sis mesos. 

c) La suspensió de l'autorització o la llicència per un període màxim de sis mesos. 

d) La inhabilitació per a ésser titulars o organitzadors per un període màxim de sis mesos. 

e) El comís durant un període màxim de sis mesos. El comís pot tenir caràcter indefinit si 
es donen les mateixes circumstàncies que les establertes per l'article 50.f. 

f) La publicitat de la conducta constitutiva d'infracció, en els termes establerts per l'article 
53. 

g) L'avançament de l'hora de tancament dels establiments durant un període màxim de sis 
mesos. 

h) La suspensió de fins a sis mesos o la revocació de l'habilitació del personal de control 
d'accés. 

i) La suspensió de fins a sis mesos o la revocació de l'habilitació dels centres de formació 
del personal de control d'accés. 

j) Si els infractors són espectadors o usuaris, una multa de 151 a 1.000 euros i, en cas de 
reincidència en la comissió d'infraccions greus, de fins a 2.000 euros. 

 

ARTICLE 200 

Sancions per la comissió de faltes lleus 
 
Les faltes lleus poden ésser sancionades amb: 



 

Ordenança de Convivència Ciutadana i de la Via Pública 
 

97

a) Una multa de 300 a 1.500 euros i, en cas de reincidència en la comissió de faltes lleus, 
de fins a 3.000 euros. 

b) Si els infractors són espectadors o usuaris, una multa de 50 a 150 euros i, en cas de 
reincidència en la comissió de faltes lleus, de fins a 300 euros. 

 

ARTICLE 201 

Publicitat de la conducta infractora 

1. L'òrgan sancionador pot acordar, per raons d'exemplaritat, fer publicitat de la conducta 
infractora, especialment en els casos de reincidència en la comissió de faltes molt greus o 
greus, en el supòsit de resolucions sancionadores fermes o, si escau, quan les sentències 
siguin fermes. 

2. La publicitat de la conducta infractora s'ha de fer per mitjà de la publicació, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya o en el Butlletí Oficial de la Província corresponent i 
en els mitjans de comunicació que es considerin adequats, d'un text que ha d'indicar la 
classe d'infracció comesa, la sanció acordada i el nom de la persona o de les persones 
responsables. 

3. Les despeses de la publicació van a càrrec dels autors de la infracció corresponent. 

 

ARTICLE 202 

Mesures sense caràcter sancionador 

1. No tenen caràcter sancionador: 

a) El tancament d'un establiment obert al públic o la prohibició o suspensió d'una activitat 
recreativa o d'un espectacle públic que no tenen la llicència o l'autorització corresponents, 
fins que no es restableixi la legalitat. Aquestes mesures poden ésser adoptades per 
l'Administració competent en matèria d'inspeccions i sancions, després d'haver donat 
audiència a les persones interessades. 

b) La revocació i la declaració de caducitat de les llicències o autoritzacions, d'acord amb 
l'article 37 de la Llei 11/2009. 

2. En els casos d'infraccions lleus, es poden dur a terme actuacions d'advertiment, sense 
necessitat d'obrir un procediment sancionador. L'autoritat competent ha de motivar la 
mesura de l'advertiment. 

3. En el cas que les conductes sancionades hagin causat danys o perjudicis a béns públics 
o a l'Administració, la resolució sancionadora pot establir que la situació alterada per la 
infracció sigui retornada a l'estat originari i fixar la indemnització corresponent, en els 
termes establerts per la legislació de procediment administratiu. 

4. En els casos que l'espectacle públic o l'activitat recreativa se suspengui o es modifiqui 
de manera injustificada, els espectadors o usuaris i, si escau, l'Administració poden exigir 
als titulars o als organitzadors la devolució de l'import de les entrades o dels abonaments. 

 

ARTICLE 203 
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Graduació de les sancions 

1. Per reglament s'han de precisar les conductes que constitueixen cada tipus de falta i 
fixar la mesura sancionadora que cal aplicar en cada cas. 

2. La sanció imposada ha d'ésser sempre proporcionada a la gravetat dels fets i a les 
circumstàncies concretes de cada cas. Amb aquesta finalitat, l'òrgan sancionador ha de 
graduar l'aplicació de les sancions establertes per la  Llei 11/2009, amb els criteris 
establerts en el Títol V del Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament 
d'espectacles públics i activitats recreatives motivant-ho expressament d'acord amb un o 
més d'un dels criteris següents: 

a) La gravetat i la transcendència social de la infracció. 

b) El risc que la infracció hagi causat per a la seguretat de les persones. 

c) Els perjudicis, qualitatius i quantitatius, que s'hagin ocasionat a les persones i als béns. 

d) La reincidència, en el termini d'un any, en la comissió de faltes tipificades per aquesta 
llei, si així ho estableix una resolució ferma. 

e) La negligència o la intencionalitat en la comissió de la infracció. 

f) La bona disposició manifestada per a complir les disposicions legals, acreditada amb 
l'adopció de mesures de reparació abans de finalitzar l'expedient sancionador. 

3. Els criteris establerts per l'apartat 2 no es poden utilitzar per a graduar la sanció 
imposada si s'integren en la descripció de la conducta tipificada com a infracció. 

4. Amb la finalitat d'evitar l'enriquiment dels infractors com a conseqüència dels fets 
sancionats, l'òrgan sancionador els pot incrementar la sanció pecuniària amb la quantia 
que hagin obtingut amb la comissió de la infracció. 

 

ARTICLE 204 

Persones responsables 

1. Són responsables de les infraccions establertes per aquesta llei les persones fís iques o 
jurídiques que incorren en les faltes que aquesta tipifica, ja siguin els organitzadors dels 
espectacles o les activitats recreatives, o els titulars de la llicència o l'autorització 
corresponent. 

2. En el cas que la infracció sigui imputada a una persona jurídica, en són responsables 
solidàries les persones físiques que n'ocupen càrrecs d'administració o direcció que hagin 
comès la infracció o que hi hagin col·laborat activament, que no acreditin haver fet tot el 
possible, en el marc de llurs competències, per a evitar-la, que l'hagin consentit o que hagin 
adoptat acords que la possibilitin, tant si han cessat en llur activitat com si no. 

3. Els responsables, encara que no tinguin la titularitat patrimonial dels immobles on hi ha 
els establiments oberts al públic als quals s'imposa el tancament, han de respondre, 
d'acord amb la legislació civil, dels danys i els perjudicis que puguin patir els propietaris i 
els titulars dels drets sobre els immobles afectats com a conseqüència del tancament. 

 

ARTICLE 205 



 

Ordenança de Convivència Ciutadana i de la Via Pública 
 

99

Prescripció i caducitat 

1. Les faltes molt greus prescriuen al cap de tres anys; les faltes greus, al cap de dos anys, 
i les faltes lleus, al cap de sis mesos. 

2. El termini de prescripció de les faltes es comença a comptar des que es cometen o des 
que l'Administració en té coneixement. En el cas d'infraccions derivades d'una activitat 
continuada, la data inicial del còmput és la del finiment de l'activitat o l'últim acte amb què 
la infracció es consuma. 

3. Les sancions per la comissió de faltes molt greus prescriuen al cap de tres anys; per la 
comissió de faltes greus, al cap de dos anys, i per la comissió de faltes lleus, al cap d'un 
any. 

4. Qualsevol actuació de l'Administració, coneguda pels interessats, amb la finalitat d'iniciar 
o impulsar el procediment sancionador o d'executar les sancions interromp el termini de 
prescripció i se n'ha d'iniciar novament el còmput. El termini de prescripció torna a 
transcórrer si el procediment sancionador o d'execució resta aturat durant més d'un mes 
per una causa no imputable als presumptes responsables o infractors. 

5. El procediment sancionador s'ha d'haver resolt i se n'ha d'haver notificat la resolució en 
el termini màxim de nou mesos des que es va obrir, llevat que es doni alguna de les 
circumstàncies establertes per la legislació de règim jurídic de les administracions 
públiques i de procediment administratiu comú que comporti la interrupció del còmput. Un 
cop vençut aquest termini, es produeix la caducitat de les actuacions, d'acord amb el que 
estableix la dita legislació. 

 

ARTICLE 206 

Mesures provisionals 

Un cop obert un expedient sancionador per la presumpta comissió de faltes molt greus, 
greus o lleus, l'òrgan competent pot acordar, per mitjà d'una resolució motivada, les 
mesures provisionals pertinents en cada cas per evitar el manteniment dels efectes de la 
infracció i la comissió de noves infraccions, i també per a assegurar que el procediment es 
desenvolupi correctament i que la resolució final sigui eficaç. 

En el cas d'expedients sancionadors per la presumpta comissió de faltes molt greus o greus 
que puguin comportar la imposició de sancions no pecuniàries, amb la finalitat de garantir 
l'eficàcia de la resolució final, l'òrgan sancionador ha d'adoptar la mesura provisional de 
prohibir la transmissió de la llicència. 

Les mesures provisionals poden ésser revocades o modificades, d'ofici o a instància de 
part, durant el procediment sancionador, i s'extingeixen en el moment que se n'adopta la 
resolució final, llevat que siguin imposades en qualitat de sanció. En aquest cas, la durada 
de la mesura provisional computa, si escau, als efectes del compliment de la sanció. 

 

ARTICLE 207 

Mesures provisionals prèvies a l'obertura de l'expedient 

Els òrgans competents per a sancionar les infraccions tipificades per aquesta llei, en 
exercici de llurs competències, abans d'obrir el procediment sancionador que correspongui 
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poden adoptar les mesures provisionals prèvies pertinents per a impedir o per a suspendre 
els espectacles públics o les activitats recreatives en algun dels supòsits següents: 

a) Si hi ha indicis clars que poden ésser constitutius de delicte. En aquest cas, l'òrgan que 
acorda la mesura provisional ho ha de comunicar a l'autoritat judicial dins les quaranta-vuit 
hores següents. 

b) Si en el transcurs dels espectacles o de les activitats es produeixen alteracions de l'ordre 
públic, amb perill per a persones i béns, o es pot preveure d'una manera fonamentada que 
es produiran. 

c) Si s'incompleixen greument les condicions sanitàries, de salubritat i d'higiene o hi ha un 
risc greu o un perill imminent per a la seguretat de les persones o els béns. 

d) Si els titulars o els organitzadors toleren, per negligència, el consum d'estupefaents. 
S'entén que tenen aquesta actitud negligent si no fan advertiments als consumidors o, en 
el cas que en facin i que els consumidors no els atenguin, si no comuniquen el consum 
d'estupefaents a les autoritats competents o no col·laboren per a evitar que es torni a 
produir. 

e) Si no es tenen les llicències o les autoritzacions establertes per aquesta llei o si se 
n'alteren substancialment els requisits. 

f) Si s'incompleixen d'una manera reiterada els horaris establerts. 

g) Si s'incompleix d'una manera reiterada la prohibició d'admetre menors en establiments 
oberts al públic, espectacles públics o activitats recreatives on aquests tinguin prohibida 
l'entrada. 

 

ARTICLE 208 

Tipus de mesures provisionals prèvies 

Si es dóna algun dels supòsits establerts per l'article anterior es pot adoptar una de les 
mesures següents o, si escau, més d'una: 

a) La suspensió de la llicència o l'autorització corresponent. 

b) La suspensió o la prohibició de l'activitat. 

c) El tancament provisional de l'establiment obert al públic per mitjà de precinte. 

d) El comís o el precinte dels béns utilitzats per a dur a terme l'espectacle públic o l'activitat 
recreativa. 

e) El comís de les entrades i dels diners de la revenda o de la venda al carrer o en llocs no 
autoritzats. 

f) La prestació de fiances. 

g) Altres mesures que es considerin necessàries, adequades i proporcionades per a cada 
situació per a la seguretat de les persones i dels establiments o els espais oberts al públic. 

 

ARTICLE 209 
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Procediment i resolució 

El procediment de caràcter sumari, que cal seguir per a adoptar les mesures provisionals 
prèvies establertes s'ha de regir per  les prescripcions següents: 

a) La resolució que adopti les mesures provisionals prèvies ha d'aplicar criteris de 
congruència i de proporcionalitat, i acreditar-ho en la motivació corresponent, que també 
ha de ponderar la concurrència d'urgència, especial gravetat del risc per a la seguretat i 
per a la convivència entre els ciutadans i el caràcter eventualment reiterat de l'incompliment. 

b) Les mesures provisionals s'han d'acordar amb resolució motivada, que ha d'expressar 
l'adequació entre la situació plantejada i la mesura o les mesures adoptades. En la 
resolució s'ha d'advertir els interessats que poden consultar l'expedient i formular les 
al·legacions i presentar els documents que considerin pertinents en el marc de l'expedient 
sancionador corresponent, que s'ha d'obrir abans que transcorri el termini de quinze dies. 

c) Les mesures provisionals prèvies han d'ésser confirmades, modificades o revocades en 
l'acord d'iniciació del procediment sancionador corresponent, que s'ha d'efectuar en el 
termini màxim de quinze dies des de l'adopció de les mesures provisionals. Aquest acord 
d'iniciació pot ésser objecte del recurs que sigui procedent. Les mesures provisionals 
prèvies resten sense efecte si no s'obre l'expedient sancionador dins el dit termini, o si 
l'acord d'iniciació no conté cap pronunciament exprés respecte de les mesures esmentades. 

d) Les mesures provisionals prèvies poden ésser efectives mentre subsisteixin les raons 
que en van motivar l'adopció. 

 

ARTICLE 210 

Mesures provisionals immediates 

1. Els agents dels cossos i forces de seguretat poden adoptar les mesures provisionals 
immediates establertes per aquest article, en casos d'urgència absoluta, davant 
d'espectacles públics i d'activitats recreatives que comportin un risc immediat d'afectar 
greument la seguretat de les persones i dels béns o la convivència entre els ciutadans. Per 
a valorar la gravetat i la urgència de les circumstàncies que permeten adoptar aquestes 
mesures, els agents poden disposar de suport tècnic especialitzat immediat. 

2. Si adopten mesures provisionals immediates, els agents de policia ho han de comunicar, 
dins les quaranta-vuit hores següents, a l'òrgan competent per a adoptar les mesures 
provisionals prèvies pertinents, el qual ha de confirmar-les, modificar-les o revocar-les en 
el termini de cinc dies, a comptar des del primer dia hàbil següent al de la comunicació. 
L'incompliment d'aquests terminis comporta automàticament l'aixecament de les mesures 
provisionals immediates adoptades. 

3. Si es donen les circumstàncies establertes per l'apartat 1, els agents de policia poden 
adoptar les mesures provisionals immediates següents: 

a) La suspensió immediata de les activitats i el precinte dels establiments, de les 
instal·lacions o dels instruments, en el cas que es puguin produir problemes greus de 
seguretat. 

b) El desallotjament dels establiments i els espais oberts al públic en el cas que, pel nombre 
d'assistents o per altres circumstàncies, es posi en perill greu, i d'una manera concreta i 
manifesta, la seguretat de les persones, o en el cas que s'afecti greument la convivència 
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entre els ciutadans. Aquesta mesura, si afecta establiments oberts al públic, o espectacles 
públics o activitats recreatives en espais oberts autoritzats, comporta la prohibició que el 
públic hi entri fins a l'hora d'obertura del dia o de la sessió següent. 

c) Altres mesures concretes menys restrictives que les establertes per aquest article, que 
siguin proporcionades i adequades a les circumstàncies i que es considerin necessàries 
en cada situació per tal de garantir la seguretat de les persones i dels béns i la convivència 
entre els ciutadans. 

4. Si l'òrgan competent per a sancionar ratifica les mesures provisionals immediates 
establertes per aquest article, el règim de confirmació, modificació o revocació posterior es 
regeix pel que disposa l'article 64.c, de la Llei 11/2009,  llevat que l'acord de ratificació es 
dicti en l'acord d'iniciació del procediment sancionador corresponent. 

5. Els agents de l'autoritat poden adoptar la mesura de comissar o precintar els béns 
relacionats amb l'activitat o les entrades de la revenda o en venda ambulant, amb la finalitat 
de garantir l'efectivitat de les prohibicions i de les suspensions, d'evitar la continuïtat 
d'activitats il·legals i la instrucció adequada d'eventuals procediments sancionadors. En 
aquests casos també s'aplica el que estableix l'apartat 2, pel que fa al manteniment o no 
de la mesura. 

Parets del Vallès, 3 de març de 2011 

 

 


